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Anotace 
 

Předpovědi jsou jedním z nejdůležitějších vstupů pro tvorbu manažerských rozhodnutí. [11] Může se 

jednat např. o tvorbu předpovědí poptávky, prodejů či spotřeby. Proces tvorby předpovědi je důležitý 

z pohledu celého podniku. Tento proces poskytuje základní vstupy do procesů plánování, tvorby 

rozhodnutí, resp. řízení a kontroly, a to ve všech funkčních oblastech podniku. Základními funkčními 

oblastmi podniku jsou marketing, obchod, výroba – nákup, logistika a finance – účetnictví. 

 

Pro efektivní systém tvorby plánů a rozhodnutí, resp. systém řízení a kontroly je nutným vstupem 

předpověď vývoje poptávky (prodeje, spotřeby).  

 

Každý systém tvorby plánů a rozhodnutí, resp. systém řízení a kontroly by měl být založen na systému 

analýzy a předpovídání poptávky. Charakter poptávky a její úroveň v jednotlivých časových periodách 

hraje významnou roli při volbě přístupu tvorby předpovědi. Je nutné rozlišovat mezi závislou a 

nezávislou poptávkou, kdy systémy tvorby předpovědí jsou navrženy pro tvorbu předpovědí nezávislé 

poptávky, od které se následně odvíjí poptávka závislá. 

 

Obecným cílem této disertační práce je návrh metodologie tvorby systému pro předpovídání nezávislé 

poptávky v průmyslovém podniku. Navržená metodologie by měla být uplatnitelná při tvorbě systémů 

pro předpovídání nezávislé poptávky (spotřeby), které by sloužily jako vstupy do systémů tvorby plánů 

a rozhodnutí, resp. systémů řízení a kontroly, a to v jednotlivých funkčních oblastech průmyslového 

podniku. 

 

Tento obecný cíl disertační práce lze rozvinout do několika dílčích cílů, kterými jsou: 

 

1. vytvoření teoretické části disertační práce, která by obsahovala souhrn poznatků 

z oblasti teorie poptávky a z oblasti teorie tvorby předpovědí, a to na základě 

literatury tuzemské a zejména pak literatury zahraniční, 

 

2. vytvoření obecné metodologie pro tvorbu systému předpovídání nezávislé 

poptávky v průmyslovém podniku, která by představovala posloupnost obecných 

kroků návrhu systému tvorby předpovědí nezávislé poptávky,  

 

3. vytvoření obecných přístupů tvorby předpovědi nezávislé poptávky, na jejichž 

základě by bylo možné vytvořit systém tvorby předpovědí nezávislé poptávky 

(spotřeby), a to v konkrétních podmínkách daného průmyslového podniku, 

 

4. aplikace vytvořené metodologie pro návrh systému tvorby předpovědí nezávislé 

poptávky v podmínkách potravinářského výrobního závodu akciové společnosti 

HAMÉ. 
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Annotation 
 

The forecasts are one of the most important inputs to make managerial decisions. [11] It may concern 

for example a forecast creation of a demand level, a sales level or a consumption level. The process of 

the forecast creation is crucial for an entire company. The forecast process generates the essential 

inputs for the processes regarding a planning, a managerial decision making, a management and a 

control, and that in the all functional parts of the company. The basic functional parts of a company are 

the marketing, the sales, the production – the purchasing, the logistics and the finance – the 

accounting. 

 

For the design purposes of an efficient system to plan and to make the managerial decisions, or if you 

like to manage and to control, it‟s a crucial input a demand level forecast or a consumption level 

forecast.  

 

The each system to plan and to make the managerial decisions, or if you like to manage and to control, 

should be based on a system to analyze and to forecast a demand level or a consumption level. The 

character of a demand or a consumption and its level in the particular time periods plays the important 

role to select an approach to forecast. It‟s necessary to distinguish between a dependent demand and an 

independent demand, when the systems to forecast are designed to generate the independent demand 

forecast, from which the dependent demand is subsequently unwinded.  

 

The general purpose of this dissertation thesis is the creation of the methodology for a design of the 

system to forecast an independent demand level in an industrial company. The created methodology 

should be usable to create the systems for the independent demand (consumption) level forecasting. 

These systems to forecast should be used as the inputs for the systems to plan and to make managerial 

decisions or if you like to manage and to control, and that in the particular functional parts of an 

industrial company 

 

The general purpose of the dissertation thesis is unwrapped to a few partial goals that are: 

 

1. the creation of the theoretical part of the dissertation thesis which would contain 

a summary of knowledge of the demand theory field and also from the forecasts 

creation theory field and that all on the basis of the foreign literature and the 

inland literature too, 

 

2. the creation of the universal methodology to create the system to forecast an 

independent demand level in an industrial company, which would be formed 

itself by a succession of the general steps to design a system of an independent 

demand level forecast creation, 

 

3. the creation of the universal approaches of the independent demand level 

forecasting, on their base would be possible to create a system to forecast of the 

independent demand (consumption) level and that all under a concrete 

conditions of a concrete industrial company, 

 

4. an application of the created methodology to design the system to create an 

independent demand level forecast under conditions of the food production 

plant of the join stock company HAME. 
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Úvod 
 

Předpovídání je proces, pomocí kterého je možné získat odhad vývoje hodnot analyzované veličiny 

v budoucnosti. Tento proces napomáhá společnosti se lépe připravit na budoucí stav tržního prostředí. 

Výstupy z procesu tvorby předpovědi se využívají k zodpovězení otázek, jakými jsou např.: 

 

- jaký bude zisk v příštím období? 

- jaká bude úroveň poptávky po daném produktu či službě v daném obchodním 

teritoriu? 

- jak velké budou náklady spojené s produkcí daného výrobku (produktové řady) či 

dané služby v daném obchodním teritoriu? 

- jak velké finanční prostředky si bude muset podnik půjčit v příštím roce? 

- v jaké časové periodě a jakým způsobem budou splaceny půjčené finanční 

prostředky? [8] 

 

Pro zodpovězení uvedených otázek, resp. pro proces tvorby rozhodnutí, je zapotřebí mít k dispozici 

předpovědi vývoje budoucích prodejů (spotřeby). Jakmile jsou k dispozici, je možné přistoupit 

k procesům tvorby plánů a rozhodnutí, resp. k procesům řízení a kontroly. [30] 

 

V současné době, kdy tržní prostředí má tendenci se neustále měnit, nabývá proces tvorby předpovědi 

stále většího významu. Je nutné zajistit, aby proces tvorby předpovědi byl neustále aktualizován a 

přizpůsobován aktuálním tržním podmínkám tak, aby poskytoval přesné a včasné předpovědi 

budoucího vývoje hodnot analyzované veličiny. 

 

Obecným cílem této disertační práce je návrh metodologie pro tvorbu systému předpovídání nezávislé 

poptávky v průmyslovém podniku. Navržená metodologie by měla být uplatnitelná při tvorbě systémů 

pro předpovídání nezávislé poptávky (spotřeby), které by sloužily jako vstupy do systémů tvorby plánů 

a rozhodnutí, resp. systémů řízení a kontroly, a to v jednotlivých funkčních oblastech průmyslového 

podniku. 

 

Tento obecný cíl disertační práce lze rozvinout do několika dílčích cílů, kterými jsou: 

 

1. vytvoření teoretické části disertační práce, která by obsahovala souhrn poznatků 

z oblasti teorie poptávky a z oblasti teorie tvorby předpovědí, a to na základě 

literatury tuzemské a zejména pak literatury zahraniční, 

 

2. vytvoření obecné metodologie pro tvorbu systémů předpovídání nezávislé 

poptávky v průmyslovém podniku, která by představovala posloupnost obecných 

kroků pro návrh systému tvorby předpovědí nezávislé poptávky,  

 

3. vytvoření obecných přístupů tvorby předpovědi nezávislé poptávky, na jejichž 

základě by bylo možné vytvořit systém tvorby předpovědí nezávislé poptávky 

(spotřeby), a to v konkrétních podmínkách daného průmyslového podniku, 

 

4. aplikace vytvořené metodologie pro návrh systému tvorby předpovědí nezávislé 

poptávky, v podmínkách potravinářského výrobního závodu, akciové společnosti 

HAMÉ. 

 

Struktura disertační práce se pak odvíjí od nadefinovaných dílčích cílů. 
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Disertační práce je tvořena třemi základními oddíly: 

 

I.    teoretický oddíl, 

II.    obecná metodologie tvorby systému pro předpovídání nezávislé poptávky 

 v průmyslovém podniku, 

III.    praktický oddíl. 

 

V teoretickém oddílu disertační práce je postupně věnována pozornost pěti oblastem: 

 

A  teorii poptávky, 

B  teorii tvorby předpovědí, 

C  teorii výběru správné techniky pro tvorbu předpovědi, 

D  teorii kombinace finálních předpovědí různých metod, 

E  teorii vlastního procesu tvorby předpovědi.  

 

Po teoretickém oddílu následuje II. oddíl zahrnující výklad vytvořené metodologie tvorby systému pro 

předpovídání nezávislé poptávky v průmyslovém podniku. 

 

Třetí oddíl disertační práce je pak věnován příkladu aplikace navržené metodologie. Půjde o vytvoření 

systému tvorby předpovědí nezávislé poptávky pro různé segmenty zásob finální produkce, 

v podmínkách akciové společnosti HAMÉ, potravinářského výrobního závodu v Babicích. 

 

Rád bych v této úvodní kapitole vyjádřil poděkování své rodině, která měla se mnou trpělivost 

v průběhu zpracovávání disertační práce. Dále bych rád poděkoval vedoucímu mé disertační práce 

Doc. Ing. Radimu Lenortovi, Ph.D., za podnětné připomínky při jejím zpracovávání. Rovněž bych rád 

poděkoval členům logistického institutu univerzity v Oulu, ve Finsku, kde jsem měl možnost studovat 

zahraniční literaturu, která byla jedním ze základů, pro vytvoření disertační práce. Poděkování patří 

také členům oddělení plánování a řízení výroby akciové společnosti HAMÉ, za poskytnutí informací a 

dat potřebných pro vytvoření praktické části disertační práce. 

 

 

 

Věřím, že tato práce je přínosem pro českou vědu i český průmysl v době celosvětové hospodářské 

krize. 
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1 Teorie poptávky 

 

Povaha poptávky hraje významnou roli při určování přístupů tvorby předpovědi. Různé charaktery 

poptávky jsou zachyceny na obrázku 1. 

 

 
 

Obr. 1 Příklady spojité a nespojité poptávky [1] 

 

Volbu systému tvorby plánů a rozhodnutí, resp. systému řízení a kontroly (např. systému řízení zásob) 

spoluurčuje původ poptávky (odkud poptávka přichází, jak vzniká). Podle původu se rozeznává 

nezávislá a závislá poptávka. Další důležitou charakteristikou poptávky je její časový průběh. Podle 

tohoto hlediska se rozlišuje spojitá a nespojitá poptávka. [5] 

1.1 Klasifikace poptávky podle původu 

1.1.1 Nezávislá poptávka 

 

Nezávislá poptávka přichází více či méně libovolně; podnik v zásadě nemá vliv ani na okamžiky 

uplatnění požadavků, ani na jejich velikosti. Tato poptávka se také nazývá stochastická. Takový 

charakter má zejména poptávka zákazníků po konečných výrobcích, jakož i potřeba materiálů a 

náhradních dílů pro servis či pro neplánované a havarijní opravy. 

 

Nezávislá poptávka po určité položce nemá přímý vztah k potřebě jiných položek; musí být 

předpovídána, nelze ji vypočítat. Řízení zásob pro uspokojování nezávislé poptávky pracuje se 

stochastickými (pravděpodobnostními) objednacími systémy, v nichž se pro tlumení nejistoty odhadu 

budoucí poptávky vytváří pojistná zásoba. [5] 

1.1.2 Závislá poptávka 

 

Závislá poptávka (potřeba) dílů může být naproti tomu odvozena z předpovědi poptávky po 

konečném výrobku. Závislá poptávka (potřeba) se může vyskytnout pouze u dílů do výrobků 

zhotovovaných na sklad nebo montovaných na zakázku. Je vhodné poznamenat, že charakter závislé 

poptávky má také potřeba materiálů a dílů pro plánované (zejména střední a generální) opravy 

v podniku – lze ji totiž předem stanovit na základě přijatého plánu oprav. 
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K výpočtu velikosti a časového rozvržení závislé potřeby materiálů, nakupovaných dílů, polotovarů, 

součástek, podsestav a sestav slouží deterministické výpočetní postupy, vycházející z údajů v hlavním 

výrobním plánu (resp. v plánu oprav). [5] 

 

Obr. 2 Příklad nezávislé a závislé poptávky [10] 

 

Základní charakteristiky nezávislé a závislé poptávky, jejichž příklad je uveden na obrázku 2, je možné 

shrnout v tabulce 1. 

 

Nezávislá poptávka Závislá poptávka 

systém řízení zásob – stochastické objednací 

systémy, řízení na bázi úrovní  

systém řízení zásob – MRP a DRP systémy, 

kusovníky 

tvorba předpovědí tvorba kusovníků – rozpočet potřebných zásob 

držení daných úrovní zásob dodávky jsou dle potřeby 

každá produktová řada je řízena odděleně produktové řady jsou koordinovány 

dobrý zákaznický servis velmi dobrý zákaznický servis 

vysoká úroveň zásob nízká úroveň zásob 

Tab. 1 Základní charakteristiky nezávislé a závislé poptávky [2] 

1.2 Klasifikace poptávky podle časového průběhu 

 

Položky zásob jsou typicky směs položek s nepravidelnou (nárazová, nespojitá) a pravidelnou 

poptávkou (stejnoměrná, spojitá). Je tedy rozumné vytvořit dvě základní skupiny položek vykazující 

stejnoměrnou a nestejnoměrnou poptávku, a to na základě variability okolo střední hodnoty poptávky. 

[1] 
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1.2.1 Stejnoměrná poptávka 

 

Stejnoměrná poptávka (stálá, stacionární, spojitá, pravidelná) znamená, že požadavky na výdej 

přicházejí trvale, i když s určitým kolísáním jejich velikosti v čase (popřípadě i se sezónními výkyvy). 

To je typické pro nezávislou poptávku zákazníků po konečných výrobcích. Příklad stejnoměrné 

poptávky, která nevykazuje trend ani sezónnost je uveden na obrázku 3. 

 

Systém tvorby plánů a rozhodnutí, resp. systém řízení a kontroly (např. systém řízení zásob) může při 

stejnoměrné poptávce vycházet z očekávané průměrné budoucí potřeby s uvažováním odhadnuté 

chyby předpovědi. [5] 

 

Jestliže je poptávka po produktech stejnoměrná (viz kapitola 1.2.1), je možné časovou řadu, která 

vyjadřuje pravidelnou poptávku rozdělit na trendovou, sezónní, cyklickou a náhodnou složku. [1]   

 

 

Obr. 3 Příklad stejnoměrné poptávky bez trendu a sezónnosti – ustálená poptávka [1] 

 

Jelikož trendová a sezónní složka zde není akceptována (viz obrázek 3), měly by zde být brány 

v úvahu krátkodobé změny charakteru poptávky, jako jsou impulsy a skokové změny (viz obrázek 4). 

[3] 

 

Impuls – individuální poptávka, která je významně vyšší či nižší než normální. Nejlépe je časovou 

řadu očistit od takovýchto impulsů. [3] 

 

Skokové změny – jedná se o řadu hodnot v časové řadě, které jsou výrazně vyšší či nižší než normální 

průběh poptávky. [3] 
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Obr. 4 Znázornění možných impulsů a skokových změn u stejnoměrné poptávky nevykazující 

trendovou ani sezónní složku [3] 

 

Další možné případy stejnoměrné poptávky jsou uvedeny na obrázcích 5 a 6. 

 

Obr. 5 Příklad stejnoměrné poptávky s trendem a bez sezónních vlivů [1] 
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Obr. 6 Příklad stejnoměrné poptávky vykazující trend i sezónnost [1]  

 

Kromě trendové a sezónní složky se může u stejnoměrné poptávky rovněž vyskytnout složka cyklická. 

Cyklická komponenta časové řady je vlnkovité kolísání okolo trendu, které je většinou způsobeno 

obecnými ekonomickými podmínkami. (viz obrázek 7) [11] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Grafické znázornění cyklické složky časové řady [11] 
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1.2.2 Nestejnoměrná poptávka 

 

Nestejnoměrná poptávka (nestálá, sporadická, nestacionární, nespojitá, nepravidelná) vzniká u položek 

se závislou potřebou v případě, že podnik zhotovuje určitý výrobek v dávkách jen čas od času a na 

výrobním zařízení se střídají odlišné výrobky. Potřeba materiálů a dílů pro dávku konečného výrobku 

(resp. pro dávku podsestavy) pak není trvalá, nýbrž nárazová. [5] 

 

Jestliže poptávka po produktech je nestejnoměrná (viz kapitola 1.2.2) – tzn., že má nízký objem a 

celkový a vysoký stupeň nejistoty co se týče, kdy a v jaké velikosti se poptávka vyskytne, tak se hovoří 

o nestejnoměrné poptávce. Příklad nestejnoměrné poptávky je uveden na obrázku 8. [1] 

 

Obr. 8 Příklad nestejnoměrné (sporadické, nepravidelné) poptávky [1] 

 

Správné porozumění charakteru poptávky, tedy zda je poptávka závislá či nezávislá a její následná 

další analýza, jsou nezbytné pro správnou volbu systému tvorby plánů a rozhodnutí, resp. systému 

řízení a kontroly (např. systém řízení zásoby příslušné skupiny skladových položek) a rovněž pro 

správnou volbu techniky tvorby předpovědi. [10] 
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2 Teorie tvorby předpovědí 

 

Předpovědi jsou důležitým vstupem do procesu tvorby rozhodnutí. Předpovídání úrovně poptávky je 

zásadní pro podnik jako celek, poskytuje základní vstupy pro plánování a kontrolu všech funkčních 

oblastí, zahrnujících logistiku, marketing, obchod, výrobu a finance. Úroveň poptávky a její 

načasování značně ovlivňuje výrobní kapacity a potřebu finančních prostředků. Každá funkční oblast 

podniku má své specifické problémy řešené s pomocí procesu tvorby předpovědi poptávky. [1] 

2.1 Předpovídání vs. Plánování 

 

Na úvod této části B disertační práce je vhodné stručně definovat dva základní pojmy – předpovídání a 

plánování. 

 

Předpovídání je projektování vývoje poptávky v budoucnosti za daných podmínek vnějšího prostředí. 

Hlavním cílem je tedy tvorba předpovědí vývoje poptávky v rámci daného prostředí. Důležitou roli 

zde hraje přesnost předpovědi a sledování vývoje prostředí, ve kterém se daná předpověď realizuje. 

[12] 

 

Plán je sada specifických manažerských akcí, které je nutno podniknout k dosažení či dokonce 

překročení předpovědí. Hlavním cílem je tedy splnit resp. překonat plán; tedy poskytnout cíle pro 

jednotlivé funkční úrovně podniku, které jsou založené na předpověděné budoucí poptávce a další cíl 

je motivace pro dosažení resp. překročení stanovených cílů v jednotlivých funkčních oblastech 

podniku. [12] 

2.2 Potřeba tvorby předpovědí 

 

Pro vytvoření jakéhokoliv plánu je nutné nejdříve vytvořit vývoj daného ukazatele v budoucnosti 

v daném prostředí. Či-li, předpovídání je jedním ze vstupů pro tvorbu plánů ve všech podnikových 

funkčních oblastech, je tedy nutné se rovněž obeznámit, jak by měly být příslušné předpovědi v 

jednotlivých funkčních oblastech podniku vytvořeny. 

 

Je vhodné si na tomto místě položit otázku, jaké vstupy z procesu předpovídání jsou potřebné pro 

jednotlivé podnikové funkce. 

 

Pro tyto účely rozeznáváme 5 základních podnikových funkcí 

 

 marketing, 

 obchod, 

 finance – účetnictví, 

 výroba – nákup, 

 logistika. 

 

Různé podnikové funkce totiž vyžadují předpověď v různých časových horizontech, na různých 

úrovních a v různých intervalech. [12] 
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2.2.1 Výstupy z procesu předpovídání pro potřeby marketingu 

 

Marketing je typicky orientován na vysokou úroveň prodejnosti jednotlivých výrobků a výrobkových 

řad, jenž podnik nabízí svým zákazníkům v různých tržních segmentech. Marketingové plány postupně 

zahrnují produktové změny, reklamní úsilí, distribuční kanály a cenovou tvorbu. Pro vytvoření těchto 

plánů marketingové oddělení potřebuje předpovědi prodejů, a to na úrovni jak jednotlivých výrobků, 

tak na úrovni produktových řad. Horizont předpovědí prodejů je roční s měsíčními či čtvrtletními 

intervaly. [12] 

2.2.2 Výstupy z procesu předpovídání pro potřeby obchodu 

 

Obchod jako řídící funkce se typicky zabývá nastavením cílů pro jednotlivé členy obchodního 

oddělení, dále pak motivováním a monitorováním jednotlivých členů dosáhnout či předčit stanovené 

obchodní cíle. Teritoria jednotlivých členů obchodního oddělení mohou být definována různými 

způsoby (geograficky, podle jednotlivých průmyslových odvětví, podle zákazníka, podle produktu), to 

napomáhá definovat úrovně předpovídání prodeje pro jednotlivé podnikové funkce. 

 

Většina podniků má předpovědi prodejů pro jednotlivé produkty s horizontem od 1 do 2 let s měsíčním 

či čtvrtletním intervalem pro potřeby daného obchodního úseku. [12] 

2.2.3 Výstupy z procesu předpovídání pro potřeby výroby / nákupu 

 

Oddělení výroby musí pracovat s dvěma velmi odlišnými předpověďmi, co se týče časového rozpětí – 

dlouhodobé a krátkodobé předpovědi. Dlouhodobé předpovědi se využívají pro plánování rozvoje 

vlastní výroby, tj. výrobní zařízení, což je většinou časový horizont několik let. Tyto předpovědi jsou 

na úrovni jednotlivých produktů SKUs, které se vyrábí a budou vyrábět v daném závodě. Horizont 

těchto předpovědí je od 1 do 3 let a aktualizace je většinou čtvrtletní.  

 

Krátkodobé předpovědi pro potřeby výroby jsou generovány pro potřeby rozvrhů pro plánování 

výroby. Tyto předpovědi mohou mít rozsah od 1 do 6 měsíců (v závislosti na délce nákupního cyklu 

vstupních materiálů) a vyžadují se zde detaily, které produkty budou vyráběny. Tyto předpovědi mají 

horizont zřídka delší než 6 měsíců a interval od týdenního po měsíční. [12] 

2.2.4 Výstupy z procesu předpovídání pro potřeby logistiky 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že jedním z úkolů logistiky je přeprava produktů (SKUs) do specifických 

destinací, kde tyto produkty jsou či budou poptávány, tak logistika vyžaduje předpovědi poptávky na 

úrovni jednotlivých výrobků, členěných dle cílových destinací, tedy SKUL. Časový horizont pro tyto 

předpovědi je dvouvrstvý – jeden pro dlouhodobý plán a jeden pro plán krátkodobý. Dlouhodobý plán 

je potřebný pro tvorbu skladových prostor v různých destinacích a rovněž pro vozový park přepravních 

prostředků pro přepravu produktů mezi jednotlivými destinacemi. Či-li dlouhodobé logistické plány 

vyžadují vstup z procesu v rozsahu od 1 měsíce po 18 či více měsíců, a to v závislosti na charakteru 

skladovacího zařízení či přepravního prostředku. 

 

Krátkodobé logistické plány se zabývají specifickými rozhodnutími, které se týkají přepravy produktů, 

či-li, kdy a do jaké destinace a v jakém množství přepravit specifické produkty či danou výrobkovou 

řadu. Či-li předpověď prodeje má horizont definovaný délkou objednacího cyklu, který je mezi 

výrobním závodem a určenou destinací. V závislosti na povaze produktu, tyto předpovědi mohou být 

rozsahu denního, týdenního či měsíčního. Intervaly aktualizace jsou v rozsahu od měsíce po týden, 

někdy jsou i denní. [12] 
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2.2.5 Výstupy z procesu předpovídání pro potřeby financí / účetnictví 

 

Jednou ze zodpovědností finančního oddělení je předpovídání úrovně jednotlivých nákladů, úrovní 

zisků a kapitálových potřeb na základě daných předpovědí prodejů. Tyto plány jsou většinou tvořeny 

v ročních intervalech a mohou mít rozsah od 1 do 5 let. Protože jsou potřeby předpovědí pro finanční 

oddělení většinou na úrovni podniku, divize či produktové řady, horizont je od 1 do 5 let a interval 

aktualizace je čtvrtletní či měsíční v závislosti na tom, jak často je plán aktualizován. [12] 

 

Obecný přehled uplatnění procesu předpovídání v jednotlivých podnikových oblastech je uvedený 

v tabulce 2. 

 

 

Tab. 2 Obecný přehled uplatnění procesu tvorby předpovědí v jednotlivých manažerských oblastech 

podniku [13] 

2.3 Hierarchie tvorby předpovědí 

 

Obrázek 9 ilustruje jednotlivé úrovně, na kterých je možné tvořit předpovědi. Logistické oddělení 

vyžaduje předpověď na úrovni SKUL s týdenními aktualizacemi. Oddělení nákupu a výrobní oddělení 

vyžaduje předpověď aktualizovat co 2 týden, a to na úrovni SKU. Oddělení prodeje potřebuje 

předpověď vyjádřenou v peněžních jednotkách, a to na úrovni jednotlivých produktů s aktualizací 

čtvrtletní. Oddělení marketingu vyžaduje předpovědi ročních prodejů vyjádřených v peněžních 

jednotkách, a to na úrovni výrobkových řad v horizontu nejméně 5 let pro jednotlivé divize. A co se 

týče finančního oddělení, tak to vyžaduje předpovědi ročních prodejů vyjádřených v peněžních 

jednotkách pro následujících 5 let, a to na úrovni jednotlivých strategic business unit (SBU) a dále pak 

pro celou společnost. [17] 
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Obr. 9 Hierarchie jednotlivých úrovní pro tvorbu předpovědí [17] 

2.4 Předpověď jako integrující prvek podnikových funkcí 

 

Jestliže se pohlíží na marketing, obchod, výrobu /nákup/, finance /účetnictví/ a logistiku jako na 

oddělené podnikové funkce, tak mohou být nalezeny další dvě podnikové funkce, které ve skutečnosti 

integrují 5 základních podnikových funkcí (5PF). 

 

Informační systém integruje 5PF – získává informace ze všech 5PF a zpětně je distribuuje podle 

potřeby do jednotlivých podnikových funkčních oblastí. 

 

Systém tvorby předpovědí integruje 5PF – potřebuje informace o marketingových plánech, obchodních 

plánech, výrobních a nákupních rozvrzích a o logistických kapacitách pro vytvoření a zpětnou 

distribuci potřebných předpovědí. Navíc každá z 5PF potřebuje předpověď prodeje v potřebném 

detailu (SKU, SKUL, produktová řada) a v potřebném časovém horizontu a aktualizační plán 

jednotlivých předpovědí v potřebných intervalech – to vše jako podklad pro vytvoření efektivních 

plánů. [12] 

 

Systém tvorby předpovědí potřebuje informační systém, pro získávání vstupních informací pro tvorbu 

daných předpovědí, a dále pak pro zpětnou distribuci vytvořených předpovědí do jednotlivých 5PF. 

 

Tzn. 5PF je vzájemně integrováno pomocí informačního systému a systému pro tvorbu předpovědí. 

Či-li 5PF je vzájemně propojeno prostřednictvím těchto dvou systémů, obecná ilustrace je uvedena na 

obrázku 10. [12] 
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Obr. 10 Znázornění integrace 5PF prostřednictvím informačního systému a systému pro tvorbu 

předpovědí [12] 

2.5 Východiska integrovaného systému pro předpověď poptávky 

 

Jeden z největších přínosů efektivního systému řízení poptávky je tvorba ucelené předpovědi v rámci 

všech podnikových úrovní. 

 

Předpovídání poptávky je realizováno v rozdílných detailech: 

 

časový detail – roční, čtvrtletní, měsíční, týdenní, denní, hodinový 

detail produktové hierarchie – produktová kategorie, produktová značka, jednotka produktu 

detail místa poptávky – segmenty (globální, národní), geografické lokace zákazníků. 

 

Jak již bylo několikrát uvedeno, tak proces předpovídání poptávky je realizován na rozličných 

podnikových úrovních, a to v různých detailech, co se týče času, lokace zákazníka a produktové 

hierarchie. Obecná ilustrace je uvedena na obrázku 11. [19] 
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Obr. 11 Víceúrovňová hierarchie tvorby předpovědi – pro dané časové rozpětí, danou lokaci 

zákazníka a dané produktové portfolio [19] 

 

Plánování v podniku je realizováno hierarchicky. Je možné rozlišit strategické plánování, taktické 

plánování a plánování operativní. Strategické plánování je jednou ročně či ve větších časových 

rozpětích, plánování taktické je čtvrtletní, měsíční, týdenní či denní. Každý z výše zmíněných procesů 

plánování vyžaduje různé typy předpovědí jako vstupů do procesu plánování. Obecná ilustrace je 

uvedena na obrázku 12. [19] 

 

 

Obr. 12 Plánování na různých podnikových úrovních vyžaduje různé typy předpovědí, jako vstupů do 

procesu plánování [19] 
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Předpovídání poptávky je neustále se opakující proces, který ovlivňuje obchod, marketing, řízení 

zásob, výrobu a všechny další aspekty dodavatelského řetězce. Efektivní proces tvorby předpovědi 

vede k nižším nákladům a zvýšení zákaznického servisu. Jestliže se stane proces předpovídání 

poptávky hlavním elementem v dodavatelském řetězci, tak je to velmi dobré pro zdokonalení systému 

zajišťujícího distribuci správného zboží ve správném čase na správné místo. [19] 

2.6 Koncept C
3
 procesu tvorby předpovědi 

 

Proces tvorby předpovědi by měl být založen na třech integrujících prvcích – komunikace, koordinace 

a spolupráce. 
 

Communication x Coordination x Cooperation = C
3 

 

 

Komunikace (Communication) – zahrnuje všechny formy psané, verbální a elektronické komunikace 

mezi všemi podnikovými úrovněmi. 

 

Koordinace (Coordination) – jedná se o pravidelné meetingy mezi jednotlivými funkčními úrovněmi 

v podniku. 

 

Spolupráce (Cooperation) – tedy spolupráce všech podnikových úrovní v procesu tvorby a využití 

předpovědí v procesu nastavování společných cílů. [12] 

2.7 „Bottom-Up“ a „Top-Down“ přístupy tvorby předpovědi 

 

Vysoká či nízká předpověď poptávky má v konečném důsledku vliv na výši zásob. Vysoká předpověď 

má za následek vysoký stav zásob, naopak nízká předpověď má za následek nízký stav zásob a 

možnost ztráty zákazníka. [14] 

 

Předpověď poptávky je přímým vstupem do jednotlivých podnikových procesů. Tato předpověď 

přiměje nákup ke koupi jistého množství vstupního materiálu, výrobu k výrobě jistého množství 

finálních výrobků a distribuci k dopravě finálních výrobků skrz distribuční kanály do centrálních 

skladů či přímo ke konečným zákazníkům. [14] 

 

Předpověď poptávky je přímým vstupem do procesu vyrovnání poptávky a dodávek (zásob) s cílem 

vytvořit rovnováhu mezi poptávkou a dodávkami zboží (zásob). Obecná ilustrace je uvedena na 

obrázcích 13 a 14. 

 

Výběr a úspěšná implementace nástrojů pro tvorbu předpovědí značně zvýší šance správného 

nadimenzování jednotlivých úrovní zásob, tedy správné řízení zásob na jednotlivých úrovních. [14] 

 

 

 
 

Obr. 13 Rovnováha mezi poptávkou a dodávkami (zásobami) [15] 
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Obr. 14 Rovnováha mezi poptávkou a dodávkami (zásobami) [14] 

 

Existuje řada cest pro tvorbu předpovědi. Obrázek 15 ilustruje dva odlišné přístupy pro tvorbu 

předpovědi. 

 

Obr. 15 Schematické znázornění dvou přístupů pro tvorbu předpovědi (Top-Down, Bottom-Up) a 

jednotlivých úrovní pro tvorbu předpovědi a plánování [14] 

 

Je vhodné přistoupit k realizaci obou přístupů pro tvorbu předpovědi, tedy k přístupu „top-down“ a 

„bottom-up“, výsledky obou přístupů pro tvorbu předpovědi posléze srovnat a vybrat konečnou sadu 

čísel finální předpovědi. [14] 

 

Techniky tvorby předpovědi by měly být vybrány tak, aby odrážely geografické rozdílnosti, které 

mohou ovlivnit charakter poptávky. Rovněž je nutné brát v úvahu, zda poptávka je předpovídána 

systémem „top-down“, kdy předpověď celkové poptávky se následně rozčlení do předpovědí 

jednotlivých lokací, resp. systémem „bottom-up“, kde každá lokace má svůj vlastní systém pro tvorbu 

předpovědí a z dílčích předpovědí se vytváří „součtová“ celková předpověď. [1] 

2.8 Přístupy k řízení procesu tvorby předpovědi 

 

Existují 4 základní přístupy pro proces tvorby předpovědi a jejich využití pro plánovací proces. 

 

                                                  1. nezávislý přístup,  

                                                  2. koncentrovaný přístup, 

                                                  3. vyjednávací přístup, 

                                                  4. přístup vzájemné shody. [12] 
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Nezávislý přístup – každé podnikové oddělení si vytváří svou vlastní předpověď nezávisle na 

ostatních odděleních pro své vlastní interní užití, není zde navíc žádná koordinace plánů vytvořených 

na základě jednotlivých předpovědí. 

 

Koncentrovaný přístup – jedno oddělení je pověřeno procesem tvorby předpovědi (jelikož je 

zapotřebí zejména předpovědí prodejů, tak aktivity spojené s tvorbou předpovědí jsou často 

centralizované v marketingovém, plánovacím či ekonomickém oddělení podniku [1]), ostatní oddělení 

se musí řídit a užívat vytvořené předpovědi. Takto vytvořené předpovědi jsou ovlivnitelné potřebami 

daného oddělení (časový horizont, interval aktualizace, hloubka předpovědi), což je samozřejmě 

nevýhoda tohoto přístupu. [12] 

 

Vyjednávací přístup – každé oddělení si vytváří své vlastní předpovědi, na základě svých 

specifických potřeb. Jakmile mají jednotlivá oddělení vytvořeny předpovědi prodejů, tak se realizuje 

„meeting tvorby konečné předpovědi“, kde se sejdou zástupci jednotlivých oddělení a na základě dat 

z dílčích předpovědí vytvoří předpověď konečnou, která je akceptována a posléze využívána pro 

proces plánování všemi podnikovými odděleními společně. 

 

Přístup vzájemné shody – vytvoří se tým ze zástupců jednotlivých oddělení, na základě vstupů ze 

všech oddělení se vytvoří jedna finální předpověď. [12] 

2.9 Typy předpovědí v oblasti řízení zásob 

 

Propracovaný systém tvorby předpovědí je základem pro vytvoření kvalitního systému řízení zásob a 

v konečném důsledku vede ke snížení zásob. [2] 

Předpovědi slouží jako vstup do procesu plánování zásob, nastavení požadovaných úrovní 

zákaznického servisu a k určení velikosti výrobních dávek. [19] 

Proces předpovídání by měl být založen na aktuálních, přesných datech, která jsou vhodná pro 

předpovídání dané veličiny. 

 

Je možné rozeznat 5 základních přístupů pro tvorbu předpovědi vytvářející základ pro proces řízení 

zásob. 

 

                                                  1. „Market Research“ – průzkum trhu, 

                                                  2. „Market Demand Models“ – modely tržní poptávky, 

                                                  3. Techniky založené na historii, 

                                                  4. „Minimum Stock Level“ – minimální hladina zásoby, 

                                                  5. „Demand Patterns“ – charakter poptávky. 

 

 

„Market Research“ - průzkum trhu – vytvoření komunikačních kanálů s největšími zákazníky, 

většinou zákazníci spadající do skupiny A. Jestliže zákazník věří dodavateli, tak poskytuje přesné 

informace. Dále pak jde o realizaci průzkumů trhu, za účelem hledání trendů na trhu, toto je zvláště 

užitečné při zavádění nových výrobků na trh, nebo při posouzení vlivu pozměněné politiky prodeje a 

promotions. 

 

„Market Demand Models“ – modely tržní poptávky – tento přístup je založen na znalosti 

jednotlivých tržních teritorií a zákazníků v těchto teritoriích. Jakmile jsou identifikovány hlavní 

faktory zapříčiňující vznik poptávky, tak se vytvoří jednotlivé poptávkové modely. Modely mohou být 

finanční (výdaje na reklamu vs. zvýšený obrat), technické (položky potřebují být nahrazené každých x 

let). 
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Techniky založené na historii – předpovědi by měly být obecně založeny na historických datech a 

poté upraveny o odborné úsudky. Jde o klasické kvantitativní metody. Obecná ilustrace klasické 

analýzy minulých dat úrovně poptávky, pro potřeby tvorby předpovědi je uvedena na obrázku 16. 

 

 

Obr. 16 Obecné znázornění procesu analýzy historických dat vývoje poptávky, jako základ pro 

následný proces tvorby předpovědi [22] 

 

„Minimum Stock Level“ – minimální hladina zásoby – mnoho systémů pro řízení zásob má 

nastavenu minimální úroveň zásoby a její signalizační úroveň. Ty následně slouží pro zadání 

objednávky na nové dodávky materiálu. [2] 

 

„Demand Patterns“ – charakter poptávky – poptávka po skladových položkách má často průběh 

poptávky, který plyne z řady požadavků zákazníka pro každou skladovou položku odděleně. Existují 

dva základní přístupy pro předpovídání charakteru poptávky: 

 

A. analyzování časového průběhu poptávky „Intrinsic Approach“, 

B. vyšetření příčin poptávky a následná oddělená předpověď požadavků „Extrinsic Approach“. [2] 

2.10 Techniky předpovídání  

 

Není realistické očekávat, že každý produkt ve výrobkové řadě bude přesně předpovídán pomocí stejné 

techniky pro tvorbu předpovědi. Pro každý produkt či produktovou řadu je často nezbytné vybrat 

rozdílné techniky pro tvorbu předpovědi. [12] 

 

 

Techniky tvorby předpovědi mohou být rozděleny několika způsoby. Příklad klasifikace může být: 

 

                                                  1. kvantitativní metody tvorby předpovědi časových řad, 

                                                  2. kvalitativní metody tvorby předpovědi časových řad, 

                                                  3. metody „Intrinsic“, 

                                                  4. metody „Extrinsic“, 

                                                  5. příčinné metody – „Causal Methods“. 
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Kvantitativní metody tvorby předpovědi časových řad – využívající historických dat pro 

formulování předpovědi. 

 

Kvalitativní metody tvorby předpovědi časových řad – využívající zkušeností, znalostí a úsudků 

odborníků, pro následné formulování budoucího vývoje zkoumané veličiny. 

 

Metody „Intrinsic“ – tyto metody využívají data a informace pocházející zevnitř podniku. 

 

Metody „Extrinsic“ – tyto metody využívají data a informace z vnějšího prostředí podniku (např. 

obchodní statistiky, marketingové informace, atp.). [2] 

 

Příčinné metody – výsledná předpověď je dána souborem nezávislých proměnných, tedy faktorů 

ovlivňujících závislou proměnnou, kterou je výše poptávky. [1] 

 

Další způsob klasifikace metod pro tvorbu předpovědi je definování časového horizontu, pro který se 

má daná předpověď vytvořit. [3] Z tohoto hlediska se rozeznávají 4 typy předpovědí, jejichž stručná 

charakteristika je uvedena v tabulce 3. 

 

I. Okamžitá předpověď, 

II. krátkodobá předpověď, 

III. střednědobá předpověď, 

IV. dlouhodobá předpověď. 

 

 

Kategorie předpovědi 

 

Časový horizont 

 

Příklad aplikace 

Příklad použité 

metody pro tvorbu 

předpovědi 

 Okamžitá předpověď 1 hodina až 1 den Předpovídání poptávky 

po elektrické energii 

Různé metody 

Krátkodobá 

předpověď 

1 týden až 1 měsíc Předpovídání poptávky 

v průmyslu a obchodě 

Metody 

exponenciálního 

vyrovnání 

Střednědobá 

předpověď 

1 měsíc až 1 rok Tvorba předpovědí 

v oblasti obchodu a 

financí 

Metody analýzy 

časových řad a 

regresní metody 

Dlouhodobá 

předpověď 

1 rok až 1 dekáda Předpovědi 

technického vývoje 

Metoda DELPHI, ad. 

Tab. 3 Klasifikace metod tvorby předpovědi na základě časového horizontu finální předpovědi [3] 

 

Podstata kvantitativních metod tvorby předpovědi časových řad 

 

Jak již bylo uvedeno výše, tyto metody využívají historických dat pro formulování předpovědí 

sledované veličiny. Techniky časových řad mají jednu společnou charakteristiku, a to, že jsou to 

techniky využívající vnitřního zdroje dat. Všechny techniky časových řad zkoumají 4 složky časové 

řady, a sice: úroveň, trend, sezónnost a náhodnou chybu. [12] 

 

Úroveň – je historie sledované veličiny, resp. vývoj hodnot sledované veličiny v čase (např. prodejů), 

který nezaznamenával trend, sezónnost ani vliv náhodných chyb. 

 

Trend – jedná se o stoupající či klesající tendenci sledované veličiny (např. prodejů), může mít tvar 

křivky či přímky. 
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Sezónnost – je opakující se zvýšení a posléze snížení hodnot sledované veličiny (např. prodeje) 

v rámci roční periody, sezónnost delší než 1 rok se nazývá cyklus. 

 

Náhodná chyba – je náhodná fluktuace nebo ta část historie sledované veličiny (např. prodejů), kterou 

techniky časových řad nemohou vysvětlit. [12] 

 

Kvantitativní techniky časových řad je možné rozdělit do dvou základních kategorií: 

 

A. fixní techniky časových řad, 

B. otevřené techniky časových řad. [12] 

 

Fixní techniky časových řad (FT) – jde o techniky, které mají předdefinovány rovnice. Na základě 

charakteru časové řady, tedy zda časová řada obsahuje jednotlivé složky (úroveň, trend, sezónnost, 

náhodnou chybu) se užije konkrétní typ rovnice spadající do skupiny fixních technik (např. průměr, 

pohyblivý průměr, základní exponenciální vyrovnání, exponenciální vyrovnání s trendem, 

exponenciální vyrovnání s trendem a sezónností, ad.). 

 

Tyto techniky jsou tedy založeny na předpokladu, že alespoň jedna složka časové řady existuje 

v časové řadě analyzované veličiny, a tedy tuto či více složek projektují do budoucnosti.  

Použití těchto technik je jednoduché a nenákladné. Protože tyto techniky vyžadují poměrně malé 

množství dat, tak velmi rychle reagují na změny ovlivňující poptávku a vývoj časové řady v čase, jsou 

tedy vhodné pro krátkodobé předpovědi. [12] 

 

Otevřené techniky časových řad (OT) – tyto techniky analyzují časovou řadu a zjišťují, které složky 

jsou obsažené v časové řadě. Na základě této analýzy se vytvoří jedinečný model (sada rovnic) pro 

předpovídání vývoje jednotlivých složek, které se nacházejí ve zkoumané časové řadě (např. metoda 

dekompozice časové řady, Box-Jenkinsova metodologie, spektrální analýza, ad.). 

 

Nevýhodou těchto metod je, že jsou poměrně obtížné na výpočet a rovněž vyžadují značné množství 

dat. [12] 
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Členění a základní popis kvantitativních metod tvorby předpovědi časových řad 

 

Stručný přehled kvantitativních metod tvorby předpovědi a jejich popis je uveden v tabulce 4. 

 
Tab. 4 Přehled kvantitativních metod tvorby předpovědi časových řad a jejich stručný popis [1] a [19] 

 

Detailní popis jednotlivých kvantitativních metod je uveden v příloze 1. (IV. oddíl této disertační 

práce) 

 

Podstata kvalitativních metod tvorby předpovědi 

 

Metody kvalitativní užívají úsudků, intuice, průzkumů nebo srovnávacích technik pro tvorbu 

kvalitativních odhadů budoucnosti. Tyto metody nevyžadují historickou datovou základnu. [1] 

 

Kvalitativní metody jsou nejvíce používány v případech, kdy je omezená dostupnost historických dat. 

[19] 

 

Členění a základní popis kvalitativních metod tvorby předpovědi  
 

Stručný přehled kvalitativních metod tvorby předpovědi a jejich popis je uveden v tabulce 5. 

 
Tab. 5 Přehled kvalitativních metod tvorby předpovědi a jejich stručný popis [1] a [19] 
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Podstata kauzálních metod tvorby předpovědi  

 

Výsledná předpověď je dána souborem nezávislých proměnných, tedy faktory ovlivňujícími závislou 

proměnnou (např. poptávka). Např. jestliže úroveň zákaznického servisu má pozitivní vliv na výši 

poptávky (prodeje), pak na základě úrovně zákaznického servisu je možné predikovat budoucí výši 

poptávky. [1] 

 

Metody kauzálních předpovědí jsou vhodné pro střednědobé a dlouhodobé předpovědi. Mezi tyto 

techniky tvorby předpovědi patří regresní a ekonometrické modely a modely popisné – vstup / výstup 

modely, analýza životního cyklu a různé počítačové simulace. [1]  

 

Stručný přehled kauzálních metod tvorby předpovědi a jejich popis je uveden v tabulce 6. 

 

Členění a základní popis kauzálních metod tvorby předpovědi  

 

Tab. 6 Výčet kauzálních metod tvorby předpovědi a jejich stručný popis [1]  

2.11 Předpovídání poptávky na spotřebním trhu a trhu průmyslovém 

 

Spotřební trh a trh průmyslový jsou rozdílné. Spotřební trh zahrnuje individuální zákazníky, kteří 

kupují zboží pro vlastní potřebu. Naopak trh průmyslový se sestává z organizací, které nakupují 

produkty a služby pro další výrobu produktů a služeb, které jsou pak dále obchodovány (prodávány). 

[12] 

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že firmy v oblasti trhu spotřebního spíše preferují kvantitativní 

metody pro tvorbu předpovědí a podniky či společnosti v oblasti trhu průmyslového spíše preferují pro 

tvorbu předpovědí techniky kvalitativní. [12] 

 

Průmyslové podniky by tedy měly věnovat více času pro implementaci metod meetingů zástupců 

nákupních oddělení než tréninku personálu, odpovědného za tvorbu předpovědí, tj. proces tvorby 

předpovědí. [12] 

2.12 Techniky tvorby předpovědi v jednotlivých fázích životního cyklu produktu 

 

Životní cyklus (křivka) úspěšného produktu je charakterizován řadou stupňů. Jedná se o následující 

stupně: vývoj produktu, zavedení produktu na trh, růst poptávky po produktu, stádium dospělosti, fáze 

poklesu, fáze stažení výrobku z trhu. [19]  

 

Ilustrace životního cyklu produktu je uvedena na obrázku 17. 
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Obr. 17 Jednotlivé fáze životního cyklu výrobku a vhodné metody pro tvorbu předpovědi [19] 

Vývoj produktu 

 

Životní cyklus výrobku začíná spolu s rozhodnutími a akcemi, které jsou realizovány před vlastním 

uvedením výrobku na trh. Proveditelnost a obchodovatelnost nového produktu bude záviset na 

dostupnosti vhodné technologie, návrhu produktu, alokaci zdrojů a obchodní strategii. Techniky pro 

tvorbu předpovědi v ranních fázích životního cyklu výrobku jsou následující: metoda Delphi, výzkum 

trhu spojený s výzkumem kupní síly zákazníků, Panel of Consensus, Visionary Forecast, Historical 

Analogy, Decision Trees a další metody, které je možné použít při nedostupnosti historických dat 

poptávky či prodeje daného produktu. [19] 

Zavedení produktu na trh 

 

V této fázi životního cyklu výrobku jsou pro tvorbu předpovědi vhodné metody kvalitativní, např. 

metoda Delphi, Panel of Consensus, Market-Research, ad. 

Fáze růstu poptávky po produktu 

 

Období růstu je charakterizováno zvětšováním prodejnosti, zisk z prodejů se začíná zvyšovat. Jakmile 

jsou dostupné data zachycující poptávku po produktu, tak je vhodné použít metody kvantitativní pro 

tvorbu předpovědi. 

Fáze dospělosti - nasycení trhu produktem 

 

V průběhu nasycení trhu je patrná reakce na konkurenční aktivity, a to formou snižování ceny 

produktu. Zisk v této fázi může být zvýšen např. s pomocí redukce materiálových nákladů. Spolu 

s dostatečným množstvím dat týkajících se objemů prodejů, cen, ekonomických faktorů, velikosti trhu 

aj., mohou být pro tvorbu předpovědi aplikovány ekonometrické modely. [19] 

Fáze poklesu 

 

Na trh vstupuje nová technologie nebo konkurenční produkt. V této fázi životního cyklu výrobku je 

pro tvorbu předpovědi vhodné využít technik časových řad. 

Fáze stahování výrobku z trhu 

 

V poslední fázi životního cyklu výrobku se daný produkt stahuje z trhu, už není ziskový, na scénu 

nastupuje zavedení nového výrobku na trh. [19] 
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2.13 Zajištění flexibility procesu tvorby předpovědi 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že existuje značně široká základna technik pro tvorbu předpovědi sledované 

veličiny, je na místě zdůraznit, že pro zajištění maximální flexibility systému pro tvorbu předpovědi 

zkoumané veličiny je vhodné využít více jak jedné techniky pro tvorbu předpovědi. [19] 

 

Obecný příklad vyhodnocení vhodnosti předpovědí získaných s pomocí různých technik (modelů) je 

uveden na obrázku 18. 

 

 

Obr. 18 Příklad vyhodnocení předpovědí tří různých modelů (technik) pro tvorbu předpovědi – 

srovnání hodnoty předpověděné a hodnoty skutečné [19] 

2.14 Strukturovaný proces tvorby předpovědi 

 

Systém pro tvorbu předpovědí by měl být založen na struktuře kroků, které je nutno realizovat ve 

stanovené posloupnosti, pro vytvoření finální předpovědi. Je možné definovat 4 klíčové stupně (fáze) 

strukturovaného procesu tvorby předpovědi systému tvorby předpovědí. 

 

                      PŘÍPRAVA              REALIZACE              OHODNOCENÍ              ÚPRAVA 

                     (Preparation)               (Execution)                   (Evaluation)             (Reconciliation) 

                               P                                  E                                      E                                  R  

 

I. Příprava – zde se jedná o položení otázky, v jakém kontextu má být předpověď vytvořena, jaká 

veličina se má tedy předpovídat, jaké výstupy resp. jaké formy finální předpovědi jsou požadovány, 

tedy co má být výstupem ze systému pro tvorbu předpovědí. Dále pak vytvoření kvalitní datové a 

informační základny. [19] 

 

 

II. Realizace – tato fáze strukturovaného procesu tvorby předpovědi zahrnuje volbu nejvhodnějších 

metod pro tvorbu předpovědi a vlastní tvorbu modelů pro následnou predikci budoucího vývoje 

sledované veličiny. [19] 

 

Pro správnou volbu metod tvorby předpovědi je možné využít matici analýzy poptávky. Tato matice 

umožňuje rozčlenit rozsáhlé výrobkové portfolio do 4 kvadrantů (skupin), což následně ulehčuje volbu 

správných metod pro tvorbu finálních předpovědí. [21] 
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Dva obecné příklady matice analýzy poptávky jsou uvedeny na obrázcích 19 a 20. Rovněž je možné 

použít pro volbu vhodné metody tvorby předpovědi analýzu životního cyklu produktu, viz obrázek 17. 

 

 

Obr. 19 Matice analýzy poptávky na základě objemu a variability poptávky po sledovaných 

produktech – typ A [22] 

 

 

Obr. 20 Matice analýzy poptávky na základě objemu a variability poptávky po sledovaných 

produktech – typ B [21] 

 

III. Ohodnocení – cyklus tvorby předpovědí je typicky iterativní proces, jakmile jsou modely pro 

tvorbu předpovědi vytvořeny, tak je třeba klást důraz na měření kvality předpovědí a správnou volbu 

modelů pro předpovídání sledovaných veličin. [19] 
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IV. Úprava – v průběhu cyklu tvorby předpovědi, může nastat situace, kdy je nezbytné změnit 

aktuální předpoklady či modely v systému pro tvorbu předpovědi sledované veličiny. [19] 

 

Společně tedy tyto 4 stupně tvorby předpovědi vytvářejí metodiku nazvanou PEER (zkratka je 

odvozena z anglických slov – Preparation - Příprava, Execution - Realizace, Evaluation - 

Vyhodnocení, Reconciliation - Úprava).  

 

Obecná ilustrace metodiky PEER je uvedena na obrázku 21. 

 

Obr. 21 Schematické znázornění strukturovaného procesu tvorby předpovědi – metodika PEER [19] 

 

Tedy na konci celého strukturovaného procesu tvorby předpovědi, který se skládá ze 4 výše 

jmenovaných stupňů (fází) je sada konečných předpovědí (čísel), na jejímž základě se tvoří plány na 

jednotlivých podnikových úrovních. [19] 

 

Celý strukturovaný proces tvorby předpovědi je možné znázornit obecným schématem uvedeným na 

obrázku 22. 
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Obr. 22 Schematické znázornění strukturovaného procesu tvorby předpovědi [19] 
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2.15 Řízení procesu předpovídání prodeje  

 

Nejde pouze o to, kolik předpovědí je třeba vytvořit pro plánování na jednotlivých podnikových 

úrovních. Je to zejména pochopení procesu tvorby předpovědí a pochopení jak tento proces souvisí a 

vstupuje do interakce s ostatními odděleními podniku. [12] 

 

Je na místě si položit 3 základní otázky z oblasti řízení procesu předpovídání prodeje: 

 

A. Jak velká je zákaznická základna společnosti? – Základna zákazníků může být úzká (jen několik 

zákazníků) nebo široká (velký počet zákazníků). Čím je užší zákaznická základna, tak tím více se 

společnost může orientovat na přímý kontakt se zákazníkem a získávat tak potřebné údaje o budoucí 

poptávce. Více se zde tedy uplatňují kvalitativní techniky tvorby předpovědi poptávky. Naopak, čím 

širší bude zákaznická základna, tak tím více se budou uplatňovat techniky kvantitativní pro tvorbu 

předpovědi spolu s možností využití kvalitativních technik pro drobné úpravy (např. vliv reklamních 

akcí, atp.). 

 

B. Jaká data jsou k dispozici, resp. jaký vykazují charakter? – Tato otázka se týká výhradně 

vstupních údajů pro vlastní proces tvorby předpovědi poptávky. Tedy jaká data jsou k dispozici, v jaké 

kvalitě a jaká je jejich dostupnost. 

 

TYP – prodej, dodávky, poptávka – je to tedy odpověď na otázku, co se vlastně má předpovídat. 

 

STÁŘÍ DAT – jestliže jsou k dispozici data časové řady o rozsahu menším než 1 rok, tak je namístě 

použít pro tvorbu předpovědi fixních technik, pro časové řady delší než 1 rok – je pak možno použít 

rozličných metod. 

 

DETAILNOST DAT – tento údaj se vztahuje k úrovni, na které se bude realizovat tvorba předpovědí 

a tvorba plánů. [12] 

 

Obr. 23 Grafické znázornění jednotlivých úrovní pro tvorbu předpovědi a plánování [23] 

 

   



 46 

C. Kolik předpovědí je zapotřebí vytvořit a na jakých úrovních? – Jde zejména o určení toho, na 

jakých podnikových úrovních, v jakých časových horizontech a intervalech se vyžadují předpovědi. 

Dále pak o určení kombinací produkt/lokace (SBU, SBUL, výrobková řada / obchodní regiony, 

distribuční centra, individuální zákazníci). [12] 

 

Ilustrace jednotlivých obecných úrovní pro tvorbu předpovědi a plánování je uvedena na obrázku 23. 

 

Řízení procesu tvorby předpovědi je možné rozčlenit na 4 základní oblasti. 

 

                                                  1. funkční integrace, 

                                                  2. přístup, 

                                                  3. systém, 

                                                  4. měření výkonnosti. 

2.15.1 Funkční integrace 

 

Efektivní řízení procesu tvorby předpovědi s ohledem na funkční integraci vyžaduje, aby podnik 

implementoval koncept C
3
 procesu tvorby předpovědi. 

 

Úrovně funkční integrace: 

 

1. úroveň – každá funkční oblast v podniku si tvoří své vlastní předpovědi, pro své vlastní účely. 

Marketingové oddělení směřuje k tomu, aby byly k dispozici roční předpovědi jednotlivých 

produktových řad, obchodní oddělení chce mít k dispozici čtvrtletní předpovědi členěné na základě 

jednotlivých obchodních teritorií, oddělení finanční chce mít k dispozici předpovědi roční vyjádřené 

v peněžních jednotkách. Dále pak oddělení výrobní vyžaduje předpovědi jednotlivých vyráběných 

produktů (tedy SKU), a to ve vztahu k výrobnímu cyklu a oddělení logistiky vyžaduje předpovědi 

poptávky na bázi SKUL, a to ve vztahu cyklu doplňování objednávek. 

 

Každé oddělení v podniku má tedy své vlastní předpovědi, v důsledku čehož pak nastávají 

komunikační rozpory při vzájemných jednáních. [12] 

 

2. úroveň – jsou realizovány formální meetingy, kterých se účastní zástupci z jednotlivých oddělení, 

vždy jedno z oddělení je pověřeno vypracováním předpovědi, která je pak diskutována mezi zástupci 

jednotlivých podnikových funkcí. 

 

Proces tvorby předpovědi je většinou situován ve výrobním či logistickém oddělení, nebo je 

marketingově orientovaný, což pak diktuje předpovědi pro ostatní oddělení v podniku. 

 

3. úroveň – probíhá zde komunikace a koordinace mezi všemi podnikovými úrovněmi. Je zde 

specialista na tvorbu předpovědí. Proces tvorby je založen na vyjednávání a konečná předpověď musí 

být zejména dohoda mezi marketingovým oddělením (kapacitně neomezené předpovědi) a výrobním 

oddělením (kapacitně omezené předpovědi). 

 

Možné vstupy do procesu tvorby předpovědi jsou obecně ilustrovány na obrázku 24. 
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Obr. 24 Vstupy do procesu tvorby předpovědi z jednotlivých podnikových úrovní [22] 

 

4. úroveň – zde je uplatněna funkční integrace C
3
 mezi všemi podnikovými odděleními. Je zde 

existence podnikového oddělení zodpovědného za tvorbu předpovědí, které komunikuje a koordinuje 

potřeby pro tvorbu předpovědí se všemi podnikovými úrovněmi. Je zde tedy úzká vazba mezi 

oddělením zodpovědným za tvorbu předpovědí a ostatními odděleními v podniku, ve smyslu 

poskytování informací, tvorby předpovědí a zpětné vazby spokojenosti s poskytnutými předpověďmi. 

[12] 

 

Obecná ilustrace vstupů do procesu tvorby předpovědi z jednotlivých podnikových úrovní a výsledná 

předpověď poptávky je uvedena na obrázku 25. 
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Obr. 25 Vstupy do procesu tvorby předpovědi z jednotlivých podnikových úrovní a výsledný plán 

poptávky po analyzovaném produktu či skupině produktů v jednotlivých časových periodách [22] 

2.15.2 Přístup 

 

Z pohledu přístupu k tvorbě předpovědi je možné rozlišit 4 úrovně. 

 

1. úroveň – podnik realizuje předpovědi, které jsou řízené obchodním plánem resp. plánem zisků, tzn., 

jedná se o přístup tvorby předpovědi TOP-DOWN. Pozornost je nejdříve věnována plánu zisků. 

Proces tvorby předpovědi zde má úlohu taktické funkce, tj. jakým způsobem naplnit plán prodeje 

v daném měsíci. Spíše než předpovídání poptávky po produktech se předpovídají dodávky z výrobních 

závodů. 

 

2. úroveň – realizují se zde předpovědi typu BOTTOM-UP (tj. SKUL až k celopodnikové předpovědi 

produkce). Je zde vzájemný vztah mezi obchodním plánem a procesem tvorby předpovědi. Rovněž se 

zde analyzuje efekt marketingu a promočních akcí na úroveň poptávky. 

 

3. úroveň – oba přístupy TOP-DOWN a BOTTOM-UP, někteří zákazníci poskytují svým 

dodavatelům své vlastní projekce budoucí poptávky a aktuální úrovně jejich stavu zásob. Na základě 

toho se vytvářejí spojené resp. společné předpovědi. Nicméně tito zákazníci nejsou zavázáni odebrat 

veškeré zboží, které bylo predikováno. Užívá se zde ABC analýza (viz příloha 5, IV. oddíl této 

disertační práce) pro identifikaci důležitých kategorií produktů, které vyžadují větší přesnost 

v předpovědích. 

 

4. úroveň – kombinace předpovědí TOP-DOWN a BOTTOM-UP. U klíčových zákazníků se 

uplatňuje princip řízení zásob zvaný „Vendor-Managed Inventory“ (přímá komunikace s jednotlivými 

zákazníky, kteří sami stanovují velikost dodávek pro doplnění zásob) a řízení procesu tvorby 

předpovědi pro tyto klíčové zákazníky je vedeno odděleně. Je zde užití celé řady nástrojů pro 

segmentaci portfolia výrobků, pro definování vhodných metod pro tvorbu předpovědi. Proces tvorby 
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předpovědi a proces tvorby podnikového plánu je zde vzájemně provázán a oba plány se vyvíjejí 

společně. [12] 

2.15.3 Systém 

 

Z pohledu přenosu informací a dat je možné rozlišit následující úrovně: 

 

1. úroveň – mnoho vzájemně nepropojených systémů, informace jsou vzájemně přenášeny z jedné 

funkční oblasti do druhé v tištěné formě. 

 

2. úroveň – existuje elektronické propojení mezi jednotlivými funkčními oblastmi, zahrnující 

generování a užití předpovědí. Je zde eliminován papírový přenos dat a manuální vkládání dat. 

 

3. úroveň – je zde architektura klient-server systém. 

 

4. úroveň – pro klíčové zákazníky a dodavatele je architektura „open-system“. [12] 

2.15.4 Měření výkonnosti 

 

Z pohledu měření (sledování) výkonnosti procesu tvorby předpovědi je možné rozlišit následující 4 

úrovně: 

 

1. úroveň – přesnost předpověděných hodnot není měřena. 

 

2. úroveň – na této úrovni je již přesnost předpovědí měřena (např. pomocí ukazatele MAPE), dále je 

zde i rozeznávání externích vlivů (ekonomická situace, akce konkurence) na úroveň poptávky. 

 

3. úroveň – přesnost je měřena pomocí ukazatele MAPE + grafický výstup předpovědi. Na této úrovni 

je již uvědomění, že přesnost předpovědi má vliv na výši úrovně zásob, úroveň zákaznického servisu a 

dosažení marketingových a finančních plánů. 

 

4. úroveň – jsou zde multidimenzionální míry vyhodnocování výkonnosti procesu tvorby předpovědi, 

vyhodnocování výkonnosti procesu tvorby předpovědi je zde založeno na vlivu přesnosti na dosažení 

podnikových cílů (např. ziskovost, náklady dodavatelského řetězce, zákaznický servis, ad.). [12] 

Vlastní měření výkonnosti procesu tvorby předpovědi  

 

Pro účely vyhodnocení výkonnosti procesu pro tvorbu předpovědi je možné uvažovat následující tři 

kritéria: 

 

                                                              A. přesnost, 

                                                              B. náklady, 
                                                              C. spokojenost zákazníka. 

 

A. Přesnost – existuje několik měřítek pro hodnocení přesnosti předpovědi, popisující rozdíl mezi 

aktuálním prodejem v daném období (v případě předpovídání úrovně prodejů v jednotlivých časových 

periodách) a stanovenou předpovědí pro toto období. Všechny ukazatele měření přesnosti předpovědi 

(např. ME, MAE, SSE, MSE, MAPE, ad.) jsou založeny na následující rovnici: 

 

 

et = Chybat = Předpověďt – Prodejt. 

 

Kde t je časová perioda, ve které byl realizován prodej. [12] 
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Další informace týkající se procesu hodnocení přesnosti modelů tvorby předpovědi jsou uvedeny 

v příloze 2. (IV. oddíl této disertační práce) 

 

B. Náklady 

 

Náklady na řízení – náklady spojené s řízením procesu tvorby předpovědi zahrnují fixní a variabilní 

náklady spojené s personálem, školením a počítačovým systémem nezbytným pro uchovávání 

nezbytných dat a jejich následnou analýzou a komunikaci dosažených výsledků skrz jednotlivé funkční 

úrovně podniku. [12] 

 

Provozní náklady – špatné předpovědi ovlivňují výrobní a logistické náklady následujícím způsobem: 

 

- ačkoliv výrobní systém je na vysoké úrovni, můžeme vyrábět špatný produkt, je-li 

výroba založena na špatné předpovědi. To zapříčiní následně zvýšení zásob a 

skladovacích nákladů, 

- i při uvědomění špatných předpovědí, které jsou následně korigovány, vznikají 

náklady spojené se změnou výrobního programu, 

- je-li špatná předpověď pro jednotlivá obchodní teritoria, může dojít k špatné 

distribuci finálních výrobků a tím k nárůstu logistických nákladů. [12] 

 

Marketingové náklady – marketingové náklady způsobené špatnou předpovědí zahrnují následující 

dopady: 

- neefektivní propagační úsilí, 

- vývoj nových produktů bez adekvátní potenciální poptávky po těchto produktech, 

- cenovou politiku, která maximalizuje celkový zisk z prodeje výrobků, 

- nepřesné prodejní kvóty (množství). [12] 

 

C. Spokojenost zákazníka 

 

Vliv nepřesných předpovědí na spokojenost zákazníka lze rozepsat do následujících bodů: 

 

- vývoj a produkce výrobků, které zákazník nepoptává, 

- výrobky, které zákazník poptává, nejsou produkovány, tedy špatná analýza poptávky 

trhu, 

- nespokojenost zákazníků spojená se špatnou lokalizací finálních výrobků a jejich 

nedostatkem v cílových destinacích. [12] 

2.16 Využití systému pro tvorbu předpovědí z pohledu charakteru podniku 

 

V závislosti na typu průmyslového odvětví a charakteru podniku, podniky využívají systému pro 

tvorbu předpovědí různými způsoby. 

 

Tradiční dodavatelský řetězec zahrnuje sled aktivit vedoucích od vstupních surovin přes procesy jejich 

přeměny, skladování, distribuci a dodávku ke konečnému zákazníkovi. Ilustrace obecného tradičního 

dodavatelského řetězce je uvedena na obrázku 26. 
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Obr. 26 Grafické znázornění tradičního dodavatelského řetězce [19] 

 

V integrovaných dodavatelských řetězcích jsou rovněž kromě materiálových toků zahrnuty i toky 

informační, a to v opačném směru k tokům materiálovým. Ilustrace obecného integrovaného 

dodavatelského řetězce je uvedena na obrázku 27. 

 

 

Obr. 27 Grafické znázornění integrovaného dodavatelského řetězce [19] 

 

V dnešním vysoce konkurenčním prostředí musí podniky dosáhnout optimální úrovně skladových 

zásob a vysoké obrátky zásob. Navíc v důsledku vysokého konkurenčního tlaku mnoho podniků 

dospívá k názoru, že je nezbytné sdílet informace a předpovědi se svými obchodními partnery. Zvláště 

maloobchodníci velmi často sdílejí informace týkající se předpovědí s jejich obchodními partnery 

v dodavatelském řetězci. Výrobci si rovněž uvědomují důležitost předpovědí založených na 

historických datech a TOP – DOWN plánování, spolu se spoluprací v oblasti tvorby předpovědí 

s dodavateli a se zákazníky. [19] 

2.16.1 Distribučně orientované podniky – využití systému tvorby předpovědí 

 

Podniky mající distribuční charakter, využívají systém pro tvorbu předpovědí jako podklad pro 

organizování doplňování zboží v distribučních centrech a k zajištění plynulého toku zboží. Ilustrace 

využití předpovědí v procesu tvorby plánů a jejich realizace u distribučně orientovaných podniků je 

uvedena na obrázku 28. 
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Obr. 28 Využití systému tvorby předpovědí u podniků majících charakter distribuční společnosti [19] 

 

Společnosti distribučního charakteru rovněž posílají výstupy ze systémů pro tvorbu předpovědí do 

systémů řízení přepravy či jiného systému vyřizování objednávek. 

2.16.2 Výrobní podniky – využití systému tvorby předpovědí 

 

Společnosti výrobního charakteru využívají systémy pro tvorbu předpovědí jako základ pro proces 

synchronizace jednotlivých výrobních rozvrhů (plánů), a dále pak pro proces synchronizace úrovně 

zásob finálních výrobků spolu s aktuální poptávkou na trhu. 

 

Pro tyto účely jsou dodávány výstupy ze systémů pro tvorbu předpovědí do modulů MRP, které jsou 

částí ERP systémů nebo dokonce do systémů APS. Kromě toho se předpovědi stávají součástí procesů 

pro plánování prodejů a rozvrhování výroby. [19] 

2.17 6 základních kroků pro vytvoření efektivního systému tvorby předpovědí 

poptávky  

 

Obecně lze pro vytvoření efektivního systému tvorby předpovědí využít posloupnost 6 kroků:  

 

1. porozumění cílům předpovědi (časový horizont předpovědi, pro jaký účel,...), 

 

2. spojení předpovědi poptávky s plánováním poptávky (spojení s kapacitním plánováním, plánováním 

výroby, plánováním reklamních akcí,...), 

 

3. identifikace hlavních faktorů, které ovlivňují předpověď poptávky, 

 

4. identifikace a porozumění segmentům zákazníků, 

 

5. určení vhodné techniky pro předpověď poptávky – tzn. použití různých technik pro tvorbu 

předpovědi a jejich následné vyhodnocení, z hlediska přesnosti; Dále pak provádění simulačních 
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výpočtů, vyhodnocování názorů členů obchodního týmu a externích vlivů na jednotlivé předpovědi, a 

to za účelem výběru vhodných technik pro vytvoření finální předpovědi, 

 

6. Stanovení měřítka pro monitorování výkonnosti a přesnosti předpovědí. [16] 

 

Po realizaci jednotlivých fází tvorby finální předpovědi, tedy jakmile je k dispozici finální předpověď 

sledované veličiny, musí být celý proces zdokumentován a komunikován s ostatními funkčními 

odděleními v podniku, a to pomocí tzv. „balíčku“ finální předpovědi. [19] 

2.18 Složení balíčku finální předpovědi 

 

Balíček finální předpovědi by měl zahrnovat: 

 

1. vlastní finální předpověď, 

2. vizualizaci finální předpovědi (grafické + doplnění o tabulky), 

3. vhodnou dokumentaci logického výkladu a předpokladů externích a podnikových 

faktorů, které pravděpodobně ovlivní hodnoty analyzovaných veličin v průběhu 

období, na které byla předpověď vytvořena, 

4. vhodnou dokumentaci o přístupu a o technikách, které byly využity v průběhu 

procesu tvorby předpovědi. 

 

Obecné příklady jsou uvedeny na obrázcích 29, 30, 31 a 32. 

 

1. vlastní finální předpověď [19] 

 

 

Obr. 29 Obecné znázornění finální předpovědi pro daný časový horizont [22] 
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2. vizualizace finální předpovědi [19] 

 

 

Obr. 30 Obecná vizualizace průběhu poptávky v minulém roku (datová základna, časová řada 2001) a 

průběh předpověděného průběhu poptávky pro rok následující (časová řada 2002) [22] 

 

3. vhodná dokumentace logického výkladu a předpokladů externích a podnikových faktorů, které 

pravděpodobně ovlivní hodnoty analyzovaných veličin v průběhu období, na které byla předpověď 

vytvořena [19] 

 

 

 

Obr. 31 Obecná vizualizace průběhu poptávky pro daný časový horizont s uvedením faktorů, které 

v prognózovaném období ovlivní výslednou předpověď / varianta A [22] 
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Obr. 32 Obecná vizualizace průběhu poptávky pro daný časový horizont s uvedením faktorů, které 

v prognózovaném období ovlivní výslednou předpověď / varianta B [22] 

 

4. vhodná dokumentace o přístupu a o technikách, které byly využity v průběhu procesu tvorby 

předpovědi. [19] 
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3 Výběr správné techniky pro tvorbu předpovědi 

 

V předchozím textu byla popsána poměrně široká škála metod pro tvorbu předpovědi analyzované 

veličiny. Nyní je vhodné vytvořit obecné rozhraní, jako průvodce při volbě vhodných modelů pro 

tvorbu předpovědi za daných podmínek. 

3.1 Charakter analyzovaných dat 

 

Základní přehled technik (modelů) tvorby předpovědi, resp. jejich vhodnosti použití ve vztahu 

k charakteru dat analyzované veličiny je uveden v tabulce 7. 

 

Pořadí Charakter 

analyzovaných dat 

Vhodné metody tvorby předpovědi 

1. Stacionární Metoda prostá, metody pohyblivých průměrů, metody Box-

Jenkinsovy metodologie 

2. S trendovou složkou Metody pohyblivých průměrů, Holtova metoda, metoda regresní 

analýzy, modely Box-Jenkinsovy metodologie 

3. Se sezónní složkou Metoda dekompozice časové řady, Wintersova metoda 

exponenciálního vyrovnání, metoda regresní analýzy, modely Box-

Jenkinsovy metodologie 

4. S cyklickou složkou Metoda dekompozice časové řady, ekonometrické modely, metoda 

mnohonásobné regrese, modely Box-Jenkinsovy metodologie 

Tab. 7 Přehled použití metod tvorby předpovědi z pohledu charakteru dat analyzované veličiny [11] 

3.2 Tři hlavní kritéria volby vhodné metody tvorby předpovědi 

 

Kromě charakteru analyzovaných dat, existuje mnoho skutečností, které je nutno vzít v potaz 

v procesu volby správné metody pro tvorbu předpovědi analyzované veličiny. V této podkapitole je 

věnována pozornost 3 oblastem, které jsou důležité při volbě vhodného modelu pro tvorbu předpovědi: 

data, čas, personál. 

 

Data – je důležité brát v úvahu jaký typ dat je k dispozici a rovněž jaké množství dat je k dispozici, 

dále pak je důležitý charakter dat (trend, cyklická složka, sezónní složka). 

 

Čas – nebo-li časová dimenze, zde se pozornost obrací zejména na horizont předpovědi. 

 

Personál – zde hraje důležitou roli technické zázemí tvůrců i uživatelů předpovědí a rovněž jejich 

úroveň znalostí technik tvorby předpovědi. 

3.2.1 Kvalitativní metody 

 

Metoda obchodního týmu – „Sales Force Composite“ (SFC) 

 

U této metody tvorby předpovědi je zapotřebí malé či vůbec žádné množství historických dat. 

Vyžadovaná data jsou zde jen odhady budoucích prodejů jednotlivých obchodníků pro daná obchodní 

teritoria.  

 

Metoda může poskytnout včasný varovný signál, co se týče pozitivních či negativních událostí na trhu, 

a to díky úzké spolupráci jednotlivých členů obchodního týmu a zákazníků. Metoda SFC je vhodná pro 

tvorbu předpovědí pro krátkodobý a střednědobý časový horizont. Čas přípravy předpovědi s využitím 

této metody je poměrně krátký, což je ovšem podmíněno efektivním systémem sběru informací od 

jednotlivých členů obchodního týmu. Tato metoda vyžaduje malé povědomí o kvantitativních 
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metodách tvorby předpovědi na obou stranách (tvůrci předpovědi i uživatelé předpovědi), což má za 

následek snadné pochopení a osvojení si výsledků resp. finálních předpovědí vytvořených na základě 

této metody. 

 

Metoda přehledu zákazníků – „Customer Surveys“ (CS) 

 

Metoda tvorby předpovědi, která je založena na přehledu obchodních záměrů jednotlivých zákazníků 

nepotřebuje žádná historická data a tím pádem historie např. prodejů nehraje žádnou důležitou roli 

v procesu predikce budoucích událostí. Metoda CS je nejvíce vhodná pro tvorbu předpovědí pro 

středně a dlouhodobý časový horizont. Čas potřebný pro projekt vytvoření seznamu a analyzování 

zákaznického spektra ve smyslu zákaznických obchodních záměrů může být relativně značný. Zřídka 

takovýto projekt může být úspěšně dokončen za dobu kratší než 3 měsíce. 

 

Metoda CS není vhodná pro tvorbu předpovědi, jestliže není dostatek času, resp. když potenciální 

uživatelé předpovědi dané veličiny spěchají na výslednou předpověď. 

Tvůrci i uživatelé předpovědí musí mít odpovídající znalosti daných tržních prostředí, ve kterých se 

nachází analyzované spektrum zákazníků. 

 

Metoda poroty výkonné moci – „Jury of Executive Opinion“ (JEO) 

 

Členové poroty výkonné moci nepotřebují mít k dispozici sadu dat, to co je zapotřebí jsou zkušenosti, 

které posléze přemění v předpověď analyzované veličiny pro požadovaný časový horizont. Metoda 

JEO je relativně nenáročná na čas a může být použita pro tvorbu předpovědi pro jakýkoliv časový 

horizont. Tato metoda nevyžaduje velké znalosti v oblasti kvantitativních metod na straně tvůrců 

předpovědi ani na straně uživatelů předpovědi, avšak na straně druhé je zde nutnost zkušeností a 

obeznámenosti s daným tržním prostředím u všech zúčastněných stran. 

 

Metoda Delphi 

 

Tato metoda nevyžaduje soubor historických dat. Je vhodná pro tvorbu předpovědí pro střednědobý a 

dlouhodobý horizont. V tomto smyslu je velmi podobná metodě JEO. Nicméně čas potřebný na tvorbu 

předpovědi s využitím této metody je poměrně značný, ledaže by zaslané odpovědi jednotlivých členů 

měly shodný názor na danou situaci. 

 

Metoda Delphi vyžaduje střední úroveň obeznámenosti s prostředím na straně tvůrců předpovědi a na 

straně uživatelů finální předpovědi může být tato úroveň ještě nižší. 

 

Metoda Delphi, JEO a CS jsou často nasazovány na tvorbu předpovědí prodejů nově zaváděných 

výrobků na trh. 

3.2.2 Kvantitativní metody 

 

Metoda prostá 

 

Základní model metody prosté vyžaduje pouze jednu historickou hodnotu jako základ pro tvorbu 

předpovědi následující časové periody. Rozšířený model metody prosté, který bere v úvahu poslední 

trend, vyžaduje pro tvorbu předpovědi dvě poslední hodnoty sledované veličiny.  

 

Tato metoda je vhodná pro situace, kde data vykazují stacionární charakter nebo jejich trend je 

poměrně stabilní. 

 

Je vhodná pouze pro tvorbu předpovědí pro velmi krátký časový horizont. Čas na přípravu a tvorbu 

vlastní předpovědi je minimální a nevyžaduje se zde ani velká obeznámenost s daným tržním 

prostředím, a to na straně tvůrce i uživatele předpovědi. [25] 
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Metoda klouzavých průměrů 

 

Metoda klouzavých průměrů je vhodná, když jsou data stacionární a nevykazují sezónnost. Relativně 

malá datová základna je zapotřebí pro tvorbu předpovědi s využitím této metody. K dispozici musí být 

alespoň tolik dat z historické časové řady, jakého stupně je klouzavý průměr. 

 

Metoda klouzavého průměru se běžně používá pro předpověď jedné časové periody směrem do 

budoucnosti a vyžaduje malé obeznámení s kvantitativními metodami. [25] 

 

Metoda jednoduchého exponenciálního vyrovnání – „Simple Exponencial Smoothing“ (SES) 

 

Pro určení vah exponenciálního vyrovnání je zapotřebí poměrně značného množství dat. Co se pak 

týče vlastní předpovědi, tak je vyžadován menší soubor dat aktuálního charakteru.  

 

Data by měly vykazovat stacionární charakter (tedy bez trendové a sezónní složky) při použití SES 

metody. Tato metoda je vhodná pro tvorbu předpovědí pro krátkodobý časový horizont a nevyžaduje 

velké znalosti daného tržního prostředí. [25] 

 

Metoda adaptivního exponenciálního vyrovnání – „Adaptive-Response Exponencial Smoothing“ 

(ADRES) 

 

Tato metoda může být použita v případě, když data vykazují stacionární charakter, a tedy časová řada 

analyzované veličiny neobsahuje trendovou či sezónní složku. K dispozici by mělo být alespoň 10 

pozorování analyzované veličiny pro tvorbu předpovědi pro krátkodobý horizont. Typická délka 

horizontu, pro který se tvoří předpověď s využitím této metody je 1 či 2 časové periody do 

budoucnosti. 

 

Tato metoda vyžaduje trochu více obeznámenosti s kvantitativními technika tvorby předpovědi než 

metoda SES. [25] 

 

Metoda Holtova exponenciálního vyrovnání – „Holt’s Exponencial Smoothing“ (HES) 

 

Stejně jako u metody SES i metoda Holtova vyžaduje soubor historických dat pro určení vah. Co se 

týče následného uplatnění modelu pro tvorbu předpovědi, tak je zapotřebí jen několik aktuálních 

hodnot. Pro určení vah metody HES je vhodné mít k dispozici alespoň 10 pozorování analyzované 

veličiny. 

 

Metoda HES je vhodná pro tvorbu předpovědí analyzované veličiny, jejíž data vykazují pozitivní či 

negativní trend. Jestliže data obsahují i sezónní složku, tak metoda HES může být použita pro tvorbu 

předpovědi, ale nejdříve musí být vstupní data analyzované veličiny očištěny o sezónní složku. 

 

Metoda HES je vhodná pro tvorbu předpovědí pro krátkodobý a střednědobý časový horizont. Tvůrci 

předpovědí by měli být obeznámeni s procesem tvorby předpovědi s využitím kvantitativních metod, 

uživatelům postačí pouze základní znalosti z procesu tvorby předpovědi, pro využití finální předpovědi 

získané s pomocí modelu HES. [25] 

 

Metoda Wintersova exponenciálního vyrovnání – „Winter’s Exponential Smoothing“ (WES) 

 

Pro určení vah modelu WES je zapotřebí mít k dispozici dostatečné množství dat – alespoň 20 hodnot 

pro data mající charakter čtvrtletního pozorování. 

 

Metoda WES může být použita pro tvorbu předpovědí analyzované veličiny, která vykazuje trend i 

sezónnost. 
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Stejně jako metoda HES i tato metoda je vhodná pro tvorbu předpovědí pro krátkodobý a střednědobý 

časový horizont. Tvůrce předpovědí by měl být dostatečně obeznámen s procesem tvorby předpovědi 

pomocí kvantitativních metod, ze strany uživatele předpovědi se vyžaduje nižší stupeň obeznámenosti 

s procesem tvorby předpovědi. [25] 

 

Metoda regrese – trend 

 

Jestliže data analyzované veličiny vykazují jednoduchý lineární trend, tak 10 pozorování je 

dostačujících pro použití této metody pro tvorbu předpovědi. Metoda regrese je vhodná pro tvorbu 

předpovědí pro krátkodobý a střednědobý časový horizont. 

 

Tvůrci předpovědí by měli být dostatečně obeznámeni s procesem tvorby regresních předpovědí, 

uživatelům postačí základní znalosti z oblasti regresní analýzy. [25] 

 

Metoda regrese – trend a sezónnost 

 

Pro aplikaci této metody pro tvorbu předpovědi je zapotřebí alespoň 36 pozorování analyzované 

veličiny u dat majících měsíční charakter. Sezónní složka časové řady se modeluje pomocí formálních 

proměnných. Stejně jako u metody regrese s trendem může i zde být použita lineární i nelineární forma 

trendové funkce. 

 

Tento model je vhodný pro tvorbu předpovědí analyzované veličiny pro krátkodobý a střednědobý 

časový horizont, čas nutný pro tvorbu předpovědi je krátký. 

 

Tvůrci předpovědí by měli být dostatečně obeznámeni s procesem tvorby regresních předpovědí, 

uživatelům postačí základní znalosti z oblasti regresní analýzy. [25] 

 

Metoda regrese – kauzální závislost 

 

Množství dat potřebných pro vytvoření modelu kauzální závislosti závisí na počtu nezávislých 

proměnných, které budou v modelu zahrnuty. Obecně platí, že pro jednu nezávislou proměnnou je 

zapotřebí alespoň 10 pozorování. 

 

Sezónní složka i zde může být modelována prostřednictvím formálních proměnných. 

 

Metoda regrese kauzální závislosti je vhodná pro tvorbu předpovědí pro časový horizont krátkodobý, 

střednědobý i dlouhodobý. Vytvoření kvalitního kauzálního modelu může trvat poměrně dlouhou 

dobu. 

 

Tvůrci předpovědí by měli být dostatečně obeznámeni s procesem tvorby regresních předpovědí, 

uživatelům postačí základní znalosti z oblasti regresní analýzy. [25] 

 

Metoda dekompozice časové řady – „Time-Series Decomposition“ (TSD) 

 

Množství dat potřebných pro tvorbu předpovědi metodou TSD závisí na složkách obsažených v časové 

řadě analyzované veličiny (sezónní složka, cyklická složka). Zpravidla minimální datová základna u 

této metody tvorby předpovědi by měla být alespoň 36 pozorování u dat majících měsíční charakter. 

 

Metoda TSD je vhodná pro detailní rozbor jednotlivých komponent časové řady. Tato metoda je 

vhodná pro tvorbu předpovědí pro krátkodobý a střednědobý časový horizont. Jestliže časová řada 

neobsahuje cyklickou složku, tak je metoda vhodná i pro tvorbu předpovědí pro dlouhodobý horizont. 

 

Tato metoda tvorby předpovědi je rovněž vhodná pro analyzování bodů zvratů analyzované veličiny. 
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Čas na přípravu předpovědi s využitím metody TSD je poměrně krátký a metoda nevyžaduje žádné 

speciální znalosti v oblasti tvorby předpovědi s využitím kvantitativních metod. [25] 

 

Metoda ARIMA 

 

Zde je zapotřebí mít k dispozici rozsáhlou datovou základnu (alespoň 50 pozorování analyzované 

veličiny). Tato metoda je aplikovatelná pro tvorbu předpovědí pro krátkodobý, střednědobý i 

dlouhodobý časový horizont.  

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně složitý a iterační proces tvorby předpovědi analyzované 

veličiny, tak celý proces tvorby finální předpovědi analyzované veličiny zabere poměrně značné 

množství času. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně náročnou metodu tvorby předpovědi, tak se i předpokládá, že 

tvůrci předpovědi mají vysoké znalosti z oblasti procesu tvorby předpovědi s využitím kvantitativních 

metod, uživatelé předpovědi by měli mít rovněž základní povědomí o technikách tvorby předpovědi 

využitých v této metodě tvorby předpovědi. Toto má za následek, že tato metoda není příliš oblíbená 

v manažerských kruzích pro tvorbu předpovědí. [25] 
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3.2.3 Shrnutí 

 

Tabulka 8 sumarizuje, jak 3 výše uvedená kritéria správné volby modelu pro tvorbu předpovědi souvisí s jednotlivými typy kvantitativních metod tvorby 

předpovědi. Nejvíce důležité - rozhodující ze tří základních kritérií správné volby modelu pro tvorbu předpovědi je kritérium 1., tedy charakter analyzované 

časové řady sledované veličiny. 

 

 

Typ modelu pro tvorbu 

předpovědi 

Charakter datové základny Množství dat k dispozici 

(počet pozorování) 

Časový horizont pro tvorbu 

předpovědi 

Prosté modely Stacionární (stálý) 1 až 2 Velmi krátký 

Modely pohyblivých průměrů Stacionární (stálý) Počet rovný počtu period v pohyblivém průměru  

Velmi krátký 

Modely exponenciálního 

vyrovnání 

 

Jednoduché exponenciální 

vyrovnání 

Stacionární (stálý) 5 až 10 Krátký 

Adaptivní exponenciální 

vyrovnání 

Stacionární (stálý) 10 až 15 Krátký 

Holtonovo exponenciální 

vyrovnání 

Lineární trend 10 až 15 Krátký, střední 

Wintersovo exponenciální 

vyrovnání 

Trend a sezónnost Nejméně 3 pozorování (3 časové řady) Krátký, střední 

Regresní modely  

Modely popisující trend Lineární nebo nelineární trend s o 

bez sezónnosti 

Nejméně 10 se zachycením alespoň 3 sezón, 

jestliže je zahrnuta sezónnost 

Krátký, střední 

Kauzální modely – 

vícenásobná regrese 

Jakýkoliv charakter dat Nejméně 10 pro každou nezávislou proměnnou Krátký, střední, dlouhodobý 

Dekompozice časové řady Trend, sezónnost a cykličnost Dostatek pro analýzu kladných i záporných 

špiček v jednotlivých cyklech 

Krátký, střední, dlouhodobý 

ARIMA Stacionární nebo transformace na 

stacionární 

Minimálně 50 Krátký, střední, dlouhodobý 

Tab. 8 Stručný přehled a průvodce správnou volbou modelu pro tvorbu předpovědi [25] 
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Část D 

 

 

Kombinace finálních předpovědí získaných 

s pomocí různých metod tvorby předpovědi 
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4 Kombinace finálních předpovědí různých metod 

 

Na základě výzkumu mezi experty v oblasti tvorby předpovědi bylo zjištěno, že 84% expertů věří, že 

kombinování finálních předpovědí získaných s pomocí různých metod pro tvorbu předpovědi, přinese 

v konečném důsledku zvýšení přesnosti konečných kombinovaných předpovědí. [25] 

 

Jestliže je uvažována situace, kdy pro tvorbu předpovědi stejné veličiny jsou využity dvě různé metody 

tvorby předpovědi, pak je typické, že na základě zvoleného kritéria (např. RMSE) bude snaha vybrat 

vhodnější model pro tvorbu předpovědi – model s nižší hodnotou RMSE. Proces výběru modelu na 

základě nižší hodnoty kritéria RMSE je znázorněn na obecném příkladu uvedeném v tabulce 9. 

 

 
Tab. 9 Obecný příklad volby vhodného modelu pro tvorbu předpovědi [25] 

 

Ve druhém sloupci tabulky 9 jsou uvedena skutečná data analyzované veličiny, ve 3 a 5 sloupci jsou 

data získaná s pomocí modelů dvou různých metod tvorby předpovědi – metoda lineární regrese a 

metoda exponenciálního vyrovnání. 

 

Či-li, klasický proces volby vhodného modelu by zde byl založen na minimalizaci kritéria RMSE, což 

by vedlo k výběru modelu exponenciálního vyrovnání, jako modelu vhodného pro tvorbu předpovědi. 

 

Nicméně jak již bylo uvedeno výše, proces kombinace finálních předpovědí získaných s pomocí 

různých metod tvorby předpovědi je praktickým nástrojem zvýšení přesnosti výsledné předpovědi 

analyzované veličiny. 

 

Tedy v tabulce 9 ve sloupcích 7 a 9 je možné naleznout kombinovanou předpověď, která vznikla 

kombinací finálních předpovědí metod lineární regrese a exponenciálního vyrovnání. Např. první 

hodnota výsledné kombinované předpovědi v 7 sloupci tabulky 9 byla získána následujícím výpočtem: 

 

(0,16)(Lineární regrese) + (0,84)(Exponenciální vyrovnání) = Kombinovaná předpověď 

(0,16)(66,000) + (0,84)(66,276) = 66,23. 

 

Přičemž váhy pro výsledky dvou různých metod tvorby předpovědi byly přiděleny na základě hodnot 

RMSE, tedy čím vyšší váha tím nižší hodnota RMSE dané metody tvorby předpovědi a naopak. Zde 
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byly váhy určeny zcela subjektivně jen s využitím hodnot RMSE pro oba typy modelů tvorby 

předpovědi. 

 

Obecné schéma procesu tvorby kombinované předpovědi je uvedeno na obrázku 33. 

 

 
                                                                                        

Obr. 33 Obecné schéma procesu tvorby kombinované předpovědi, kde 1ŷ

 

až 4ŷ  jsou finální 

předpovědi jednotlivých metod a w1 až w4 jsou jim přiřazené váhy, které jsou v sumě rovny hodnotě 

jedna [25] 

4.1 Technika volby vhodných vah kombinovaných předpovědí 

 

Jak bylo uvedeno výše, tak se zpravidla přisuzuje vyšší váha metodě tvorby předpovědi s nižší 

hodnotou kritéria RMSE. Pro výpočet vah, které se následně přisoudí jednotlivým hodnotám dvou 

modelů tvorby předpovědi, jejíchž kombinací má vzniknout kombinovaná předpověď analyzované 

veličiny se může použít následujícího vztahu: 
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 , kde 

 

k - váha přidělená 1. modelu, 

 2

1  - rozptyl chyb 1. modelu, 

 2

2 - rozptyl chyb 2. modelu, 

  - koeficient korelace mezi chybami předpovědi 1. modelu a chybami předpovědi 2. modelu, 

(1-k) - váha přidělená 2. modelu. 
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Tab. 10 Obecný příklad procesu tvorby kombinované předpovědi a její vyhodnocení z pohledu kritéria 

RMSE [25] 

 

Procesem kombinování předpovědí lze zvýšit přesnost konečných předpovědí za předpokladu, že 

individuální metody tvorby předpovědi nedosahují téměř shodných výsledků a chyby předpovědí 

vytvořených s pomocí těchto individuálních metod od hodnot skutečných nevykazují vysoký stupeň 

vzájemné korelace. [25] 

 

Obecný příklad procesu tvorby kombinované předpovědi je uveden v tabulce 10. 
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Část E 

 

 

Vlastní proces tvorby předpovědi 
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5 Vlastní proces tvorby předpovědi 

 

Jestliže poptávka po finálních produktech či službách může být předpovídána s vysokou přesností, 

potom je možné tuto poptávku uspokojit v požadovaném čase a kvalitě a současně přitom uspokojit jak 

své finální zákazníky tak dodavatele vstupních surovin a materiálů. Přesná předpověď pomáhá 

společnosti se vyhnout ztrátám prodejů či nedostatkům zásob na skladě a slouží tedy jako prevence 

proti ztrátám zákazníka. [25] 

 

Snad největší vliv má přesná předpověď na úroveň jednotlivých zásob držených ve společnosti. 

Z jiného pohledu je možné konstatovat, že zásoby mohou rovněž sloužit jako nárazník „buffer“ mající 

tlumící efekt, když je předpověď nepřesná. Tedy, čím přesnější je předpověď, tím méně zásob jako 

„buffer“ je nutné držet pro tlumení účinků nepřesnosti předpovědi, což samozřejmě přináší úspory 

nákladů spojených s držením zásob. [25] 

 

Proces tvorby předpovědi je inicializován potřebou tvorby rozhodnutí, které je založeno a závislé na 

budoucí neznámé hodnotě či hodnotách dané veličiny resp. veličin. Je důležité pro manažery, kteří 

užívají předpovědí v procesu tvorby rozhodnutí, být obeznámen s metodami, které jsou využívány pro 

tvorbu předpovědí. Rovněž je důležité pro osoby zainteresované v procesu vývoje předpovědí 

porozumět potřebám těch, kteří vytvořené předpovědi následně využívají v procesu tvorby rozhodnutí 

a v procesu plánování. 

 

Je tedy možné shrnout, že dobrá komunikace je hlavním článkem mezi všemi zainteresovanými 

stranami v procesu tvorby a využití předpovědi. 

 

Existuje nesčetný počet způsobů, pomocí nichž je možné načrtnout hrubou strukturu procesu tvorby 

předpovědi. Jeden z nich je uveden na obrázku 34. 

 

 
 

Obr. 34 Obecné schéma procesu tvorby předpovědi [25] 
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1. krok – specifikace cílů 

 

Je zřejmé, že proces tvorby předpovědi by měl začít jasnou deklarací cílů, které by měly obsahovat, 

jak bude výsledná předpověď využita v procesu tvorby rozhodnutí, v procesu plánování. Cíle a 

aplikace vytvořených předpovědí by měly být diskutovány mezi všemi zainteresovanými stranami, 

tedy osobami pověřenými tvorbou předpovědí a osobami využívajících vytvořených předpovědí pro 

tvorbu rozhodování a pro proces plánování. Dobrá komunikace v této fázi pomůže zajistit, že úsilí 

v procesu vývoje předpovědí napomůže zkvalitnit výstupy z procesu tvorby rozhodnutí a plánování. 

[25] 

 

2. krok – určení předmětu resp. předmětů pro vlastní proces tvorby předpovědi 

 

Jakmile jsou všechny cíle spojené s využitím finální předpovědi v rozhodovacím procesu jasné, tak se 

musí jednoznačně určit, co se má stát předmětem procesu tvorby předpovědi. Například, není 

dostačující říci, že je zapotřebí předpověď prodeje finálních výrobků. Dále je nutné specifikovat, zda je 

zapotřebí předpovídat prodej v jednotkách množství či prodej jako tržby, tedy prodej vyjádřený 

v peněžních jednotkách. Rovněž je zapotřebí specifikace časového horizontu předpovědi, tedy zda se 

bude jednat o roční předpověď, čtvrtletní, měsíční či týdenní předpověď. Obecně je výhodnější 

předpověď prodejů založit na jednotkách množství než na peněžních jednotkách, takže změny cen 

nezkreslí aktuální variaci v prodaném množství. Je zde namístě i specifikace, zda budou předpovědi 

realizovány jako celkový prodej, prodej jednotlivých výrobkových řad nebo prodej v jednotlivých 

regionech. Zda bude zahrnut jen domácí prodej, zahraniční prodej nebo oba druhy prodejů. 

 

Dobrá komunikace mezi tvůrcem předpovědí a uživatelem předpovědí zajistí, že budou zvoleny 

správné veličiny, které se budou předpovídat. [25] 

 

3. krok – identifikace časových dimenzí 

 

Existují 2 typy časových dimenzí v procesu tvorby předpovědi. První je, že se musí stanovit délka 

horizontu, pro který se má vlastní finální předpověď stanovit. Pro roční předpověď se tento horizont 

pohybuje od 1 do 5 let či více, ačkoli předpověď pro více let bude pravděpodobně ovlivněna 

nepředvídatelnými vlivy a událostmi, které nebyly začleněny do modelu v době tvorby vlastní finální 

předpovědi. Čtvrtletní předpovědi jsou využitelné po dobu jednoho či dvou let a měsíční předpovědi 

jsou zpravidla využitelné po dobu 12 až 18 měsíců. 

 

Cíle, které byly stanoveny v 1. kroku tvorby předpovědi, tedy informace požadované, jako výstup 

z procesu tvorby předpovědi do procesu tvorby rozhodnutí, stanovují délku časového intervalu (rok, 

čtvrtletí, atd.) vlastních předpovědí. Pro potřeby kontroly a řízení zásob je často nezbytný krátký 

časový interval pro předpovědi, zatímco roční předpověď může být požadována v oblasti finančního či 

účetního oddělení (např. výkaz zisků a ztrát, atp.). 

 

Druhý typ časové dimenze je, že uživatel předpovědi (manažer) a tvůrce předpovědi se musí 

dohodnout na čase, který je k dispozici pro vlastní tvorbu finálního balíčku předpovědí. [25]   

 

4. krok – sběr dat a jejich úprava 

 

Data nutná pro proces tvorby předpovědi mohou mít charakter interních či externích dat. Vstupní data 

mohou mít různý stupeň agregace – např. celkový prodej může být členěn dle jednotlivých teritorií, 

zákazníků nebo se může jednat jen o měsíční prodeje daného roku, členěné dle jednotlivých 

obchodních teritorií atp. Z toho tedy vyplývá, že stupeň agregace dat určuje i to, co může být ve 

skutečnosti předpovídáno i rozsah souboru technik využitelných pro tvorbu dané předpovědi. [25] 

Dále je nutné připravit vstupní data pro vlastní proces tvorby předpovědi – v případě odlehlých hodnot, 

tyto hodnoty nahradit hodnotami vyrovnanými. 
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5. krok – výběr modelu pro tvorbu předpovědi 

 

Existuje mnoho metod pro tvorbu předpovědi, např. techniky z řady kvantitativních či techniky z řady 

kvalitativních, atp. Nyní se naskýtá otázka, která metoda je nejvhodnější pro tvorbu finální předpovědi 

analyzované veličiny v dané situaci. Soubor několika základních bodů, které by měly být vzaty 

v potaz, v procesu výběru vhodné metody je následující: 

 

- typ dat a množství dat, které jsou k dispozici, 

- charakter dat, který data vykazují v minulých pozorováních (např. časové řady 

historických dat obsahují trendové, sezónní složky, atp.), 

- nutnost resp. naléhavost mít k dispozici danou předpověď, 

- délka časového horizontu, pro který má být předpověď vytvořena, 

- technické zázemí, které je k dispozici ze strany tvůrců jednotlivých předpovědí. 

 

6. krok – ohodnocení modelu 

 

Jakmile jsou vybrány metody pro tvorbu předpovědi analyzovaných veličin, tak je namístě vyzkoušet, 

jak tyto vybrané metody jsou vhodné pro tvorbu předpovědí souboru vstupních dat. 

 

Co se týče kvantitativních metod, tak by měli být aplikovány vybrané metody na sadě historických dat 

a následně vyhodnoceny, jak jsou tyto metody vhodné pro tvorbu předpovědí (zejména přesnost 

dosažených výsledků předpovědí) na starších datech. Jestliže je k dispozici dostatečné množství dat, 

tak je možné ohodnotit přesnost tvorby předpovědí s pomocí daných modelů, a to prostřednictvím 

protahovacích period – „ holdout periods“. 

 

Pro skupinu metod kvalitativních je tento krok méně významný a spíše může být ztotožněn s procesem 

organizování sběru vstupních dat a jejich úpravou pro vlastní proces tvorby předpovědi. [25] 

 

7. krok – příprava řady finálních předpovědí 

 

Jakmile je vybrána metoda či sada metod potenciálně vhodných pro tvorbu finálních předpovědí 

analyzovaných veličin, tak nastupuje na řadu proces přípravy finálních předpovědí. Obecně se 

doporučuje pro tvorbu finální předpovědi analyzované veličiny využít více než jednu metodu (např. 

regresní model, Holtův model exponenciálního vyrovnání). Jakmile je možné použít dvou či více 

metod, které mají rozdílnou základnu vstupních informací, pak jejich kombinací je možné dospět 

k mnohem kvalitnějším předpovědím analyzované veličiny. 

 

S pomocí vybraných metod by se měla vytvořit řada finálních předpovědí a následně z této řady by se 

měly vytvořit 3 soubory resp. 3 základní předpovědi – optimistický scénář, pesimistický scénář a 

nejvíce realistický scénář. [25] 

 

8. krok – prezentace finální předpovědi 

 

Pokud je k dispozici soubor finálních předpovědí, tak je namístě vytvořit věrohodnou prezentaci 

dosažených výsledků. Je zde důležitá jasná a efektivní komunikace mezi oběma stranami – tým 

pověřený tvorbou předpovědi a osoby využívající finální předpovědi pro potřeby procesu tvorby 

rozhodnutí a plánování. 

 

Cílem je, aby manažeři – uživatelé finálních předpovědí, byli obeznámeni, jak se k dosaženým 

výsledkům dospělo a aby byla získána důvěra manažerů ve finální předpovědi, kterých následně 

využijí pro jejich procesy rozhodování a plánování. 
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Není důležité kolik času a úsilí stálo za vytvořením finálních předpovědí, ani není důležité, jak složité 

metody byly použity, důležité je zda koneční uživatelé vytvořeným předpovědím rozumí a důvěřují 

těmto předpovědím v jejich rozhodovacích a plánovacích procesech. 

 

9. krok – sledovaní přesnosti vytvořených předpovědí 

 

Poslední krok z celého procesu tvorby předpovědi představuje proces neustálé kontroly dosahované 

přesnosti vytvořených předpovědí ve smyslu skutečných hodnot analyzované veličiny. Jakmile se 

vyskytnou rozdíly v předpověděných hodnotách a hodnotách skutečných analyzované veličiny, tak je 

nezbytné tyto diference komunikovat v otevřených diskuzích, hledat příčiny jejich vzniku a zpětně 

hodnotit navržený systém a jeho efektivitu pro tvorbu finální předpovědi analyzované veličiny za 

daných podmínek. Jakmile zvolené modely přestávají vyhovovat charakteru časové řady analyzované 

veličiny, tak je nutné nalézt model resp. modely nové, poskytující předpovědi s akceptovanou 

přesností. [25] 
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Metodologie tvorby systému pro předpovídání 
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Hlavním cílem tohoto oddílu je návrh metodologie pro tvorbu systému předpovídání nezávislé 

poptávky v průmyslovém podniku, a tedy její možné následné použití pro konkrétní situace v praktické 

sféře, pro potřeby tvorby systémů předpovídání nezávislé poptávky (prodejů či spotřeby), které by 

sloužili jako vstupy do systémů tvorby plánů a rozhodnutí, resp. systémů řízení a kontroly, a to 

v jednotlivých funkčních oblastech průmyslového podniku. 

 

Navrženou metodologii je možné rozvinout do 8 základních bodů. Ty jsou následující: 

 

 

1. vymezení podniku, resp. závodů, pro které má být vytvořen systém pro tvorbu 

předpovědí poptávky (prodejů či spotřeby),  

2. vizualizace logistického řetězce, 

3. nalezení bodu resp. bodů rozpojení logistického řetězce objednávkou zákazníka, 

4. segmentace rozsáhlého portfolia zásob (např. finálních výrobků, rozpracované 

výroby, vstupních surovin) vznikajících v bodě resp. bodech rozpojení 

objednávkou zákazníka, 

5. analýza stávajících systémů předpovídání nezávislé poptávky, 

6. stanovení a statistické zpracování vstupních údajů pro předpovídání poptávky 

(prodejů či spotřeby), 

7. základní analýza charakteru poptávky – trend, sezónnost, růst, pokles, 

8. proces hledání nejvhodnějších modelů pro tvorbu předpovědi vývoje nezávislé 

poptávky pro jednotlivé segmenty zásob vznikajících v bodě rozpojení 

objednávkou zákazníka daného logistického řetězce a jejich využití pro vlastní 

proces tvorby předpovědi vývoje nezávislé poptávky. 

 

Pro potřeby vytvoření si základní představy, o obsahové náplni vytvořené metodologie tvorby systému 

předpovídání nezávislé poptávky v průmyslovém podniku, je každý z 8 bodů vytvořené metodologie 

blíže popsán. 

 

1. Vymezení podniku, resp. závodů, pro které má být vytvořen integrovaný systém pro tvorbu 

předpovědí poptávky (prodejů či spotřeby) 

 

Zde by měla být pozornost věnována stručné analýze, resp. popisu průmyslového odvětví, ve kterém 

podnik působí a rovněž stručnému popisu podniku, resp. závodů, pro které bude systém tvorby 

předpovědí nezávislé poptávky vytvářen.  

 

Charakter výrobního procesu, a tedy i charakter procesů řízení v jednotlivých funkčních oblastech 

podniku jsou typické pro různá průmyslová odvětví. V automobilovém průmyslu je výroba typicky 

orientována přímo na zákaznické potřeby, jde zde většinou o výrobu pro konkrétní potřebu zákazníka. 

Ve sféře dodavatelů pro automobilový průmysl se povětšinou jedná o rámcové smlouvy, které jsou 

následně plněny v dohodnutých časových periodách (např. měsíce). 

 

V oblasti potravinářského průmyslu je výroba orientována na sklad, se snahou maximalizace pokrytí 

zákaznického spektra, s důrazem na optimalizaci nákladů spojených s držením zásoby a nákladů 

spojených s maximální úrovní zákaznického servisu. 

 

Co se týče hutnictví, tedy hutní prvovýroby a druhovýroby, tak se zde uplatňuje přístup řízení výroby 

jak systémem „make-to-stock“ (např. výroba řízeně ochlazovaného patentovaného drátu, určeného 

jako vstup pro výrobu dalších variant produktů drátovenské produkce), tak systémem „make-to-order“ 

(např. výroba speciálních lodních plechů pro uspokojení konkrétní objednávky dané loděnice). 

 

Dále by v prvním bodě procesu tvorby systému předpovídání poptávky měl být stručně popsán podnik, 

resp. závody, pro které bude tvořen vlastní integrovaný systém pro tvorbu předpovědí. 
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2. Vizualizace logistického řetězce 

 

Jakmile je stručně popsán charakter průmyslového odvětví a podnik, resp. závody, pro něž se má výše 

zmíněný systém vytvořit, tak na řadu přichází proces vizualizace logistického řetězce. Proces 

vizualizace logistického řetězce je stručně popsán v příloze 3. (IV. oddíl této disertační práce) 

 

Hlavním cílem vizualizace logistického řetězce je vytvoření základního schématu popisujícího 

základní informační a materiálové toky závodu, resp. závodů, pro které má být vytvořen integrovaný 

systém tvorby předpovědí. Toto schéma tedy poskytne základní představu o fungování daného závodu 

resp. daných závodů z pohledu materiálových a informačních toků, a rovněž poskytne podklad pro 

zakreslení jednoho či více bodů rozpojení logistického řetězce objednávkou zákazníka. 

 

3. Nalezení bodu resp. bodů rozpojení logistického řetězce objednávkou zákazníka 

 

Pro prvotní analýzu charakteru poptávky, tedy zda poptávka v daném podniku resp. závodě či 

závodech vykazuje charakter závislé nebo nezávislé poptávky, lze využít teorii bodu rozpojení 

logistického řetězce objednávkou zákazníka (viz příloha 4 IV. oddílu této disertační práce). Jakmile je 

realizovaný proces vizualizace logistického řetězce, tak je k dispozici základní schéma materiálových 

a informačních toků podniku, resp. závodů, pro které má být vytvořen systém tvorby předpovědí 

nezávislé poptávky (dále jen STP). S pomocí tohoto schématu a na základě informací získaných 

v příslušném závodě resp. závodech, se tedy následně určí bod resp. body rozpojení logistického 

řetězce objednávkou zákazníka a stanoví se, zda poptávka vykazuje charakter závislé nebo nezávislé 

poptávky. V případě, že poptávka vykazuje charakter nezávislé poptávky, tak zásoby mající takovýto 

charakter poptávky jsou předmětem dalších kroků metodologie tvorby STP v průmyslovém podniku.  

 

Hlavní cíl třetího bodu vytvořené metodologie je tedy zjištění polohy bodu, resp. bodů rozpojení 

daného logistického řetězce závodu, resp. závodů objednávkou zákazníka. S pomocí tohoto přístupu se 

stanoví, zda poptávka, která vzniká po finální produkci, rozpracované výrobě či vstupních surovinách, 

vykazuje charakter poptávky závislé nebo vykazuje charakter poptávky nezávislé. V případě, že 

poptávka vykazuje charakter nezávislé poptávky, tak základem pro systém řízení zásob je systém 

tvorby předpovědí této nezávislé poptávky. Na straně druhé, jestliže poptávka vykazuje charakter 

poptávky závislé, tak základem pro systém řízení zásob jsou pokročilé systémy plánování výroby 

(MRP I, ad.).  

 

Více o teorii bodu rozpojení logistického řetězce objednávkou zákazníka je možně se dočíst v příloze 4 

IV. oddílu této disertační práce. 

 

4. Segmentace rozsáhlého portfolia výrobků (např. finálních výrobků, rozpracované výroby, 

vstupních surovin) vznikajících v bodě resp. bodech rozpojení objednávkou zákazníka 

 

Jak vyplývá z teorie bodu rozpojení objednávkou zákazníka, tak v tomto bodě vzniká zásoba. Většinou 

se jedná o zásobu poměrně značného počtu variant výrobků, což ovšem závisí na charakteru podniku 

resp. závodů, pro které má být STP vytvořen. 

Cílem procesu segmentace zásob, které vykazují charakter nezávislé poptávky je zprůhlednění celého 

materiálového toku a vytvoření menších logických celků, které jsou lépe řiditelné. Pro potřeby 

segmentace je možné využít různých přístupů resp. metod. Ve IV. oddílu této disertační práce jsou 

základní přístupy pro proces segmentace rozsáhlého výrobkového portfolia uvedeny v příloze 5. Dále 

je pro potřeby volby vhodného kritéria segmentace možné volit následující: např. cílová destinace 

prodeje, resp. spotřeby, manipulační jednotky, balící prostředek (tzv. obalové skupiny), přepravní 

prostředek, technologie výroby. 

 

Hlavním cílem čtvrtého bodu vytvořené metodologie je tedy stanovení kritérií pro proces segmentace 

portfolia zásob, které vznikají v bodě, resp. bodech rozpojení daného logistického řetězce objednávkou 
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zákazníka. Výstupem z procesu segmentace daného portfolia na základě zvolených kritérií tvorby 

jednotlivých segmentů, jsou pak logické celky – segmenty, které jsou následně lépe analyzovatelné a 

řiditelné a rovněž vytvářejí lepší základnu pro snadnější osvojení si portfolia zásob jako celku. 

 

5. Analýza stávajících systémů předpovídání nezávislé poptávky  

 

Pro účely návrhu kvalitního systému tvorby předpovědí nezávislé poptávky by měla být provedena 

analýza stávajícího systému tvorby předpovědí nezávislé poptávky. Zda stávající systém tvorby 

předpovědí je založen na kvantitativních metodách, či na metodách kvalitativních nebo se zohledňují 

oba přístupy pro tvorbu výsledné předpovědi. 

 

Analýza stávajícího STP by měla být provedena z pohledu kritéria, na jehož základě jsou zásoby (např. 

finálních výrobků, komponent rozpracované výroby, vstupních surovin) vznikající v bodě rozpojení 

logistického řetězce objednávkou zákazníka řízeny jako celek. Tedy, zda existuje kritérium členění 

portfolia zásob vznikajících v bodě rozpojení logistického řetězce objednávkou zákazníka, podle 

kterého pak mohou být jednotlivé celky (segmenty) zásob řízeny odděleně resp. rozdílně. Jako 

kritérium segmentace zásob pro potřeby možného individuálního přístupu řízení jednotlivých 

segmentů zásob může být zvoleno např. kritérium destinace prodejů nebo technologie balení (obalové 

skupiny). 

 

Jakmile je provedena analýza stávajícího stavu STP, tak by měla být navržena postupná hierarchie 

segmentů zásob, vznikajících v bodě rozpojení daného logistického řetězce objednávkou zákazníka, 

pro potřeby tvorby předpovědí nového STP. 

 

Proces návrhu hierarchie segmentů (úrovní segmentace) by měl být založen na stávajících kritériích 

pro vlastní proces řízení zásob, vznikajících v bodě rozpojení logistického řetězce objednávkou 

zákazníka. 

 

Obecný postup tvorby hierarchie segmentů zásob pro potřeby tvorby předpovědí nezávislé poptávky je 

uveden na obrázku 35.  
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Obr. 35 Obecný postup tvorby hierarchie segmentů zásob pro potřeby tvorby předpovědí nezávislé 

poptávky 

 

Hlavní cíl pátého bodu vytvořené metodologie je popis a analýza stávajícího stavu STP v daném 

výrobním závodě, resp. výrobních závodech, a to za účelem vytvoření ucelené představy o aktuálním 

stavu STP, zejména pak za účelem zjištění možných zlepšení stávajícího stavu STP z pohledu 

vytvořené metodologie. 

 

Dalším cílem pátého bodu vytvořené metodologie je návrh jednotlivých úrovní segmentací zásob pro 

potřeby tvorby předpovědí nezávislé poptávky. 

 

6. Stanovení a statistické zpracování vstupních údajů pro předpovídání poptávky (prodejů či 

spotřeby) 

 

Na základě navržené segmentace zásob vznikajících v bodě, resp. bodech rozpojení daného 

logistického řetězce objednávkou zákazníka, a to segmentace vytvořené v pátém kroku navržené 

metodologie, tedy segmentace zásob pro potřeby předpovídání poptávky, je vhodné analyzovat 

stávající strukturu zásob (např. finální výrobky, rozpracovanost, vstupní suroviny) daného výrobního 

závodu, resp. výrobních závodů. (viz 5 kapitola teoretické části; Vlastní proces tvorby předpovědi – 

sběr dat a jejich úprava) 
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Tato analýza jednotlivých segmentů zásob vytvořených pro potřeby předpovídání nezávislé poptávky 

bude sloužit jako vstup do procesu hledání nejvhodnějších modelů pro tvorbu předpovědi a vlastní 

proces tvorby předpovědi nezávislé poptávky. 

 

Hlavní cíl šestého bodu vytvořené metodologie je analýza stávající struktury zásob (např. finální 

výrobky, rozpracovanost, vstupní suroviny) z pohledu segmentů vytvořených pro potřeby 

předpovídání nezávislé poptávky. Tato analýza pak slouží jako hlavní zdroj vstupních dat do procesu 

hledání nejvhodnějších modelů pro tvorbu předpovědi a vlastní proces tvorby předpovědi. 

 

7. Základní analýza charakteru poptávky – trend, sezónnost, růst, pokles 

 

Pro potřeby vytvoření základní představy o charakteru celkové nezávislé poptávky po finální produkci 

resp. o charakteru celkové nezávislé spotřeby zásob (např. rozpracované výroby, vstupních surovin), je 

vhodné vytvořit prvotní analýzu charakteru nezávislé poptávky resp. spotřeby, po celé produkci resp. 

po zásobách jako celku.  

 

Analýza celkové nezávislé poptávky by měla v tomto kroku vytvořené metodologie obsahovat analýzu 

časového průběhu celkové nezávislé poptávky ve stanoveném časovém horizontu, dále pak studii 

výskytu sezónnosti a její charakter. Rovněž je vhodné analyzovat trend vývoje celkové nezávislé 

poptávky a meziroční růst resp. pokles analyzovaných časových řad. 

 

Uvedeny by měly být také elementární charakteristiky analyzovaných časových řad nezávislé 

poptávky resp. spotřeby – počet hodnot obsažených v časové řadě, průměrná hodnota, směrodatná 

odchylka, minimální hodnota a hodnota maximální analyzované řasové řady. 

 

Hlavním cílem sedmého bodu navržené metodologie je realizace základní analýzy celkové nezávislé 

poptávky, resp. nezávislé spotřeby, a to z pohledu zásob vznikajících v bodě, resp. bodech rozpojení 

daného logistického řetězce objednávkou zákazníka, pro účely seznámení se se základní 

charakteristikou chování nezávislé poptávky, resp. nezávislé spotřeby jako celku. 

 

8. Proces hledání nejvhodnějších modelů pro tvorbu předpovědi vývoje nezávislé poptávky pro 

jednotlivé segmenty zásob vznikajících v bodě rozpojení objednávkou zákazníka daného 

logistického řetězce a jejich využití pro vlastní proces tvorby předpovědi vývoje nezávislé 

poptávky 

 

Osmý krok vytvořené metodologie představuje tvorbu hierarchie předpovědí nezávislé poptávky, což 

je jádrem vlastního systému tvorby předpovědí nezávislé poptávky v průmyslovém podniku. Při tvorbě 

systému se vychází z kvantitativních a kvalitativních metod tvorby předpovědi, které jsou popsány 

v kapitolách 2, 3 a 4 teoretické části. Kvantitativní metody jsou detailně popsány v příloze 1. (IV. oddíl 

této disertační práce) 

 

Pro potřeby vytvoření systému tvorby předpovědí byly vytvořeny 2 přístupy, které využívají 

kvantitativních a kvalitativních metod. Využitím těchto přístupů je možné vytvořit systém, který 

následně poskytuje vstupní data (předpovědi) do systémů tvorby plánů a rozhodnutí, resp. do systémů 

řízení a kontroly, v jednotlivých funkčních oblastech průmyslového podniku. 
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Dva navržené přístupy tvorby předpovědi nezávislé poptávky na jednotlivých úrovních segmentace 

vytvořené v bodě 5 této metodologie jsou: 

 

 

I. TOP – DOWN, 

II. TOP – DOWN / MIX. 

 

 
Obr. 36 Obecné schéma přístupu TOP – DOWN tvorby předpovědi 

 

První krok, fáze A přístupu TOP – DOWN tvorby předpovědi, jehož obecné schéma je znázorněno na 

obrázku 36, spočívá v tvorbě měsíční předpovědi celkové nezávislé poptávky, a to na 0. úrovni 

segmentace. Pro tvorbu předpovědi se využívají kvantitativní metody. Předpovědi získané s využitím 

kvantitativních metod, mohou být následně upraveny metodami kvalitativními. 

 

V dalších krocích přístupu TOP – DOWN tvorby předpovědi nezávislé poptávky se již jedná o 

rozpočet jednotlivých měsíčních hodnot předpověděné celkové poptávky na následných úrovních 

segmentace dle stanovených kritérií. 

 

Ve fázi B přístupu TOP – DOWN tvorby předpovědi se jedná o rozpočet předpovědi celkové měsíční 

poptávky na úroveň 1. segmentace, a to 4 různými způsoby B1, B2, B3 a B4.  

 

Způsob B1 - je rozpočet celkové měsíční poptávky vytvořené ve fázi A na základě měsíční procentní 

struktury celkové poptávky z pohledu segmentů 1. úrovně. Tato měsíční procentní struktura se bere 

konstantní, tedy za poslední analyzovaný rok. 

 

Způsob B2 - je rozpočet celkové měsíční poptávky vytvořené ve fázi A na základě předpovědi měsíční 

procentní struktury složení celkové měsíční poptávky z pohledu segmentů 1. úrovně. Pro tvorbu 

předpovědi se využívají kvantitativní metody. Předpovědi získané s využitím kvantitativních metod, 

mohou být následně upraveny metodami kvalitativními. 
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Způsob B3 - výpočtu předpovědi nezávislé poptávky na 1. úrovni segmentace je založen na roční %-ní 

struktuře celkové poptávky z pohledu segmentů 1. úrovně. Tedy roční procentní struktura celkové 

poptávky z pohledu segmentů vytvořených na 1. úrovni segmentace za poslední analyzovaný rok je 

brána jako konstantní. Na základě těchto konstantních hodnot se pak rozpočtou měsíční hodnoty 

celkové předpověděné poptávky, vznikne tak předpověď nezávislé poptávky na 1. úrovni segmentace. 

 

Způsob B4 - tvorby předpovědi nezávislé poptávky na 1. úrovni segmentace je založen na předpovědi 

roční %-ní struktury celkové poptávky z pohledu segmentů 1. úrovně segmentace. Tyto předpověděné 

hodnoty jsou pak brány jako fixní pro všechny měsíce roku, pro který se má vytvořit předpověď na 1. 

úrovni segmentace. Tedy celková měsíční předpověď nezávislé poptávky vytvořená ve fázi A se 

rozpočte na jednotlivé měsíce roku tvorby předpovědi dle předpověděných fixních hodnot roční %-ní 

struktury celkové poptávky z pohledu segmentů 1. úrovně. 

 

Fáze C přístupu tvorby předpovědi TOP – DOWN představuje rozpočet měsíčních hodnot předpovědí 

vytvořených na 1. úrovni segmentace, a to na úroveň segmentů 2. úrovně. Pro tento rozpočet je možné 

využít 4 způsoby C1, C2, C3 a C4, které se dají jednotlivě kombinovat s předpověďmi vytvořenými na 

1. úrovni segmentace, a to způsoby B1, B2, B3 a B4. Může tak vzniknout kombinace až 16 různých 

předpovědí na 2. úrovni segmentace. 

 

Způsob C1 – základem pro výpočet předpovědi nezávislé poptávky je znalost konstantní měsíční %-ní 

struktury segmentů 1. úrovně segmentace z pohledu segmentů úrovně 2. segmentace. Ta se získá 

z údajů posledního analyzovaného roku. S pomocí konstantní měsíční %-ní struktury segmentů 1. 

úrovně segmentace z pohledu segmentů úrovně 2. segmentace se vypočítá měsíční předpověď 

nezávislé poptávky na 2. úrovni segmentace pro jednotlivé měsíce roku tvorby předpovědi. Výpočet je 

založen na rozpočtu jednotlivých měsíčních hodnot předpovědí vytvořených na 1. úrovni segmentace, 

a to na základě známé procentní struktury složení segmentů 1. úrovně segmentace z pohledu segmentů 

na 2. úrovni segmentace v posledním analyzovaném roce. 

 

Způsob C2 – základem pro výpočet předpovědi nezávislé poptávky je předpověď měsíční %-ní 

struktury segmentů 1. úrovně segmentace z pohledu segmentů úrovně 2. segmentace. Pro tvorbu 

předpovědi se využívají kvantitativní metody. Předpovědi získané s využitím kvantitativních metod, 

mohou být následně upraveny metodami kvalitativními. Na základě měsíční předpovědi %-tní 

struktury segmentů 1. úrovně segmentace z pohledu segmentů úrovně 2. se vypočítá měsíční 

předpověď nezávislé poptávky na 2. úrovni segmentace pro jednotlivé měsíce roku tvorby předpovědi. 

Výpočet je rovněž realizován rozpočtem předpověděných hodnot na 1. úrovni segmentace na základě 

předpověděné procentní struktury segmentů 1. úrovně segmentace z pohledu segmentů 2. úrovně 

segmentace. 

 

Způsob C3 – zde je základem pro tvorbu předpovědi nezávislé poptávky znalost roční %-tní struktury 

segmentů 1. úrovně segmentace z pohledu segmentů úrovně 2. Ta se získá z dat minulého roku a je 

brána jako konstantní pro výpočet předpovědi na 2. úrovni segmentace. S pomocí této fixní roční %-ní 

struktury segmentů 1. úrovně segmentace z pohledu segmentů úrovně 2. se vypočtou jednotlivé 

hodnoty měsíčních předpovědí na 2. úrovni segmentace. Výpočet je opět realizován rozpočtem, a to 

z předpověděných hodnot na 1. úrovni segmentace, na základě fixní roční procentní struktury 

segmentů 1. úrovně segmentace z pohledu segmentů na 2. úrovni. Tato roční procentní struktura je 

fixní pro všechny měsíce roku tvorby předpovědi. 

 

Způsob C4 – základem pro výpočet předpovědi nezávislé poptávky je předpověď roční %-tní struktury 

segmentů 1. úrovně segmentace z pohledu segmentů úrovně 2. S pomocí této předpovědi, která je 

brána jako fixní pro všechny měsíce roku tvorby předpovědi se vypočte předpověď segmentů na 2. 

úrovni. Výpočet je představován rozpočtem předpověděných hodnot na 1. úrovni segmentace, a to na 

základě předpověděné roční procentní struktury segmentů 1. úrovně segmentace z pohledu segmentů 

2. úrovně segmentace, která je konstantní pro všechny měsíce tvorby předpovědi. 
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Fáze D přístupu tvorby předpovědi TOP – DOWN představuje rozpočet měsíčních hodnot předpovědí 

vytvořených na 2. úrovni segmentace, a to na úroveň segmentů 3. úrovně. Pro tento rozpočet je možné 

využít 4 způsoby D1, D2, D3 a D4, které se dají jednotlivě kombinovat s předpověďmi vytvořenými 

na 2. úrovni segmentace. Může tak vzniknout kombinace až 64 různých předpovědí na 3. úrovni 

segmentace. 

 

Způsob D1 – základem pro výpočet předpovědi nezávislé poptávky je znalost konstantní měsíční %-ní 

struktury segmentů 2. úrovně segmentace z pohledu segmentů úrovně 3. segmentace. Ta se získá 

z údajů posledního analyzovaného roku. S pomocí konstantní měsíční %-ní struktury segmentů 2. 

úrovně segmentace z pohledu segmentů úrovně 3. segmentace se vypočítá měsíční předpověď 

nezávislé poptávky na 3. úrovni segmentace pro jednotlivé měsíce roku tvorby předpovědi. Výpočet je 

založen na rozpočtu jednotlivých měsíčních hodnot předpovědí vytvořených na 2. úrovni segmentace, 

a to na základě známé procentní struktury složení segmentů 2. úrovně segmentace z pohledu segmentů 

na 3. úrovni segmentace v posledním analyzovaném roce. 

 

Způsob D2 – základem pro výpočet předpovědi nezávislé poptávky je předpověď měsíční %-ní 

struktury segmentů 2. úrovně segmentace z pohledu segmentů úrovně 3. segmentace. Pro tvorbu 

předpovědi se využívají kvantitativní metody. Předpovědi získané s využitím kvantitativních metod, 

mohou být následně upraveny metodami kvalitativními. Na základě měsíční předpovědi %-tní 

struktury segmentů 2. úrovně segmentace z pohledu segmentů úrovně 3. se vypočítá měsíční 

předpověď nezávislé poptávky na 3. úrovni segmentace pro jednotlivé měsíce roku tvorby předpovědi. 

Výpočet je rovněž realizován rozpočtem předpověděných hodnot na 2. úrovni segmentace na základě 

předpověděné procentní struktury segmentů 2. úrovně segmentace z pohledu segmentů 3. úrovně 

segmentace. 

 

Způsob D3 – zde je základem pro tvorbu předpovědi nezávislé poptávky znalost roční %-tní struktury 

segmentů 2. úrovně segmentace z pohledu segmentů úrovně 3. Ta se získá z dat minulého roku a je 

brána jako konstantní pro výpočet předpovědi na 3. úrovni segmentace. S pomocí této fixní roční %-ní 

struktury segmentů 2. úrovně segmentace z pohledu segmentů úrovně 3. se vypočtou jednotlivé 

hodnoty měsíčních předpovědí na 3. úrovni segmentace. Výpočet je opět realizován rozpočtem, a to 

z předpověděných hodnot na 2. úrovni segmentace, na základě fixní roční procentní struktury 

segmentů 2. úrovně segmentace z pohledu segmentů na 3. úrovni segmentace. Tato roční procentní 

struktura je fixní pro všechny měsíce roku tvorby předpovědi. 

 

Způsob D4 – základem pro výpočet předpovědi nezávislé poptávky je předpověď roční %-tní struktury 

segmentů 2. úrovně segmentace z pohledu segmentů úrovně 3. segmentace. S pomocí této předpovědi, 

která je brána jako fixní pro všechny měsíce roku tvorby předpovědi se vypočte předpověď segmentů 

na 3. úrovni segmentace. Výpočet je představován rozpočtem předpověděných hodnot na 2. úrovni 

segmentace, a to na základě předpověděné roční procentní struktury segmentů 2. úrovně segmentace 

z pohledu segmentů 3. úrovně segmentace, která je konstantní pro všechny měsíce tvorby předpovědi. 

 

Fáze Z přístupu TOP – DOWN představuje rozpočet měsíčních hodnot předpovědí vytvořených na 

(N-1)-té úrovni segmentace, a to na úroveň segmentů N-té úrovně. Pro tento rozpočet je možné využít 

4 různé způsoby Z1, Z2, Z3 a Z4, které se dají jednotlivě kombinovat s předpověďmi vytvořenými na 

(N-1)-té úrovni segmentace. Může tak vzniknout kombinace až 4𝑁  různých předpovědí na N-té úrovni 

segmentace. 

 

Způsob Z1 – základem pro výpočet předpovědi nezávislé poptávky je znalost konstantní měsíční %-ní 

struktury segmentů (N-1)-té úrovně segmentace z pohledu segmentů úrovně N-té segmentace. Ta se 

získá z údajů posledního analyzovaného roku. S pomocí konstantní měsíční %-ní struktury segmentů 

(N-1)-té úrovně segmentace z pohledu segmentů úrovně N-té segmentace se vypočítá měsíční 

předpověď nezávislé poptávky na N-té úrovni segmentace pro jednotlivé měsíce roku tvorby 

předpovědi. Výpočet je založen na rozpočtu jednotlivých měsíčních hodnot předpovědí vytvořených 
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na (N-1)-té úrovni segmentace, a to na základě známé procentní struktury složení segmentů (N-1)-té 

úrovně segmentace z pohledu segmentů na N-té úrovni segmentace v posledním analyzovaném roce. 

 

Způsob Z2 – základem pro výpočet předpovědi nezávislé poptávky je předpověď měsíční %-ní 

struktury segmentů (N-1)-té úrovně segmentace z pohledu segmentů úrovně N-té segmentace. Pro 

tvorbu předpovědi se využívají kvantitativní metody. Předpovědi získané s využitím kvantitativních 

metod, mohou být následně upraveny metodami kvalitativními. Na základě měsíční předpovědi %-tní 

struktury segmentů (N-1)-té úrovně segmentace z pohledu segmentů úrovně N-té se vypočítá měsíční 

předpověď nezávislé poptávky na N-té úrovni segmentace pro jednotlivé měsíce roku tvorby 

předpovědi. Výpočet je rovněž realizován rozpočtem předpověděných hodnot na (N-1)-té úrovni 

segmentace na základě předpověděné procentní struktury segmentů (N-1)-té úrovně segmentace 

z pohledu segmentů N-té úrovně segmentace. 

 

Způsob Z3 – zde je základem pro tvorbu předpovědi nezávislé poptávky znalost roční %-tní struktury 

segmentů (N-1)-té úrovně segmentace z pohledu segmentů úrovně N-té segmentace. Ta se získá z dat 

minulého roku a je brána jako konstantní pro výpočet předpovědi na N-té úrovni segmentace. 

S pomocí této fixní roční %-ní struktury segmentů (N-1)-té úrovně segmentace z pohledu segmentů 

úrovně N-té se vypočtou jednotlivé hodnoty měsíčních předpovědí na N-té úrovni segmentace. 

Výpočet je opět realizován rozpočtem, a to z předpověděných hodnot na (N-1)-té úrovni segmentace, 

na základě fixní roční procentní struktury segmentů (N-1)-té úrovně segmentace z pohledu segmentů 

na N-té úrovni segmentace. Tato roční procentní struktura je fixní pro všechny měsíce roku tvorby 

předpovědi. 

 

Způsob Z4 – základem pro výpočet předpovědi nezávislé poptávky je předpověď roční %-tní struktury 

segmentů (N-1)-té úrovně segmentace z pohledu segmentů úrovně N-té segmentace. S pomocí této 

předpovědi, která je brána jako fixní pro všechny měsíce roku tvorby předpovědi se vypočte 

předpověď segmentů na N-té úrovni. Výpočet je představován rozpočtem předpověděných hodnot na 

(N-1)-té úrovni segmentace, a to na základě předpověděné roční procentní struktury segmentů (N-1)-té 

úrovně segmentace z pohledu segmentů N-té úrovně segmentace, která je konstantní pro všechny 

měsíce tvorby předpovědi. 
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Obr. 37 Obecné schéma přístupu TOP – DOWN / MIX tvorby předpovědi 

 

Rovněž jako v případě přístupu TOP – DOWN, tak i v případě přístupu TOP – DOWN / MIX, jehož 

obecné schéma je uvedeno na obrázku 37, se v první fázi A tvoří měsíční předpověď celkové nezávislé 

poptávky na 0. úrovni segmentace. Pro tvorbu předpovědi se využívají kvantitativní metody. 

Předpovědi získané s využitím kvantitativních metod, mohou být následně upraveny metodami 

kvalitativními. 

  

Další fáze přístupu TOP – DOWN / MIX se již liší od fází přístupu TOP – DOWN. 

 

Fáze B přístupu TOP – DOWN / MIX představuje tvorbu měsíční předpovědi poptávky na 1. úrovni 

segmentace. Pro tvorbu předpovědi se využívají kvantitativní metody. Předpovědi získané s využitím 

kvantitativních metod, mohou být následně upraveny metodami kvalitativními. 

 

Ve fázi C přístupu TOP – DOWN / MIX se provádí kombinace předpovědí vytvořených ve fázích B 

obou přístupů, tj. přístupů TOP – DOWN a TOP – DOWN / MIX. Tedy z obou fází B přístupů TOP – 

DOWN a TOP – DOWN / MIX jsou vybrány nejvhodnější předpovědi, které jsou následně 

zkombinovány dle obecného vztahu: 

 

(A)*(PŘEDPOVĚĎ 1) + (B)*(PŘEDPOVĚĎ 2)  = KOMBINOVANÁ PŘEDPOVĚĎ, kde 

 

PŘEDPOVĚĎ 1…je předpověď z fáze B přístupu TOP – DOWN, 

PŘEDPOVĚĎ 2…je předpověď z fáze B přístupu TOP – DOWN / MIX, 

A…je váha předpovědi 1, 

B…je váha předpovědi 2, a tedy 

A + B = 1. 
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Volba vah předpovědí, která vyjadřuje významnost vypovídací schopnosti dané předpovědi, se volí 

subjektivně na základě úsudku osoby resp. osob zodpovědných za tvorbu předpovědí. Více o 

kombinacích předpovědí je uvedeno v teoretickém oddílu, kapitola 4. 

 

Hlavním cílem kombinace předpovědí různých metod, je získání kombinované předpovědi, která je 

přesnější, než dílčí předpovědi. 

 

Fáze D přístupu TOP – DOWN / MIX je synchronizace předpovědí vytvořených ve fázi C přístupu 

TOP – DOWN / MIX s předpovědí vytvořenou ve fázi A přístupu TOP – DOWN / MIX. 

Synchronizace prováděná v této fázi přístupu TOP – DOWN / MIX vede ke sladění předpovědí, 

vytvořených ve fázi C, které jsou zatíženy jistou chybou předpovědi, s předpovědí vytvořenou ve fázi 

A, které se přisuzuje nejvyšší vypovídací schopnost a rovněž vede k zajištění vzájemné návaznosti 

předpovědí vytvořených na dílčích úrovních segmentace vytvořených v 5. bodě této metodologie.  

 

Obecný postup synchronizačního výpočtu je možné nastudovat v praktické části této disertační práce, 

v podkapitole 8.2.2.3 Synchronizace kombinované předpovědi s měsíční předpovědí celkové poptávky 

– fáze D. 

 

Fáze E přístupu TOP – DOWN / MIX představuje tvorbu měsíční předpovědi poptávky na 2. úrovni 

segmentace. Pro tvorbu předpovědi se využívají kvantitativní metody. Předpovědi získané s využitím 

kvantitativních metod, mohou být následně upraveny metodami kvalitativními. 

 

Fáze F přístupu TOP – DOWN / MIX představuje kombinaci předpovědí vytvořených ve fázích C a E 

přístupů TOP – DOWN a TOP – DOWN / MIX. Z obou fází přístupů TOP – DOWN a TOP – DOWN 

/ MIX jsou vybrány nejvhodnější předpovědi, které jsou následně zkombinovány na základě 

subjektivně zvolených vah za účelem získání přesnější předpovědi na 2. úrovni segmentace. Obecný 

vztah pro kombinaci předpovědí různých metod je uveden v popisu fáze C přístupu TOP – DOWN / 

MIX. 

 

Fáze G přístupu TOP – DOWN / MIX představuje synchronizaci předpovědí vytvořených ve fázi F 

přístupu TOP – DOWN / MIX s předpovědí vytvořenou ve fázi D přístupu TOP – DOWN / MIX. 

Cílem je sladit předpovědi vytvořené ve fázi F, které jsou zatíženy jistou chybou předpovědi, 

s předpovědí vytvořenou ve fázi D, která je již v kontextu s předpovědí vytvořenou ve fázi A. 

 

Fáze H přístupu TOP – DOWN / MIX představuje tvorbu měsíční předpovědi poptávky na 3. úrovni 

segmentace. Pro tvorbu předpovědi se využívají kvantitativní metody. Předpovědi získané s využitím 

kvantitativních metod, mohou být následně upraveny metodami kvalitativními. 

 

Fáze I přístupu TOP – DOWN / MIX představuje kombinaci předpovědí vytvořených ve fázích D a H 

přístupů TOP – DOWN a TOP – DOWN / MIX. Z obou fází přístupů TOP – DOWN a TOP – DOWN 

/ MIX jsou vybrány nejvhodnější předpovědi pro vzájemnou kombinaci. Hlavním cílem fáze I je 

získání přesnější předpovědi na 3. úrovni segmentace. Obecný vztah pro kombinaci předpovědí 

různých metod je uveden v popisu fáze C přístupu TOP – DOWN / MIX. 

 

Fáze J přístupu TOP – DOWN / MIX představuje synchronizaci předpovědí vytvořených ve fázi I a 

fázi G přístupu TOP – DOWN / MIX. Cílem je sladit předpovědi vytvořené ve fázi I, které jsou 

zatíženy jistou chybou předpovědi, s předpovědí vytvořenou ve fázi G, která je již v kontextu 

s předpovědí vytvořenou ve fázi D a fázi A. 

 

Fáze X přístupu TOP – DOWN / MIX představuje tvorbu měsíční předpovědi poptávky na N-té 

úrovni segmentace. Pro tvorbu předpovědi se využívají kvantitativní metody. Předpovědi získané 

s využitím kvantitativních metod, mohou být následně upraveny metodami kvalitativními. 
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Fáze Y přístupu TOP – DOWN / MIX je kombinace předpovědí vytvořených ve fázích Z a X přístupů 

TOP – DOWN a TOP – DOWN / MIX. Z obou fází přístupů TOP – DOWN a TOP – DOWN / MIX 

jsou vybrány nejvhodnější předpovědi pro vzájemnou kombinaci. Hlavním cílem fáze Y je získání 

přesnější předpovědi na N-té úrovni segmentace. Obecný vztah pro kombinaci předpovědí různých 

metod je uveden v popisu fáze C přístupu TOP – DOWN / MIX. 

 

Fáze Z přístupu TOP – DOWN / MIX představuje synchronizaci předpovědí vytvořených ve fázi Y a 

fázi (X-1) přístupu TOP – DOWN / MIX. Cílem je sladit předpovědi vytvořené ve fázi Y, které jsou 

zatíženy jistou chybou předpovědi, s předpovědí vytvořenou ve fázi (X-1), která je již v kontextu 

s předpovědí vytvořenou v předešlých fázích přístupu tvorby předpovědi TOP – DOWN / MIX. 

 

Hlavním cílem osmého bodu navržené metodologie je vytvoření efektivního systému tvorby 

předpovědí nezávislé poptávky, který by poskytoval vstupní data do procesů tvorby plánů a 

rozhodnutí, resp. do procesů řízení a kontroly, v jednotlivých funkčních oblastech průmyslového 

podniku. K tomu je možné využít dvou vytvořených přístupů tvorby předpovědi TOP – DOWN a TOP 

– DOWN / MIX, jejichž obecné schéma je uvedeno na obrázcích 36 a 37. Vytvořené přístupy tvorby 

předpovědi jsou založeny na kvantitativních a kvalitativních metodách tvorby předpovědi nezávislé 

poptávky, jež jsou blíže popsány v teoretické části práce. Kvantitativní metody tvorby předpovědi jsou 

detailně popsány v příloze 1 IV. oddílu této disertační práce. 
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III. Oddíl 

 

 

Praktická část 
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Uvedení do praktické problematiky 

 

Metodologie tvorby systému pro předpovídání nezávislé poptávky v průmyslovém podniku byla 

vytvořena a následně prakticky využita pro vytvoření systému  předpovídání nezávislé poptávky po 

finálních produktech akciové společnosti HAMÉ, vyráběných ve výrobním závodě v Babicích. 

1 Základní charakteristika společnosti 

 

Společnost HAMÉ, a.s. je přední potravinářskou firmou, zabývající se výrobou trvanlivých i 

chlazených potravin, jejíž tradice sahá k 20. létům minulého století. 

 

Holding společnosti HAMÉ patří od května roku 2008 do koncernu islandské společnosti Nordic 

Partners.  

 

K výrobním aktivitám společnosti patří zpracování masa, rajčatového protlaku, zeleniny a ovoce. 

HAMÉ, a.s. je výrobcem paštik, hotových jídel, masových konzerv, sterilované zeleniny, zeleninových 

salátů, kečupů, omáček, marmelád, džemů, kompotů, sirupů, kojenecké stravy a bagetového programu. 

Do sortimentu HAMÉ, a.s. patří i řada chlazených masových, zeleninových a ovocných výrobků. 

 

Společnost nepůsobí jen na území České a Slovenské republiky, ale už řadu let úspěšně dobývá i 

zahraniční teritoria. Podíl exportu HAMÉ, a.s. činil v roce 2005 cca 30 % z celkových tržeb 4 mld. Kč. 

 

Na obrázku 38 je uveden vývoj obratu v rozmezí let 1991 až 2006, kdy je jasně patrná stoupající 

tendence jeho vývoje. 

 

 
 

Obr. 38 Vývoj obratu HAMÉ, a.s. v letech 1991 až 2006 / obrat je uveden v miliónech Kč 
 
Na Slovensku, v Rusku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajině má již HAMÉ, a.s. své dceřiné 

společnosti, které zde byly založeny za účelem zkvalitnění kontaktů a dodávek zboží svým obchodním 

partnerům v těchto zemích. 

 



87 

 

Navíc v říjnu roku 2004 HAMÉ, a.s. otevřelo výrobní závod v Ruské federaci ve městě Vladimir, což 

výrazně usnadnilo distribuci výrobků na ruském trhu. Další významná kapitálová akvizice byla 

provedena v Rumunsku, kde HAMÉ, a.s. koupilo firmu ROMCONSERV. 

 

Výrobky HAMÉ, a.s. je dnes možné zakoupit v celkem 36 zemích světa. Mezi tyto země patří: 
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1.1 Stručný popis výrobních závodů HAMÉ, a.s. na území České republiky 

 

Akciová společnost HAMÉ disponuje na území České republiky 7 výrobními závody, jejich bližší 

popis je uveden v tabulce 11 a lokalizace těchto 7 výrobních závodů na území České republiky je 

znázorněna na obrázku 39. 

 

 
Tab. 11 Výčet 7 výrobních závodů HAMÉ, a.s. na území České republiky a stručný popis vyráběného 

sortimentu v těchto 7-mi výrobních závodech 

 

 
 

Obr. 39 Lokalizace 7-mi výrobních závodů a centrálního distribučního skladu HAMÉ, a.s. na území 

České republiky 
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1.2 Výrobní závod v Babicích 

 

Metodologie tvorby systému předpovídání nezávislé poptávky v průmyslovém podniku byla vytvořena 

a následně užita pro tvorbu systému předpovídání nezávislé poptávky po finálních produktech 

vyráběných ve výrobním závodě v Babicích. Na základě vytvořeného systému pro předpovídání 

nezávislé poptávky ve výrobním závodě v Babicích je dále možné vytvořit integrovaný systém pro 

tvorbu předpovědi nezávislé poptávky pro všechny výrobní závody akciové společnosti HAMÉ 

v tuzemsku i zahraničí. 

 

Výrobní závod v Babicích (dále jen výrobní závod) se nachází na území České republiky, přesná 

lokalita je patrná z obrázku 39. 

 

Vyráběným sortimentem v tomto výrobním závodě jsou masové produkty, které je možné rozčlenit do 

čtyř základních skupin: 

 

 masové konzervy, 

 hotová jídla, 

 paštiky, 

 cestovní občerstvení. 

 

Výrobní závod akciové společnosti HAMÉ, produkuje výše specifikované portfolio cca. pod 921 

různými, konkrétními variantami výrobků. 

2 Vizualizace logistického řetězce výrobního závodu v Babicích 

 

Ze schématu logistického řetězce výrobního závodu na obrázku 40 je možné vysledovat základní 

materiálové a informační toky mezi jednotlivými složkami daného řetězce. V případě tohoto 

výrobního závodu jsou základními složkami řetězce dodavatelé, středisko nákupu materiálů, středisko 

nákupu surovin, dvě výrobní dílny, centrální distribuční sklad a odbytiště, které je představováno 

obchodními řetězci a nezávislými velkoobchody. 

 
Obr. 40 Schéma vizualizace logistického řetězce výrobního závodu v Babicích 
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Legenda: 

1. Nákup surovin 

2. Nákup materiálů 

3. Sklad masa 

4. Sklad ovoce 

5. Sklad zeleniny 

6. Schematické znázornění, že každý druh nakupované suroviny je skladován samostatně, v předem 

určeném skladovacím prostoru pro nakupované suroviny 

7. Sklad plechovek 

8. Sklad hliníkových obalů 

9. Sklad kartonů 

10. Schematické znázornění, že každý druh nakupovaného materiálu je skladován samostatně, 

v předem určeném skladovacím prostoru pro nakupované materiály 

11. Centrální distribuční sklad 

3 Stanovení polohy bodů rozpojení v logistickém řetězci výrobního závodu v 

Babicích 

 

Na obrázku 41 je uvedena obecná vizualizace logistického řetězce a současně je zde zakreslena 

skutečná poloha bodu rozpojení logistického řetězce výrobního závodu akciové společnosti HAMÉ. 

 
Obr. 41 Obecné grafické znázornění polohy bodu rozpojení logistického řetězce objednávkou 

zákazníka výrobního závodu 
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Skutečná podoba logistického řetězce a poloha bodu rozpojení tohoto logistického řetězce je 

znázorněna na obrázku 42. 

 

Obecně lze tedy výrobu ve výrobním závodě považovat za výrobu na sklad – „make to stock“. 

Produkce finálních výrobků je svážena z výrobního závodu do centrálního distribučního skladu, odkud 

je pak rozvážena do jednotlivých cílových destinací. Pro výrobní závod je tedy možné identifikovat 1 

bod rozpojení logistického řetězce objednávkou zákazníka. Tento bod rozpojení je společný pro celou 

produkci produkovanou ve výrobním závodě.  

 

 
Obr. 42 Grafické znázornění polohy bodu rozpojení logistického řetězce objednávkou zákazníka  

4 Segmentace výrobkového portfolia 

 

Rozsáhlé portfolio finálních výrobků výrobního závodu lze v první řadě segmentovat na základě 

kritéria cílové destinace prodeje. Vznikají tak 2 sortimentní skupiny – I. sortimentní skupina 

/tuzemský prodej/, II. sortimentní skupina /export/. Obě sortimentní skupiny obsahují značný počet 

finálních výrobků, skládající se z celkového počtu 921 finálních výrobků produkovaných ve výrobním 

závodě. 

 

Sortimentní skupina I 

 

Tato skupina finálních výrobků je tvořena finálními výrobky, které se vyrábějí na základě aktuálního 

stavu zásob v centrálním distribučním skladě a očekávané poptávky. Cílovou destinací prodeje je pak 

tuzemský trh. 
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Sortimentní skupina II 

 

Do této skupiny patří sortiment finálních výrobků z výrobního závodu, který je určen pro export. V 

centrálním distribučním skladě je vytvořena zásoba finálních produktů, opět na základě aktuálního 

stavu zásob a výše poptávky v jednotlivých cílových destinacích.  

 

Další krok v procesu segmentace rozsáhlého výrobkového portfolia je možné provést na základě 

technologie balení finálních výrobků (viz tabulka 12). 

 

 

Tab. 12 Specifikace vyráběného sortimentu ve výrobním závodě v Babicích na základě obalů 
 

Na základě technologie balení je možné vytvořit 28 tzv. obalových skupin. 

 

Podíl výrobků finální produkce v jednotlivých skupinách vytvořených na základě technologie balení – 

obalové skupiny, je uveden na obrázku 43. 
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Obr. 43 Segmentace výrobkového portfolia 921 výrobků vyráběných ve výrobním závodě, a to na 

základě obalových skupin 

 

Dále je na obrázku 43 uvedena analýza ABC obalových skupin ve smyslu počtu výrobků obsažených 

v každé z 28 vytvořených obalových skupin. Obalovou skupinou, která obsahuje nejvíce finálních 

výrobků je na základě provedené analýzy ABC skupina HJ P1/2K, která obsahuje 117 druhů finálních 

výrobků. 

 

Skupina A je na obrázku 43 znázorněna červenou barvou, skupina B barvou modrou a skupina C 

barvou černou. Skupina A obsahuje 12 obalových skupin s celkovým počtem 739 finálních výrobků, 

skupina B je tvořena 5 obalovými skupinami s celkovým počtem 105 finálních výrobků a skupina C je 

tvořena 11 obalovými skupinami s celkovým počtem 77 výrobků finální produkce. 

4.1 Shrnutí oddílu - nalezení bodu rozpojení objednávkou zákazníka a oddílu - 

segmentace výrobkového portfolia 

 

Celková produkce výrobního závodu je tvořena 921 variantami finálních produktů. Na základě 

schématu znázorňujícího materiálový tok výrobního závodu (obrázek 42) a na základě získaných 

informací v akciové společnosti HAMÉ, je možné nalézt 1 základní bod rozpojení objednávkou 

zákazníka v logistickém řetězci výrobního závodu. Jedná se o bod rozpojení objednávkou zákazníka, 

který je umístěn v centrálním distribučním skladě, tedy ve skladě, do kterého je svážena veškerá 

produkce finálních výrobků ze 7 výrobních závodů situovaných na území ČR. Z tohoto centrálního 
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distribučního skladu, jsou pak na základě poptávky po finálních produktech distribuovány finální 

výrobky. Systém výroby ve výrobním závodě je tedy možno klasifikovat jako systém výroby na 

sklad (centrální distribuční sklad), odkud jsou pak finální výrobky rozváženy do cílových destinací 

(tuzemsko a zahraničí) na základě konkrétních úrovní poptávky. 

 

Vhledem k tomu, že produkce výrobního závodu je určena nejen pro tuzemský, ale i pro zahraniční 

trh, tak je možné bod rozpojení logistického řetězce výrobního závodu definovat jak pro portfolio 

produktů určených pro trh tuzemský, tak pro portfolio produktů určených pro trh zahraniční. Na 

základě toho, lze tedy vytvořit 2 sortimentní skupiny s bodem rozpojení v centrálním distribučním 

skladu.  

 

Pro účely dalších analýz je rozumné takto rozsáhlý sortiment segmentovat a vytvořit tak logické celky, 

které jsou vhodnější pro realizaci detailnějších analýz. Segmentace v případě výrobního závodu 

v Babicích byla provedena na základě technologie balení. Na základě segmentace finálních výrobků, 

postavené na jejich technologii balení, bylo vytvořeno 28 obalových skupin, které dohromady 

obsahují 921 finálních výrobků (viz obrázek 43) a následně provedena analýza ABC ve smyslu počtu 

finálních výrobků v jednotlivých obalových skupinách (viz obrázek 43). 

5 Analýza stávajících systémů předpovídání nezávislé poptávky 

 

Pro účely návrhu efektivního systému tvorby předpovědí je nutné, v prvních krocích prováděných 

analýz, provést rovněž analýzu stávajícího systému tvorby předpovědí nezávislé poptávky v daném 

výrobním závodě.  

 

Stávající systém plánování výroby výrobního závodu v Babicích je založen na 14 denním plánovacím 

cyklu. Či-li, vytvářejí se hlavní výrobní plány, které obsahují plán výroby na 14 dní dopředu. Vlastní 

plánování provádí plánovač daného výrobního závodu, a to na základě studie minulých prodejů 

v daném měsíci, resp. týdnech, pro které má aktuálně vytvořit nový hlavní výrobní plán se 14 denním 

výrobním cyklem. Současně spolu se studiem prodejů v minulých týdnech plánovač rovněž sleduje 

aktuální stav volné zásoby (jedná se o zásobu, která se nachází ve skladu a dosud nemá určení; o jejím 

použití pro uspokojení konkrétní zákaznické objednávky či pro konkrétní výrobní zakázku se teprve 

bude rozhodovat [5]) dané obalové skupiny a na základě jeho subjektivního úsudku nakonec vytvoří 

pro danou obalovou skupinu 14 denní výrobní plán, tedy na základě znalosti minulých prodejů dané 

obalové skupiny a aktuálního stavu volné zásoby na skladě.  

 

Současný systém řízení zásob ve výrobním závodě je tedy založen na obalových skupinách. Plánovač 

tvoří 14 denní výrobní plány, tak jak bylo uvedeno v předchozím odstavci a subjektivně tak řídí 

aktuální stav zásob jednotlivých obalových skupin na skladě. 

 

Celý proces plánování a řízení výroby výrobního závodu postrádá zcela nezbytný prvek, kterým je 

tvorba předpovědí. Tak jak je uvedeno v teoretické části, v kapitole 2.2 Potřeba tvorby předpovědí, 

jsou předpovědi velmi důležitým vstupem do procesu řízení výroby a procesu řízení zásob. 

 

Následující obrázek 44 ilustruje stávající stav systému tvorby předpovědí nezávislé poptávky spolu se 

stávajícím stavem systému řízení výroby a zásob a současně ilustruje návrh zlepšení tohoto stávajícího 

STP a systému pro řízení zásob a výroby. 
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Obr. 44 Ilustrace stávajícího stavu systému tvorby předpovědí nezávislé poptávky a systému řízení 

zásob a výroby a návrh jejich zlepšení 

 

Zlepšení stávajícího systému řízení zásob a výroby výrobního závodu bude zejména v tvorbě systému 

tvorby předpovědí založeném na kvantitativních metodách a rovněž ve „zprůhlednění“ - zjednodušení 

rozsáhlého portfolia finálních produktů výrobního závodu ve formě sledování poptávky na tuzemském 

a zahraničním trhu zvlášť z pohledu jednotlivých obalových skupin. 

 

Návrh 3 úrovní segmentace pro potřeby tvorby předpovědí 

 

Pro potřeby vytváření předpovědí poptávky je vhodné vytvořit následující úrovně segmentace 

vyráběného portfolia: 

 

1. úroveň segmentace – I. a II. sortimentní skupina / měsíční hodnoty poptávky. 

 

Poptávka po finálních produktech je sledována po jednotlivých měsících analyzovaného roku, a to bez 

členění na skupiny obalové. Poptávka je zde tedy sledována jako celková měsíční poptávka 

(jednotlivé měsíce analyzovaného roku) I., resp. II. sortimentní skupiny. Tabulka 13 ukazuje obecný 

příklad 1. úrovně segmentace. 

 

 



96 

 

 
Tab. 13 Obecný příklad segmentace na 1. úrovni 

 

2. úroveň segmentace – I. a II. sortimentní skupina členěná z pohledu obalových skupin / měsíční 

                                        hodnoty poptávky obalových skupin spadajících do I. a II. sortimentní   

                                        skupiny. 

 

Poptávka je zde sledována v členění na jednotlivé obalové skupiny, a ty jsou dále přidruženy k I. a II. 

sortimentní skupině – poptávka je analyzována rovněž po měsících daného roku. Tabulka 14 je 

obecným příkladem segmentace na 2. úrovni. 

 

 
Tab. 14 Obecný příklad segmentace na 2. úrovni 

 

3. úroveň segmentace – jednotlivé finální výrobky – SKUL / měsíční hodnoty poptávky. 

 

Po 1. a 2. úrovni segmentace dále již následují jen jednotlivé výrobky, tj. úroveň jednotlivých SKUL 

(Stock Keeping Units by Locations). Poptávka je na této úrovni segmentace sledována rovněž 

měsíčně. Obecný příklad této úrovně segmentace je uveden v tabulce 15. 

 

 
Tab. 15 Obecný příklad segmentace na úrovni SKUL – 5 nejprodávanějších výrobků I. sortimentní 

skupiny / obalová skupina MK P1|2 
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6 Stanovení a statistické zpracování vstupních údajů pro předpovídání poptávky 

 

Pro účely vytváření předpovědí poptávky je vhodné nejdříve analyzovat stávající strukturu produkce 

výrobního závodu na základě segmentace provedené v kapitole 5 praktické části.  

6.1 Vstupní údaje pro 1. úroveň segmentace 

 

I. sortimentní skupina – skupina výrobků určených k prodeji na tuzemském trhu 
 

Vývoj podílu I. sortimentní skupiny na celkové poptávce v letech 2004, 2005 a 2006 je patrný z  

tabulek 16, 17 a 18. 

 

 
Tab. 16 Vývoj celkové poptávky v letech 2004, 2005 a 2006 [t] 

 

 

 
Tab. 17 Vývoj poptávky I. sortimentní skupiny v letech 2004, 2005 a 2006 [t] 

 

 

 

 
Tab. 18 Procentní podíl I. sortimentní skupiny na celkové poptávce v jednotlivých měsících let 2004 - 

2006 
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Obr. 45 Struktura celkové poptávky v roce 2004 

 

 

Obr. 46 Struktura celkové poptávky v roce 2005 

 

 

Obr. 47 Struktura celkové poptávky v roce 2006 
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Z obrázků 45, 46 a 47 je zřejmé, že se podíl prodeje finálních výrobků výrobního závodu na 

tuzemském trhu postupně v jednotlivých letech snižuje na úkor exportu. Podíl tuzemské poptávky na 

celkové poptávce v roce 2006 činil 84,20%. 

 

Stejným způsobem byla analyzována data II. sortimentní skupiny – skupina výrobků určených 

k prodeji na zahraničních trzích / export. 

6.2 Vstupní údaje pro 2. úroveň segmentace 

 

I. sortimentní skupina – skupina výrobků určených k prodeji na tuzemském trhu 
 

Za účelem tvorby předpovědí na 2. úrovni segmentace, jejíž bližší popis je uveden v kapitole 5 

praktické části - Analýza stávajících systémů předpovídání nezávislé poptávky, je vhodné provést 

analýzu poptávky přístupem, kdy se nejdříve analyzuje průběžný měsíční vývoj poptávky jednotlivých 

obalových skupin, a to I. sortimentní skupiny v jednotlivých letech 2004, 2005 a 2006 (viz tabulka 20). 

 

Dále pak je vhodné analyzovat %-tní podíl poptávky jednotlivých obalových skupin na celkové 

poptávce I. sortimentní skupiny (viz tabulka 21). 

 

Za účelem snadnějšího pochopení hierarchie tvorby předpovědí je na místě uvést vývoj poptávky I. 

sortimentní skupiny v jednotlivých letech jako první (viz tabulka 19), dále by pak měly následovat 

tabulky vývoje podílu poptávky jednotlivých obalových skupin na celkové měsíční poptávce I. 

sortimentní skupiny a nakonec by měly být uvedeny procentuální podíly poptávky jednotlivých 

obalových skupin na celkové měsíční poptávce I. sortimentní skupiny. 

  

 

 
Tab. 19 Vývoj poptávky I. sortimentní skupiny v letech 2004, 2005 a 2006 [t] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 20 Vývoj poptávky jednotlivých obalových skupin I. sortimentní skupiny v letech 2004, 2005 a 2006 [t] 
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Tab. 21 Procentní podíl jednotlivých obalových skupin na celkové měsíční poptávce I. sortimentní skupiny v letech 2004, 2005 a 2006 
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Stejně jako v podkapitole 6.1 Vstupní údaje pro 1. úroveň segmentace, kde byla na obrázcích 45 až 47 

graficky znázorněna struktura celkové poptávky z pohledu I. a II. sortimentní skupiny v jednotlivých 

letech 2004 – 2006, tak je i v této podkapitole vhodné graficky znázornit strukturu poptávky v letech 

2004 - 2006, a to na úrovni 2. segmentace. 

 

Grafické znázornění struktury poptávky na 2. úrovni segmentace, viz obrázky 48, 49, 50 zachycuje 

strukturu celkové poptávky I. sortimentní skupiny z pohledu nejprodávanější obalové skupiny této 

sortimentní skupiny. V tabulkách 20, 21 je v rámci I. sortimentní skupiny zvýrazněna vždy jedna 

obalová skupina (obalová skupina, která dosáhla největších prodejů za dobu 3 let), která je volena jako 

zástupce I. sortimentní skupiny, a to pro následnou ilustraci tvorby předpovědí na 2., resp. 3. úrovni 

segmentace.  

 

 

 

Obr. 48 Struktura celkové poptávky I. sortimentní skupiny v roce 2004 z pohledu obalové skupiny 

MK P1|2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 49 Struktura celkové poptávky I. sortimentní skupiny v roce 2005 z pohledu obalové skupiny 

MK P1|2 
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Obr. 50 Struktura celkové poptávky I. sortimentní skupiny v roce 2006 z pohledu obalové skupiny 

MK P1|2 

 

Stejným způsobem byla analyzována data II. sortimentní skupiny – skupina výrobků určených 

k prodeji na zahraničních trzích / export. 

6.3 Vstupní údaje pro 3. úroveň segmentace 

 

I. sortimentní skupina – skupina výrobků určených k prodeji na tuzemském trhu 

 

Základní analýza jednotlivých segmentů finální produkce pro potřeby tvorby předpovědí na 3. úrovni 

segmentace je představována analýzou průběhu poptávky jednotlivých finálních výrobků (SKUL) 

v průběhu let 2004, 2005 a 2006, a to v členění na finální výrobky I. a II. sortimentní skupiny dílčích 

obalových skupin. Dále je pak na místě analyzovat %-ní podíl poptávky jednotlivých finálních 

výrobků na celkové poptávce jednotlivých obalových skupin, a to současně v členění na I. a II. 

sortimentní skupinu. 

 

Hierarchie provádění analýz poptávky pro potřeby tvorby předpovědi na 3. úrovni segmentace je 

patrna z tabulek 22 a 23. 

 

Vzhledem ke značnému rozsahu vstupních údajů, je analýza poptávky pro potřeby tvorby předpovědi 

na 3. úrovni segmentace ilustrována na obalové skupině MK P1|2, která vykazuje nejvyšší poptávku, a 

to v rámci I. sortimentní skupiny. Z obalové skupiny MK P1|2 je pak vybráno 5 nejprodávanějších 

finálních výrobků a analyzován průběh jejich poptávky v letech 2004 – 2006 a jejich %-ní podíl na 

celkové poptávce obalové skupiny MK P1|2 patřící do I. sortimentní skupiny. 

 

Analogicky by se tak postupovalo u všech zbývajících obalových skupin a u všech finálních výrobků, 

které tyto obalové skupiny obsahují. 
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Tab. 22 Vývoj poptávky 5 nejprodávanějších finálních výrobků obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. 

sortimentní skupiny v letech 2004 - 2006 

 

 

 

 

 

 
Tab. 23 Procentní podíl 5 nejprodávanějších finálních výrobků na celkové měsíční poptávce obalové 

skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny v jednotlivých měsících let 2004 - 2006 
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Rovněž i na 3. úrovni segmentace je v tabulkách 22, 23 zvýrazněn jeden nejprodávanější výrobek za 

uplynulé tři roky (roky 2004 – 2006), a to pro potřeby ilustrace výpočtů předpovědí na 3. úrovni 

segmentace. 

 

Grafické znázornění struktury poptávky na 3. úrovni segmentace, viz obrázky 51, 52, 53, zachycuje 

strukturu celkové poptávky nejprodávanější obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny, 

z pohledu poptávky nejprodávanějšího finálního výrobku této obalové skupiny MK P1|2.  

 

 

 

Obr. 51 Struktura celkové poptávky obalové skupiny MK P1|2 spadající do I. sortimentní skupiny, a 

to z pohledu finálního výrobku V. VE VL. STAVE LID. P1|2 – rok 2004 

 

 

 

Obr. 52 Struktura celkové poptávky obalové skupiny MK P1|2 spadající do I. sortimentní skupiny, a 

to z pohledu finálního výrobku V. VE VL. STAVE LID. P1|2 – rok 2005 

 

 

 



106 

 

 

Obr. 53 Struktura celkové poptávky obalové skupiny MK P1|2 spadající do I. sortimentní skupiny, a 

to z pohledu finálního výrobku V. VE VL. STAVE LID. P1|2 – rok 2006 

 

Stejným způsobem byla analyzována data II. sortimentní skupiny – skupina výrobků určených 

k prodeji na zahraničních trzích / export. 

7 Základní analýza charakteru poptávky 

 

Výrobní závod produkuje rozsáhlý výrobkový sortiment, který v letech 2004, 2005 a 2006 obnášel 921 

variant finální produkce. Prvotní analýzu poptávky lze provést na časových řadách poptávky po 921 

položkách jako celku. Tedy v letech 2004, 2005 a 2006 měla celková nezávislá poptávka následující 

průběh (členěno měsíčně), viz tabulka 24. 

 

 
 

Tab. 24 Vývoj měsíční poptávky po celém výrobkovém portfoliu v jednotlivých letech 2004, 2005 a 

2006   

 

Na základě tabulky 24, je možné dospět k závěru, že časová řada zachycující vývoj poptávky 

v jednotlivých letech vykazuje sezónní charakter. Je možné v časových řadách nalézt pozitivní i 

negativní charakter sezónní složky. Pozitivní složka je znázorněna zeleně, negativní sezónní složka 

červeně. 
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Analyzovat meziroční růst resp. pokles mezi dílčími měsíci časových řad poptávky let 2004, 2005 a 

2006 je možné v tabulce 25. 

 

Tab. 25 Vývoj měsíční poptávky po celém výrobkovém portfoliu v jednotlivých letech 2004, 2005 a 

2006 a výpočet meziročního měsíčního růstu resp. poklesu 

 

Z tabulky 25 je patrné, že celková poptávka po 921 produktech vykázala průměrný růst 2,57% mezi 

léty 2004-2005 a průměrný růst 4,59% mezi léty 2005-2006.  

 

 
Obr. 54 Grafické znázornění vývoje celkové poptávky v letech 2004 – 2006 

 

Z obrázku 54 grafického znázornění vývoje celkové poptávky je dále možno pozorovat mírně 

vzestupný trend celkové poptávky, jejíž dílčí průměrné meziroční přírůstky jsou 2,57% (2004-2005) a 

4,59% (2005-2006). 
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Elementární charakteristiky analyzované časové řady poptávky 

 

 
 

Obr. 55 Grafické znázornění vstupní analýzy časové řady celkové poptávky / okno programu Crystal 

Ball 

 

Z obrázku 55 je možné zjistit, že analyzovaná časová řada celkové poptávky obsahuje 36 hodnot 

měsíční poptávky, střední hodnota této časové řady je 2.156,539 t poptávané produkce se směrodatnou 

odchylkou 505,534 t. Dále pak, že minimální hodnota analyzované časové řady nabývá hodnoty 

1.183,251t a maximální hodnota poptávky v letech 2004 – 2006 činila 3.394,418 t.  

8 Proces hledání nejvhodnějších modelů pro tvorbu předpovědi a vlastní proces 

tvorby předpovědi 

8.1 Přístup TOP-DOWN tvorby předpovědi 

8.1.1 Tvorba měsíční předpovědi vývoje celkové poptávky – fáze A 

 

Na základě využití základních kvantitativních metod tvorby předpovědi uvedených na obrázku 56, je 

možné vytvořit následující model tvorby předpovědi celkové poptávky po 921 položkách 

produkovaných ve výrobním závodě. 

 

Stručný přehled kvantitativních metod použitých pro tvorbu předpovědi celkové poptávky 

 

 
Obr. 56 Přehled základních kvantitativních metod použitých pro tvorbu předpovědi celkové poptávky 

/ okno programu Crystal Ball 
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Při hledání nejvhodnějšího modelu pro tvorbu předpovědi celkové poptávky byly využity následující 

kvantitativní metody: 

 

1. klouzavý průměr prvního stupně, 

2. klouzavý průměr druhého stupně, 

3. jednoduché exponenciální vyrovnání, 

4. dvojité exponenciální vyrovnání – Holtovo exponenciální vyrovnání, 

5. aditivní dekompozice časové řady, 

6. multiplikativní dekompozice časové řady, 

7. Holt-Wintersovo aditivní exponenciální vyrovnání, 

8. Holt-Wintersovo multiplikativní exponenciální vyrovnání. 

Pro analyzovaná data časových řad celkové poptávky v letech 2004 – 2006, resp. časovou řadu 

zachycenou v grafu na obrázku 55, byla zjištěna jako nejvhodnější metoda pro tvorbu předpovědi 

poptávky po produktech vyráběných ve výrobním závodě metoda Holt-Wintersova 

multiplikativního exponenciálního vyrovnání. 

 

 

Obr. 57 Vyhodnocovací tabulka vhodnosti jednotlivých kvantitativních metod tvorby předpovědi / 

okno programu Crystal Ball 

 

Metoda Holt-Wintersova multiplikativního exponenciálního vyrovnání dosahuje nejlepších výsledků, 

ve smyslu srovnání zvolených kritérií přesnosti, tedy kritérií RMSE, MAD a MAPE u použitých 

kvantitativních metod tvorby předpovědi, což je uvedeno na obrázku 57. 
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Tvorba předpovědi celkové poptávky s využitím vybraného kvantitativního modelu 

 

S využitím vybraného kvantitativního modelu Holt- 

Wintersova multiplikativního exponenciálního  

vyrovnání je možné vytvořit předpověď časové řady 

celkové poptávky s přesností 96,358%. Časová 

řada celkové poptávky, její vyrovnané hodnoty a  

vlastní předpověď jsou uvedeny v tabulce 26. 

 

Grafické znázornění časové řady celkové  

poptávky, vyrovnaných hodnot a hodnot 

předpověděných je uvedeno na obrázku 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Tab. 26 Analyzovaná časová řada celkové  

                                                                                     poptávky, vyrovnané hodnoty, vlastní předpověď 

                                                                                     a intervaly přesnosti / okno programu Crystal Ball                 
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Obr. 58 Grafické znázornění vývoje celkové poptávky v letech 2004 – 2006, její proložení křivkou Holt-Wintersova multiplikativního exponenciálního 

vyrovnání a znázornění předpovědi celkové poptávky pro rok 2007 spolu s intervaly spolehlivosti předpovědi / okno programu Crystal Ball   
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Časové řady, resp. jejich průběh je možné následně srovnat, tak, jak je uvedeno v následující tabulce 

27. 

 

 
Tab. 27 Srovnání skutečných hodnot celkové poptávky v letech 2004, 2005 a 2006 a předpovědi pro 

rok 2007 

 

 
Tab. 28 Měsíční předpověď celkové poptávky, která s 95% pravděpodobností nebude překročena 

skutečnými měsíčními hodnotami poptávky v roce 2007 

 

V tabulce 28 je uvedena celková měsíční předpověď s 95% intervalem spolehlivosti, tedy předpokládá 

se, že poptávka po finálních produktech v jednotlivých měsících roku 2007 bude s 95% 

pravděpodobností menší nebo maximálně rovna předpověděným hodnotám poptávky pro jednotlivé 

měsíce roku 2007, které jsou uvedeny v tabulce 28. 

8.1.2 Tvorba měsíční předpovědi poptávky na 1. úrovni segmentace – fáze B / B1, 

B2, B3, B4 

 

B1 

S využitím měsíční předpovědi celkové poptávky uvedené v tabulce 28 (předpověděné měsíční 

hodnoty poptávky nebudou s 95% pravděpodobností překročeny skutečnými hodnotami poptávky) a 

na základě znalosti měsíční procentní struktury složení celkové poptávky v roce 2006 (viz tabulka 29) 

je možné vytvořit předpověď pro jednotlivé měsíce roku 2007 na 1. úrovni segmentace – I. a II. 

sortimentní skupiny (viz tabulka 30). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tab. 29 Procentní struktura celkové poptávky v roce 2006 – Tuzemsko x Export 
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Tab. 30 Měsíční předpovědi pro I. a II. sortimentní skupinu / 1. úroveň segmentace 

 

B2 

S využitím měsíční předpovědi celkové poptávky uvedené v tabulce 28 a na základě předpovědi 

měsíční procentní struktury složení celkové poptávky pro rok 2007 (viz obrázek 59) je možné vytvořit 

předpověď pro jednotlivé měsíce roku 2007 na 1. úrovni segmentace – viz tabulka 31. 

 

 
 

 
 

Obr. 59 Předpověď procentní struktury celkové poptávky pro rok 2007 – Tuzemsko x Export a 

přehled nejvhodnějších kvantitativních metod pro tvorbu předpovědi %-ho podílu tuzemského prodeje 

na celkové poptávce pro rok 2007 / okno programu Crystal Ball  

 

Grafické znázornění předpovědi spolu s intervaly spolehlivosti pro předpověď procentního podílu 

poptávky I. sortimentní skupiny na celkové poptávce v jednotlivých měsících je znázorněn na obrázku 

60. 
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Obr. 60 Grafické znázornění postupného průběhu procentuálního podílu poptávky I. sortimentní skupiny na celkové měsíční poptávce v letech 2004 – 2006 

a znázornění předpovědi spolu s intervaly spolehlivosti procentního podílu měsíční poptávky I. sortimentní skupiny na celkové měsíční poptávce pro rok 

2007 / okno programu Crystal Ball 
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Tab. 31 Měsíční předpovědi pro I. a II. sortimentní skupinu / 1. úroveň segmentace 

 

B3 

Z procentního složení celkové poptávky v posledním analyzovaném roce (rok 2006) / celková 

poptávka I. sortimentní skupiny se podílela v roce 2006 na celkové poptávce ve výši 84,20% a celková 

poptávka II. sortimentní skupiny se podílela v roce 2006 na celkové poptávce ve výši 15,80% /, lze 

vypočítat z časové řady uvedené v tabulce 28 jednotlivé měsíční hodnoty předpovědi celkové 

poptávky I. a II. sortimentní skupiny. 

 

Jeden z dalších způsobů tvorby předpovědi na 1. úrovni segmentace je využití znalosti ročního vývoje 

procentního složení celkové poptávky z pohledu I. a II. sortimentní skupiny. Celkový procentní podíl 

poptávky I. a II. sortimentní skupiny na celkové poptávce lze za jednotlivé roky 2004 až 2006 graficky 

znázornit, vysledovat trend vývoje a následně i matematicky popsat. 

 

Princip tohoto třetího způsobu tvorby předpovědi na 1. úrovni segmentace je v použití ročního 

procentního podílu poptávky I. a II. sortimentní skupiny na celkové velikosti poptávky v posledním 

roce, který se využije pro výpočet jednotlivých měsíčních hodnot poptávky příslušných sortimentních 

skupin z časové řady uvedené v tabulce 28. Procentní podíl poptávky I. a II. sortimentní skupiny na 

celkové poptávce v posledním známem roce se přitom bere jako fixní pro výpočet poptávky ve všech 

měsících roku, pro který se tvoří předpověď na 1. úrovni segmentace.   

 

Vlastní předpověď je uvedena v tabulce 32. 

 

 
Tab. 32 Měsíční předpovědi pro I. a II. sortimentní skupinu / 1. úroveň segmentace 

 

B4 

S pomocí polynomické regresní rovnice 2. stupně, která je uvedena na obrázku 61, lze vytvořit 

předpověď vývoje procentního podílu poptávky I. sortimentní skupiny na celkové poptávce pro rok 

2007. Tato předpověď je ve výši 84,10% z hodnoty předpověděné celkové poptávky roku 2007. 

Stejně tak na základě rovnice uvedené na obrázku 62 lze vytvořit předpověď procentního podílu 

poptávky exportu na celkové poptávce, která je kryta produkcí z výrobního závodu. Tato předpověď 

pro rok 2007 představuje 15,90% podíl poptávky exportu z předpověděné celkové úrovně poptávky 

v roce 2007. 

 

Předpověděné hodnoty 84,10% a 15,90% jsou brány stejně tak jako v případě způsobu B3 tvorby 

předpovědi na 1. úrovni segmentace jako fixní, pro výpočet předpovědi jednotlivých měsíčních hodnot 

poptávky I. a II. sortimentní skupiny. Jako vstupní časová řada celkové poptávky pro rozpočet na 

základě výše uvedené fixní procentní struktury je brána časová řada uvedená v tabulce 28.  
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Obr. 61 Znázornění trendu vývoje podílu úrovně domácí poptávky na poptávce celkové v jednotlivých 

letech 2004 – 2006 

 

 

 
Obr. 62 Znázornění trendu vývoje podílu úrovně exportní poptávky na poptávce celkové 

v jednotlivých letech 2004 – 2006 
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Vlastní předpověď vytvořená přístupem B4 na 1. úrovni segmentace je znázorněna v tabulce 33. 

 

 
Tab. 33 Měsíční předpovědi pro I. a II. sortimentní skupinu / 1. úroveň segmentace 

 

Tedy na 1. úrovni segmentace byly s pomocí čtyř různých způsobů (B1, B2, B3 a B4) vytvořeny čtyři 

různé předpovědi, viz tabulky 30, 31, 32 a 33. Nyní je nutné zvolit alespoň jednu z vytvořených 

předpovědí na 1. úrovni segmentace pro tvorbu předpovědí na nižších úrovních, tedy na úrovních 2. a 

3. segmentace. Tato volba by měla být založena zejména na hodnotách kritérií přesnosti pro hodnocení 

předpovědí a subjektivním pohledu osoby resp. osob zodpovědných za tvorbu předpovědí nezávislé 

poptávky. Dále je rovněž nutno podotknout, že jakmile je vybrána alespoň jedna z vytvořených 

předpovědí na 1. úrovni segmentace pro tvorbu předpovědí na nižších úrovních, tak je rovněž vhodné, 

vyžaduje-li to daná situace tržního prostředí, upravit zvolenou předpověď vytvořenou s pomocí 

kvantitativních metod na 1. úrovni segmentace o odborný posudek tvůrců předpovědi resp. 

odborníků (kvalitativní metody tvorby předpovědi). 

 

Pro potřeby výpočtů předpovědí na 2. a 3. úrovni segmentace přístupu TOP-DOWN v této práci, byla 

zvolena jako vstupní předpověď z 1. úrovně segmentace vytvořená na základě způsobu B2, viz 

tabulka 31. 

8.1.3 Tvorba měsíční předpovědi poptávky na 2. úrovni segmentace – fáze C / C2-

B2 

 

Tvorba měsíční předpovědi na 2. úrovni segmentace je vytvoření měsíčních předpovědí jednotlivých 

obalových skupin, a to v členění na I. a II. sortimentní skupinu. Jako vstup pro tvorbu předpovědi na 2. 

úrovni segmentace byla zvolena předpověď vytvořená na 1. úrovni segmentace, a to způsobem B2, viz 

tabulka 31. 

 

Stejně jako na 1. úrovni segmentace, kde byly 4 způsoby pro tvorbu předpovědi, tak i na 2. úrovni 

segmentace jsou 4 různé způsoby pro tvorbu předpovědi, tj. přístupy C1, C2, C3 a C4. 

Celkem je tedy možno, jestliže je vzato v úvahu všech 8 způsobů pro tvorbu předpovědi na 1. a 2. 

úrovni segmentace, vytvořit 16 kombinací předpovědí na 2. úrovni segmentace. Z důvodů rozsahu této 

práce je zvolena kombinace C2-B2 pro výpočet tvorby předpovědi na 2. úrovni segmentace. Volba 

počtu způsobů pro tvorbu předpovědi na 2. úrovni segmentace závisí na subjektivní volbě osoby resp. 

osob zodpovědných za tvorbu předpovědí nezávislé poptávky. Co se týče výstupu z procesu tvorby 

předpovědi na 2. úrovni segmentace, tak je vhodné i na této úrovni posoudit výstup z pohledu metod 

kvalitativních, tedy pokud to vyžadují tržní podmínky, tak upravit výstup procesu tvorby 

předpovědi na 2. úrovni segmentace získaný prostřednictvím metod kvantitativních metodami 

kvalitativními. 

 

C2-B2 

Tvorba předpovědi na 2. úrovni segmentace způsobem C2-B2 vychází z předpověděných hodnot 

měsíční poptávky I. a II. sortimentní skupiny, které jsou uvedeny v tabulce 31. Z těchto 

předpověděných měsíčních hodnot se dle procentní struktury složení celkové předpověděné poptávky 

I. a II. sortimentní skupiny vypočtou měsíční předpovědi jednotlivých obalových skupin, a to v členění 

na I. a II. skupinu sortimentní. Vlastní procentní struktura složení předpověděné celkové poptávky I. a 

II. sortimentní skupiny – tabulka 31, se získá ve způsobu C2-B2 tvorby předpovědi na 2. úrovni 
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segmentace rovněž procesem tvorby předpovědi, a to z minulých měsíčních hodnot procentní struktury 

složení I. a II. sortimentní skupiny z pohledu jednotlivých skupin obalových.  

 

Pro ilustraci je uvedena v tabulce 34 předpověď měsíčního procentního podílu poptávky obalové 

skupiny MK P1|2 z pohledu I. sortimentní skupiny. Analogicky by bylo možno vytvořit předpovědi %-

ho podílu měsíční poptávky zbývajících obalových skupin na celkových hodnotách měsíční poptávky 

jednotlivých skupin sortimentních. 

 

 
Tab. 34 Měsíční hodnoty předpovědi procentuálního podílu měsíční poptávky obalové skupiny MK 

P1|2 na měsíčních hodnotách celkové poptávky I. sortimentní skupiny 

 

Přehled nejvhodnějších kvantitativních metod pro tvorbu měsíční předpovědi %-ho podílu poptávky 

obalové skupiny MK P1|2  na celkové poptávce I. sortimentní skupiny je uveden v tabulce 35. 

 

 
Tab. 35 Volba nejvhodnější kvantitativní metody pro tvorbu předpovědi měsíčního procentního podílu 

poptávky obalové skupiny MK P1|2 na jednotlivých měsíčních hodnotách celkové poptávky I. 

sortimentní skupiny 

 

Vývoj průběhu hodnot procentního podílu obalové skupiny MK P1|2 na měsíčních hodnotách celkové 

poptávky I. sortimentní skupiny je patrný z obrázku 63, na kterém jsou rovněž znázorněny hodnoty 

vyrovnané a předpověděné spolu s intervaly spolehlivosti. 
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Obr. 63 Grafické znázornění postupného průběhu měsíčního procentuálního podílu poptávky obalové skupiny MK P1|2 na měsíční poptávce I. sortimentní 

skupiny v letech 2004 – 2006 a znázornění předpovědi spolu s intervaly spolehlivosti procentního podílu měsíční poptávky obalové skupiny MK P1|2 na 

měsíční poptávce I. sortimentní skupiny pro rok 2007 / okno programu Crystal Ball 
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Vlastní předpověď obalové skupiny MK P1|2 na 2. úrovni segmentace vytvořená způsobem tvorby 

předpovědi C2-B2 je uvedena v tabulce 36. Analogicky by se postupovalo v tomto způsobu C2-B2 

tvorby předpovědi na 2. úrovni segmentace u zbývajících obalových skupin. 

 

 
Tab. 36 Měsíční předpověď poptávky obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny pro 

rok 2007  

8.1.4 Tvorba měsíční předpovědi poptávky na 3. úrovni segmentace – fáze D / D2-

C2 

 

Tvorba předpovědi na 3. úrovni segmentace je vytvoření měsíčních předpovědí jednotlivých finálních 

výrobků, a to v členění na jednotlivé sortimentní skupiny a skupiny obalové. 

Na druhé úrovni segmentace byl proveden ilustrativní výpočet měsíční předpovědi poptávky 

nejprodávanější obalové skupiny MK P1|2 z I. sortimentní skupiny. Tato předpověď byla vytvořena 

způsobem C2-B2 a slouží jako vstup pro výpočet předpovědi jednotlivých finálních výrobků, které 

spadají do nejprodávanější obalové skupiny MK P1|2 z pohledu I. sortimentní skupiny. 

 

Vstupní předpověď vytvořená způsobem tvorby předpovědi C2-B2 je uvedena v tabulce 36. 

 

Pro potřeby ilustrace tvorby výpočtu měsíční poptávky na 3. úrovni segmentace jednotlivých finálních 

výrobků, byl vybrán z obalové skupiny MK P1|2 jeden finální výrobek, který v rámci uplynulých 3 let 

vykázal největší prodejnost. Pro tento finální výrobek bude vypočtena měsíční předpověď na úrovni 3. 

segmentace, a to způsobem D2-C2. 

 

Rovněž jako na 2. úrovni segmentace, tak i na této úrovni tvorby předpovědi je vhodné posoudit 

úpravu vytvořených měsíčních předpovědí pomocí metod kvalitativních, vyžaduje-li to situace 

tržního prostředí. 

 

Měsíční předpověď procentního podílu nejprodávanějšího finálního výrobku na celkové měsíční 

poptávce obalové skupiny MK P1|2, která vykazuje nejvyšší poptávku v rámci I. sortimentní skupiny, 

je uvedena v následující tabulce 37. 

 

 
Tab. 37 Měsíční hodnoty předpovědi procentuálního podílu měsíční poptávky finálního výrobku V. 

VE VL. STAVE LID. P1|2 na měsíční poptávce obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní 

skupiny 

 

Přehled nejvhodnějších kvantitativních metod pro tvorbu předpovědi %-ho podílu měsíční poptávky 

finálního výrobku V. VE VL. STAVE LID. P1|2 na měsíční poptávce obalové skupiny MK P1|2 

v rámci I. sortimentní skupiny, je uveden v tabulce 38. 
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Tab. 38 Volba nejvhodnější kvantitativní metody pro tvorbu předpovědi měsíčního procentního podílu 

poptávky finálního výrobku V. VE VL. STAVE LID. P1|2 na měsíční poptávce obalové skupiny MK 

P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny 

 

Vývoj průběhu měsíčních hodnot procentního podílu poptávky finálního výrobku V. VE VL. STAVE 

LID. P1|2 na měsíčních hodnotách poptávky obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny 

je patrný z následujícího obrázku 64, na kterém jsou rovněž znázorněny hodnoty vyrovnané a 

předpověděné spolu s intervaly spolehlivosti. 
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Obr. 64 Grafické znázornění postupného průběhu měsíčního procentuálního podílu poptávky finálního výrobku V. VE VL. STAVE LID. P1|2 na měsíční 

poptávce obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny v letech 2004 – 2006 a znázornění předpovědi spolu s intervaly spolehlivosti procentního 

podílu měsíční poptávky finálního výrobku V. VE VL. STAVE LID. P1|2 na měsíční poptávce obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny / 

okno programu Crystal Ball 
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Analogicky by bylo možno vytvořit předpovědi %-ho podílu měsíční poptávky zbývajících finálních 

výrobků na měsíční poptávce daných obalových skupin v rámci skupin sortimentních. 

 

Vlastní předpověď měsíční poptávky finálního výrobku V. VE V. STAVE LID. P1|2, vytvořená 

způsobem D2-C2, je uvedena v tabulce 39. Jako vstupní předpověď byla použita předpověď uvedená 

v tabulce 36. Analogicky by se postupovalo v tvorbě měsíční předpovědi tímto způsobem u 

zbývajících finálních výrobků jednotlivých obalových skupin v rámci skupin sortimentních. 

 

 
Tab. 39 Měsíční předpověď poptávky pro rok 2007 finálního výrobku V. VE VL. STAVE LID. P1|2 

obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny  
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8.2 Přístup TOP-DOWN / MIX tvorby předpovědi 

 

Jako druhý z vytvořených přístupů pro tvorbu předpovědi úrovně nezávislé poptávky je použit přístup 

TOP – DOWN / MIX pro tvorbu systému předpovídání úrovně nezávislé poptávky pro potřeby 

výrobního závodu v Babicích. Obecný popis tohoto přístupu je uveden v II oddílu této disertační práce.  

8.2.1 Tvorba měsíční předpovědi vývoje celkové poptávky – fáze A 

 

Stejně tak jak bylo uvedeno v podkapitole 8.1.1 přístupu TOP-DOWN tvorby předpovědi, tak i 

v případě přístupu TOP – DOWN / MIX je postup analogický v první fázi A tvorby systému 

předpovídání úrovně nezávislé poptávky. 

 

Vhledem k tomu, že je možné blíže nastudovat detailnější postup ve fázi A tvorby měsíční předpovědi 

úrovně celkové poptávky v podkapitole 8.1.1, tak jsou v této kapitole uvedeny jen konkrétní výsledky 

měsíční předpovědi (viz tabulky 40 a 41). 

 

 
Tab. 40 Srovnání skutečných hodnot celkové poptávky v letech 2004, 2005 a 2006 a měsíční 

předpovědi pro rok 2007 

 

 
Tab. 41 Měsíční předpověď celkové poptávky s 95% intervalem spolehlivosti předpovědi 

 

V tabulce 41 jsou uvedeny předpovědi měsíčních hodnot celkové poptávky po produkci vyráběné ve 

výrobním závodě. Tyto předpověděné měsíční hodnoty celkové poptávky by v roce 2007 neměly být 

vyšší než skutečná úroveň celkové poptávky v jednotlivých měsících, a to s 95% pravděpodobností. 

8.2.2 Tvorba měsíční předpovědi poptávky na 1. úrovni segmentace – fáze B  

8.2.2.1 I. sortimentní skupina 

 

Stejně tak jako v případě hledání modelu pro tvorbu předpovědi poptávky po celé produkci výrobního 

závodu, tak i v případě hledání vhodného modelu pro tvorbu předpovědi celkové poptávky I. 

sortimentní skupiny je využito vybraných kvantitativních metod tvorby předpovědi – viz podkapitola 

8.1.1 Tvorba měsíční předpovědi vývoje celkové poptávky – fáze A, oddíl Stručný přehled 

kvantitativních metod použitých pro tvorbu předpovědi celkové poptávky. 
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Elementární charakteristiky analyzované časové řady I. sortimentní skupiny 

 

 

Obr. 65 Grafické znázornění vstupní analýzy časové řady poptávky I. sortimentní skupiny / okno 

programu Crystal Ball 

 

Analyzovaná časová řada poptávky I. sortimentní skupiny tedy na základě obrázku 65 obsahuje 36 

period, střední hodnota řady je 1.821,479 t, směrodatná odchylka je 434,984 t, minimální hodnota 

časové řady je 1.012,331 t a maximální hodnota časové řady je 2.881,276 t. 

 

Jako nejvhodnější kvantitativní metoda tvorby předpovědi, pro analyzovanou časovou řadu uvedenou 

na obrázku 65 byla zvolena metoda Holt-Wintersova exponenciálního multiplikativního vyrovnání. 

 

Výsledky výběru nejvhodnějšího kvantitativního modelu pro tvorbu předpovědi na základě kritéria 

RMSE jsou uvedeny v tabulce 42. 

 

 
Tab. 42 Vyhodnocení jednotlivých modelů tvorby předpovědi na základě minimalizace kritéria RMSE 

/ okno programu Crystal Ball 

                                                                                                                                          

Z tabulky 42 je patrno, že metoda Holt-Wintersova multiplikativního exponenciálního vyrovnání je 

metodou nejvhodnější z pohledu minimalizace kritérií RMSE, MAD a MAPE, a to pro tvorbu 

předpovědi časové řady znázorněné na obrázku 65. 
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Tvorba předpovědi poptávky I. sortimentní skupiny s pomocí vybraného kvantitativního modelu 

 

Pomocí vybraného kvantitativního modelu   

Holt-Wintersova multiplikativního exponencio- 

nálního vyrovnání byla vytvořena předpověď 

časové řady poptávky I. sortimentní skupiny 

pro rok 2007. Průměrná chyba předpovědi 

činí 4,430%. 

 

Celá časová řada poptávky I. sortimentní 

skupiny, její vyrovnané hodnoty a vlastní  

předpověď, jsou uvedeny v tabulce 43. 

Rovněž jsou zde uvedeny intervaly spolehlivosti. 

 

Graf na obrázku 66 znázorňuje vlastní průběh 

časové řady poptávky I. sortimentní  

skupiny (zelená barva), dále pak vyrovnané 

hodnoty (barva modrá) a vlastní předpověď spolu 

s intervaly spolehlivosti (barva modrá a červená).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                 

                                                                                 Tab. 43 Analyzovaná časová řada poptávky  

                                                                                 I. sortimentní skupiny, vyrovnané hodnoty, vlastní                      

                                                                                 předpověď a intervaly spolehlivosti / okno 

                                                                                 programu Crystal Ball 
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Obr. 66 Grafické znázornění vývoje poptávky I. sortimentní skupiny v letech 2004 – 2006, její proložení křivkou Holt-Wintersova multiplikativního 

exponenciálního vyrovnání a znázornění předpovědi poptávky I. sortimentní skupiny pro rok 2007 spolu s intervaly spolehlivosti předpovědi / okno 

programu Crystal Ball 
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S pomocí modelu Holt-Wintersova multiplikativního exponenciálního vyrovnání je tedy možné 

vytvořit předpověď poptávky I. sortimentní skupiny pro rok 2007. Tato předpověď je uvedena v 

tabulce 44. V tabulce 45 je uvedena předpověď poptávky I. sortimentní skupiny s 95% intervalem 

spolehlivosti. Tyto předpověděné hodnoty by tedy s 95% pravděpodobností neměly být překročeny 

hodnotami skutečné poptávky I. sortimentní skupiny v roce 2007. Dále se tedy vychází z předpovědi 

uvedené v tabulce 45.  

 

 
Tab. 44 Předpověď poptávky I. sortimentní skupiny pro rok 2007 

 

 
Tab. 45 Předpověď poptávky I. sortimentní skupiny pro rok 2007  

 

Stejným způsobem, jako v případě tvorby předpovědi poptávky I. sortimentní skupiny, byla vytvořena 

předpověď II. sortimentní skupiny pro rok 2007. Předpověď je uvedena v tabulkách 46 a 47. 

 

 
Tab. 46 Předpověď poptávky II. sortimentní skupiny pro rok 2007 

 

Rovněž v případě měsíčních hodnot předpovědí poptávky II. sortimentní skupiny je nutno dále 

vycházet z předpovědi, která s 95% pravděpodobností nebude překročena skutečnými hodnotami 

poptávky II. sortimentní skupiny v roce 2007 (viz tabulka 47). 

 

 
Tab. 47 Předpověď poptávky II. sortimentní skupiny pro rok 2007 s 95% intervalem spolehlivosti 

předpovědi 

8.2.2.2 Kombinace předpovědí s předpověďmi přístupu TOP – DOWN – fáze C 

 

Ve fázi B přístupu tvorby předpovědi TOP – DOWN / MIX byly vytvořeny měsíční předpovědi 

poptávky pro rok 2007, a to pro I. a II. sortimentní skupinu na 1. úrovni segmentace. V další fázi 

přístupu TOP – DOWN / MIX následuje kombinace uvedených předpovědí s předpověďmi získanými 

přístupem TOP – DOWN. Jejich porovnání je uvedeno v tabulce 48.   

 

V přístupu TOP – DOWN byla na 1. úrovni segmentace zvolena jako nejvhodnější předpověď 

měsíčních hodnot poptávky I. a II. sortimentní skupiny předpověď, která byla vytvořena na základě 

způsobu B2. Tato předpověď bude rovněž využita pro kombinaci s předpovědí měsíčních hodnot 

poptávky I. a II. sortimentní skupiny přístupu TOP – DOWN / MIX. 
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Tab. 48 Předpověď měsíční poptávky I. a II. sortimentní skupiny na 1. úrovni segmentace – přístupy 

tvorby předpovědi TOP-DOWN B2 a TOP-DOWN / MIX 

 

Volba váhy dané předpovědi, která se má kombinovat, závisí na osobě, resp. osobách, které jsou 

zodpovědné za tvorbu předpovědí. Zde byla zvolena pro oba přístupy tvorby předpovědi shodná váha 

0,5. Tedy přisuzuje se stejná významnost oběma přístupům tvorby předpovědi. Více o kombinacích 

předpovědí je možné nalézt ve 4. kapitole teoretické části - Kombinace finálních předpovědí různých 

metod. 

 

Obecná rovnice výpočtu kombinované předpovědi 

 

 

(A)*(PŘEDPOVĚĎ 1) + (B)*(PŘEDPOVĚĎ 2) = KOMBINOVANÁ PŘEDPOVĚĎ, kde 

 

A…je váha předpovědi 1, 

B…je váha předpovědi 2. 

 

Výsledná kombinovaná předpověď měsíční poptávky I. a II. sortimentní skupiny je pak uvedena 

v tabulce 49. 

 

 
Tab. 49 Předpověď měsíční poptávky I. a II. sortimentní skupiny na 1. úrovni segmentace – 

kombinace předpovědí uvedených v tabulce 48 

8.2.2.3 Synchronizace kombinované předpovědi s měsíční předpovědí celkové poptávky – fáze D 

 

Ve fázi C přístupu TOP – DOWN / MIX byla vytvořena kombinovaná předpověď I. a II. sortimentní 

skupiny na 1. úrovni segmentace (viz tabulka 49). Tato kombinovaná předpověď by měla být 

v souladu s předpovědí vytvořenou ve fázi A přístupu TOP – DOWN / MIX tvorby předpovědi, tj. 

součet příslušných měsíčních hodnot předpovědí I. a II. sortimentní skupiny kombinované předpovědi 

by měl být roven předpovědi měsíční hodnoty celkové poptávky v daném měsíci.  

 

K tomuto účelu slouží synchronizační výpočet, jehož obecný postup je uveden v tabulce 50. 
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Tab. 50 Obecný postup synchronizace předpovědi získané ve fázi C a fázi A přístupu TOP – DOWN / 

MIX tvorby předpovědi 

 

Postup výpočtu: 

 

1) zi = xi + yi 

 

2) bi = ai - zi 

 

3) %I =
B

A
∗ 100 %        %II =

C

A
∗ 100 %                      

 

%I + %II = %III        %IV = 100 - %III 

 
%IV

2
= %V 

 

%V + %I = %I
‟
 

%V + %II = %II
‟
 

 

4)  ci = bi * %I
„
 

 

5) ci
„
 = bi * %II

„
 

 

6) ii = xi + (ci) 

 

7) ji = yi + (ci
„
) 

 

Kde i je index měsíce i = 1,..,12, 

 

zi…součet předpovědi poptávky I. a II. sortimentní skupiny v měsíci i, 

 

xi…předpověď poptávky I. sortimentní skupiny vytvořená ve fázi C přístupu TOP – DOWN / MIX, 

v měsíci i, 

 

yi…předpověď poptávky II. sortimentní skupiny vytvořená ve fázi C přístupu TOP – DOWN / MIX, 

v měsíci i, 
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bi…rozdíl mezi předpovědí poptávky vytvořenou ve fázi A přístupu TOP – DOWN / MIX a součtem 

předpovědí poptávky I. a II. sortimentní skupiny, které byly vytvořeny ve fázi C přístupu TOP – 

DOWN / MIX, a to pro daný měsíc i, 

 

%I…procentní podíl roční předpovědi poptávky I. sortimentní skupiny vytvořené ve fázi C přístupu 

TOP – DOWN / MIX na roční předpovědi celkové poptávky vytvořené ve fázi A přístupu TOP – 

DOWN / MIX, 

 

%II…procentní podíl roční předpovědi poptávky II. sortimentní skupiny vytvořené ve fázi C přístupu 

TOP – DOWN / MIX na roční předpovědi celkové poptávky vytvořené ve fázi A přístupu TOP – 

DOWN / MIX, 

 

ci…synchronizační proměnná, pro synchronizaci předpovědi poptávky I. sortimentní skupiny v měsíci 

i, 

 

ci
’
…synchronizační proměnná, pro synchronizaci předpovědi poptávky II. sortimentní skupiny 

v měsíci i, 

 

ii…synchronizovaná předpověď poptávky I. sortimentní skupiny, a to k předpovědi celkové poptávky 

vytvořené ve fázi A přístupu TOP – DOWN / MIX, v měsíci i, 

 

ji…synchronizovaná předpověď poptávky II. sortimentní skupiny, a to k předpovědi celkové poptávky 

vytvořené ve fázi A přístupu TOP – DOWN / MIX, v měsíci i.  

 

Výsledky výše popsaného obecného postupu synchronizace předpovědi vytvořené ve fázi A a C 

přístupu TOP – DOWN / MIX tvorby předpovědi jsou uvedeny v tabulce 51. 

 

 
Tab. 51 Synchronizační výpočet 

 

Finální tvar předpovědi I. a II. sortimentní skupiny vytvořené kombinací předpovědí I. a II. sortimentní 

skupiny přístupu TOP – DOWN B2 a TOP – DOWN / MIX, následně synchronizované s předpovědí 

vytvořenou ve fázi A přístupu TOP – DOWN / MIX je uveden v tabulce 52. 
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Tab. 52 Finální tvar předpovědi I. a II. sortimentní skupiny vytvořené kombinací předpovědí přístupů 

TOP – DOWN B2 a TOP – DOWN / MIX, a po synchronizaci s předpovědí vytvořenou ve fázi A 

přístupu TOP – DOWN / MIX 

 

Předpověď celkové poptávky I. a II. sortimentní skupiny uvedená v tabulce 52 je finální předpovědí 

tvorby předpovědi na 1. úrovni segmentace přístupu TOP – DOWN / MIX a je tedy vstupem pro 

tvorbu předpovědí na nižších úrovních segmentace tvorby předpovědi přístupu TOP – DOWN / MIX. 

 

Takto vytvořenou předpověď s pomocí kvantitativních metod, uvedenou v tabulce 52, je možné, 

vyžadují-li to tržní podmínky, upravit pomocí metod kvalitativních. 

8.2.3 Tvorba měsíční předpovědi poptávky na 2. úrovni segmentace – fáze E 

 

Vytváření předpovědí na 2. úrovni segmentace přístupu TOP – DOWN / MIX spočívá v tvorbě 

předpovědí měsíční poptávky jednotlivých obalových skupin, a to v rámci I. resp. II. skupiny 

sortimentní. Vlastní postup tvorby měsíční předpovědi na 2. úrovni segmentace je zde podobný 

postupu tvorby měsíční předpovědi na 1. úrovni segmentace. 

 

Pro ilustraci je na 2. úrovni segmentace tvorby předpovědi přístupem TOP – DOWN / MIX vytvořena 

měsíční předpověď pro jednu obalovou skupinu I. sortimentní skupiny. Analogicky by se postupovalo 

u zbývajících obalových skupin v rámci daných skupin sortimentních.  

8.2.3.1 Obalová skupina MK P1|2 – I. sortimentní skupina 

 

Elementární charakteristiky analyzované časové řady obalové skupiny MK P1|2 – I. sortimentní 

skupina 

 

 
Obr. 67 Grafické znázornění vstupní analýzy časové řady poptávky obalové skupiny MK P1|2 I. 

sortimentní skupiny / okno programu Crystal Ball 

 

Analyzovaná časová řada znázorněná na obrázku 67 obsahuje 36 period, střední hodnota řady je 

365,175 t, směrodatná odchylka je 123,999 t, minimální hodnota časové řady je 141,656 t a maximální 

hodnota časové řady je 701,971 t. 
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Nejvhodnější kvantitativní metodou pro tvorbu předpovědi časové řady ilustrované na obrázku 67 je 

metoda aditivní dekompozice časové řady. 

 

Výsledky výběru nejvhodnější kvantitativní metody pro tvorbu předpovědi jsou uvedeny v tabulce 53, 

kritériem volby byla minimalizace hodnoty ukazatele přesnosti předpovědi RMSE. 

 
Tab. 53 Vyhodnocení jednotlivých kvantitativních modelů tvorby předpovědi na základě 

minimalizace kritéria RMSE / okno programu Crystal Ball 

 

Z tabulky 53 je patrné, že metoda aditivní dekompozice časové řady je metodou nejvhodnější 

z pohledu minimalizace kritérií RMSE, MAD a MAPE. 

 

Tvorba předpovědi poptávky obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny 

  

Pomocí modelu aditivní dekompozice časové řady 

byla vytvořena předpověď poptávky obalové skupiny 

MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny pro rok  

2007. Průměrná chyba předpovědi činí 23,860%. 

 

Celá časová řada poptávky obalové skupiny MK P1|2  

v rámci I. sortimentní skupiny, její vyrovnané hodnoty 

a vlastní předpověď, jsou uvedeny v tabulce 54. 

Rovněž jsou zde uvedeny intervaly spolehlivosti. 

 

Graf na obrázku 68 znázorňuje průběh časové řady 

poptávky obalové skupiny MK P1|2 v rámci  

I. sortimentní skupiny (zelená barva), dále pak vyrovnané  

hodnoty (barva modrá) a vlastní předpověď spolu s intervaly 

spolehlivosti (barva modrá a červená). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 54 Analyzovaná časová řada poptávky obalové                                                     

skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny,                                            

vyrovnané hodnoty, vlastní předpověď a intervaly  

spolehlivosti / okno programu Crystal Ball
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Obr. 68 Grafické znázornění vývoje poptávky obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny v letech 2004 – 2006, její proložení křivkou aditivní 

dekompozice časové řady a znázornění předpovědi poptávky obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny pro rok 2007 spolu s intervaly 

spolehlivosti předpovědi / okno programu Crystal Ball 
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Předpověď poptávky obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny pro rok 2007 je 

uvedena v tabulce 55. Pro potřeby tvorby předpovědí na nižších úrovních segmentace, je uvedena 

v tabulce 56 předpověď poptávky, jejíž jednotlivé předpověděné měsíční hodnoty s 95% 

pravděpodobností nebudou v roce 2007 překročeny skutečnými hodnotami poptávky. 

 

 
Tab. 55 Předpověď poptávky obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny pro rok 2007 

 

 
Tab. 56 Předpověď poptávky obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny pro rok 2007 

s 95% intervalem spolehlivosti předpovědi 

8.2.3.2 Kombinace předpovědí s předpověďmi přístupu TOP – DOWN – fáze F 

 

Stejně jako ve fázi C přístupu tvorby předpovědi TOP – DOWN / MIX, kde se kombinovaly 

předpovědi vytvořené přístupem TOP – DOWN B2 a přístupem TOP – DOWN / MIX, tak i ve fázi F 

na 2. úrovni segmentace se kombinují předpovědi vytvořené přístupem TOP – DOWN C2-B2 

a přístupem TOP – DOWN / MIX. 

 

 
Tab. 57 Předpověď měsíční poptávky obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny na 2. 

úrovni segmentace – přístupy tvorby předpovědi TOP – DOWN C2-B2 a TOP – DOWN / MIX 

 

Pro kombinaci předpovědí vytvořených na 2. úrovni segmentace přístupy TOP – DOWN C2-B2 a 

TOP – DOWN / MIX byla zvolena váha 0,5, a to shodně pro předpovědi vytvořené oběma přístupy. 

Výsledná kombinovaná předpověď pro měsíční poptávku obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. 

sortimentní skupiny pro rok 2007 je uvedena v tabulce 58. 

 

Kombinace předpovědí uvedených v tabulce 57 se provádí na základě vztahu uvedeného v podkapitole 

8.2.2.2 Kombinace předpovědí s předpověďmi přístupu TOP – DOWN – fáze C. 

 

 
Tab. 58 Kombinovaná měsíční předpověď poptávky obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní 

skupiny na 2. úrovni segmentace 
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8.2.3.3 Synchronizace kombinované předpovědi s měsíční předpovědí celkové poptávky – fáze G 

 

Rovněž jako v případě předpovědí měsíční poptávky na 1. úrovni segmentace, které byly získány 

kombinací měsíčních předpovědí poptávky I. a II. sortimentní skupiny (vytvořených přístupy TOP – 

DOWN B2 a TOP – DOWN / MIX) a následně synchronizovány s předpovědí měsíční poptávky 

vytvořené na vyšší úrovni (o jeden stupeň), tedy ve fázi A přístupu tvorby předpovědi TOP – DOWN / 

MIX, tak i v případě předpovědi měsíční poptávky na 2. úrovni segmentace – předpověď uvedená 

v tabulce 58, je nutné tuto předpověď podrobit synchronizačnímu výpočtu, a to ve vztahu k předpovědi 

měsíční poptávky vytvořené na o jednom stupni vyšší úrovni segmentace přístupu tvorby předpovědi 

TOP – DOWN / MIX (1. úroveň segmentace). 

 

Tento synchronizační výpočet je analogický s výpočtem provedeném v podkapitole 8.2.2.3 

Synchronizace kombinované předpovědi s měsíční předpovědí celkové poptávky – fáze D a lze tedy 

využít obecného postupu synchronizace, který je uveden v tabulce 50. Po synchronizačním výpočtu 

je dále vhodné získanou měsíční předpověď jednotlivých obalových skupin v rámci skupin 

sortimentních dále ještě upravit s pomocí metod kvalitativních, a to v případě, že to vyžaduje 

daná situace na trhu. 
 

Vzhledem k tomu, že byla vytvořena předpověď měsíční poptávky jen pro jednu obalovou skupinu, a 

to obalovou skupinu MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny, tak synchronizace předpovědi měsíční 

poptávky jednotlivých obalových skupin vzhledem k finální předpovědi měsíční poptávky I. a II. 

sortimentní skupiny uvedené v tabulce 52 není v této práci provedena a kombinovaná předpověď 

měsíční poptávky obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny (viz tabulka 58), je brána 

jako finální předpověď dané obalové skupiny na 2. úrovni segmentace přístupu tvorby předpovědi 

TOP – DOWN / MIX. 

8.2.4 Tvorba měsíční předpovědi poptávky na 3. úrovni segmentace – fáze H 

 

Vytváření předpovědí na 3. úrovni segmentace přístupu TOP – DOWN / MIX spočívá v tvorbě 

předpovědí měsíční poptávky jednotlivých finálních výrobků, a to v rámci příslušných obalových 

skupin I. resp. II. skupiny sortimentní. Vlastní postup tvorby měsíční předpovědi na 3. úrovni 

segmentace přístupu TOP – DOWN / MIX je analogický postupu tvorby měsíční předpovědi na 1. a 2. 

úrovni segmentace přístupu TOP – DOWN / MIX. 

 

Pro ilustraci je zde vytvořena měsíční předpověď pro jeden finální výrobek obalové skupiny MK P1|2 

v rámci I. sortimentní skupiny. Stejně by se postupovalo u zbývajících finálních výrobků příslušných 

obalových skupin v rámci daných skupin sortimentních. 
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8.2.4.1 Finální výrobek V. VE VL. STAVE LID. P1|2 - obalová skupina MK P1|2 – I. sortimentní 

skupina 

 

Elementární charakteristiky analyzované časové řady finálního výrobku V. VE VL. STAVE 

LID. P1|2 obalové skupiny MK P1|2 – I. sortimentní skupina 

 

 
 

Obr. 69 Grafické znázornění vstupní analýzy časové řady poptávky finálního výrobku V. VE VL. 

STAVE LID. P1|2 obalové skupiny MK P1|2 I. sortimentní skupiny / okno programu Crystal Ball 

 

Analyzovaná časový řada znázorněná na obrázku 69 obsahuje 36 period, střední hodnota řady je 

96,446 t, směrodatná odchylka je 66,963 t, minimální hodnota časové řady je 2,008 t a maximální 

hodnota časové řady je 285,219 t. 

 

Nejvhodnější kvantitativní metodou pro tvorbu předpovědi uvedené časové řady je metoda 

klouzavého průměru 2. stupně. 

 

Výsledky výběru nejvhodnější kvantitativní metody jsou uvedeny v tabulce 59, kritériem volby byla 

minimalizace hodnoty ukazatele přesnosti předpovědi RMSE. 

 

 
Tab. 59 Vyhodnocení jednotlivých kvantitativních modelů tvorby předpovědi na základě 

minimalizace kritéria RMSE / okno programu Crystal Ball 

 

Z tabulky 59 je patrné, že metoda klouzavého průměru 2. stupně je metodou nejvhodnější z pohledu 

minimalizace kritéria RMSE. 
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Tvorba předpovědi poptávky finálního výrobku V. VE VL. STAVE LID. P1|2 obalové skupiny 

MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny 

 

Pomocí vybraného kvantitativního modelu klouzavého  

průměru 2. stupně byla vytvořena předpověď časové řady 

poptávky finálního výrobku V. VE VL. STAVE LID. P1|2 

obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny 

pro rok 2007. Průměrná chyba předpovědi činí 552,100%. 

 

Celá časová řada poptávky finálního výrobku obalové 

skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny, její 

vyrovnané hodnoty a vlastní předpověď, jsou uvedeny 

v tabulce 60. Rovněž jsou zde uvedeny intervaly spolehlivosti. 

 

Graf na obrázku 70 znázorňuje průběh časové řady poptávky 

finálního výrobku V. VE VL. STAVE LID. P1|2 obalové 

skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny (zelená barva), 

dále pak vyrovnané hodnoty (barva modrá) a vlastní  

předpověď spolu s intervaly spolehlivosti 

(barva modrá a červená). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Tab. 60 Analyzovaná časová řada 

                                                                                                       poptávky finálního výrobku 

                                                                                                       V. VE VL. STAVE LID. P1|2 obalové  

                                                                                                       skupiny MK P1|2 v rámci  

                                                                                                       I. sortimentní skupiny, vyrovnané 

                                                                                                       hodnoty, vlastní předpověď a intervaly 

                                                                                                       spolehlivosti / okno programu Crystal  

                                                                                                       Ball 
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Obr. 70 Grafické znázornění vývoje poptávky finálního výrobku V. VE VL. STAVE LID. P1|2 obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny 

v letech 2004 – 2006, její proložení křivkou klouzavého průměru 2. stupně a znázornění předpovědi poptávky finálního výrobku V. VE VL. STAVE LID. 

P1|2 obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny pro rok 2007 spolu s intervaly spolehlivosti předpovědi / okno programu Crystal Ball 
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Na základě výše zvoleného modelu klouzavého průměru 2. stupně je možné vytvořit předpověď 

poptávky finálního výrobku V. VE VL. STAVE LID. P1|2 obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. 

sortimentní skupiny pro rok 2007. Tato předpověď nabývá tvaru, který je uveden v tabulce 61. Pro 

potřeby tvorby předpovědí na nižších úrovních segmentace, je uvedena v tabulce 62 předpověď 

poptávky, jejíž jednotlivé předpověděné měsíční hodnoty s 95% pravděpodobností nebudou v roce 

2007 překročeny skutečnými hodnotami poptávky. 

 

 
Tab. 61 Předpověď poptávky finálního výrobku V. VE VL. STAVE LID. P1|2 obalové skupiny MK 

P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny pro rok 2007 

 

 
Tab. 62 Předpověď poptávky finálního výrobku V. VE VL. STAVE LID. P1|2 obalové skupiny MK 

P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny pro rok 2007 s 95% intervalem spolehlivosti předpovědi 

8.2.4.2 Kombinace předpovědí s předpověďmi přístupu TOP – DOWN – fáze I 

 

Na 3. úrovni segmentace přístupu TOP – DOWN / MIX byla vytvořena pro rok 2007 měsíční 

předpověď poptávky finálního výrobku V. VE VL. STAVE LID. P1|2. V další fázi přístupu TOP – 

DOWN / MIX následuje kombinace této měsíční předpovědi poptávky finálního výrobku V. VE VL. 

STAVE LID. P1|2, která je uvedena v tabulce 62, s předpovědí získanou přístupem TOP – DOWN 

D2-C2. Porovnání hodnot měsíčních předpovědí vytvořených na 3. úrovni segmentace přístupu TOP – 

DOWN a TOP – DOWN / MIX je uvedeno v tabulce 63. 

 

 
Tab. 63 Předpověď měsíční poptávky finálního výrobku V. VE VL. STAVE LID. P1|2 obalové 

skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny na 3. úrovni segmentace – přístupy tvorby předpovědi 

TOP – DOWN D2-C2 a TOP – DOWN / MIX 

 

Váhy vypovídací schopnosti měsíčních předpovědí uvedených v tabulce 63 pro jejich vzájemnou 

kombinaci byly zvoleny ve výši 0,5. Kombinace měsíčních předpovědí uvedených v tabulce 63 se 

provádí na základě vztahu uvedeného v podkapitole 8.2.2.2 Kombinace předpovědí s předpověďmi 

přístupu TOP – DOWN – fáze C. 

 

Výsledná kombinovaná předpověď pro měsíční poptávku finálního výrobku V. VE VL. STAVE LID. 

P1|2, pro rok 2007, je uvedena v tabulce 64. 
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Tab. 64 Kombinovaná měsíční předpověď poptávky finálního výrobku V. VE VL. STAVE LID. P1|2 

v rámci obalové skupiny MK P1|2 I. sortimentní skupiny na 3. úrovni segmentace 

8.2.4.3 Synchronizace kombinované předpovědi s měsíční předpovědí celkové poptávky – fáze J 

 

Rovněž v případě kombinované předpovědi měsíční poptávky na 3. úrovni segmentace – předpověď 

uvedená v tabulce 64, je nutné tuto předpověď podrobit synchronizačnímu výpočtu, a to ve vztahu 

k předpovědi měsíční poptávky vytvořené na o jednom stupni vyšší úrovni segmentace přístupu tvorby 

předpovědi TOP – DOWN / MIX (2. úroveň segmentace). 

 

Tento synchronizační výpočet je analogický k synchronizačnímu výpočtu provedeném v podkapitole 

8.2.2.3 Synchronizace kombinované předpovědi s měsíční předpovědí celkové poptávky – fáze D a lze 

tedy využít obecného postupu synchronizace, který je uveden v tabulce 50. Po synchronizačním 

výpočtu je dále vhodné získanou měsíční předpověď jednotlivých obalových skupin v rámci 

skupin sortimentních dále ještě upravit s pomocí metod kvalitativních, a to v případě, že to 

vyžaduje daná situace na trhu. 
 

Vzhledem k tomu, že byla vytvořena předpověď měsíční poptávky jen pro jeden finální výrobek, a to 

finální výrobek z obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny, tak synchronizace 

předpovědí měsíční poptávky jednotlivých finálních výrobků vzhledem k finální předpovědi měsíční 

poptávky příslušných obalových skupin v rámci I. a II. sortimentní skupiny (finální předpověď 

měsíční poptávky obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny je uvedena v tabulce 

58) není v této práci provedena a kombinovaná předpověď měsíční poptávky finálního výrobku V. VE 

VL. STAVE LID. P1|2 obalové skupiny MK P1|2 v rámci I. sortimentní skupiny, která je uvedena 

v tabulce 64, je brána jako finální předpověď daného finálního výrobku na 3. úrovni segmentace 

přístupu tvorby předpovědi TOP – DOWN / MIX. 

8.3 Stručné zhodnocení obou přístupů tvorby předpovědi úrovně nezávislé 

poptávky 

 

Dva výše realizované přístupy pro tvorbu systému předpovídání úrovně nezávislé poptávky jsou 

založeny na stejném principu, a sice tvorbě agregované předpovědi a jejím následném rozložení na 

předpovědi dílčí, v postupné hierarchii směru TOP – DOWN. 

 

Jak je patrno z výpočtů uvedených výše, tak oba vytvořené přístupy pro tvorbu systému předpovídání 

úrovně nezávislé poptávky jsou aplikovatelné v praxi. Nyní se naskýtá otázka, nakolik jsou vhodné pro 

praktické využívání. Z pohledu pracnosti, tedy množství výpočtů, nutných pro sestavení hierarchie 

předpovědí, je jednoznačně jednodušší přístup TOP – DOWN.  

 

Co se týče vhodnosti vytvořených přístupů tvorby předpovědi úrovně nezávislé poptávky z pohledu 

přesnosti poskytnutých výsledných předpovědí, tak na základě zvolených kritérií přesnosti (RMSE, 

MAD, MAPE a R
2
) by měl být vhodnější přístup TOP – DOWN / MIX, kde v důsledku kombinací 

předpovědí dvou různých přístupů tvorby předpovědi dochází ke snižování chyby předpovědi. (viz 

kapitola teoretické části disertační práce 4 Kombinace finálních předpovědí různých metod) 

 

 

 



142 

 

Závěrem praktické části disertační práce, je namístě uvést softwarové produkty, které byly využity pro 

tvorbu jednotlivých předpovědí. Tyto softwarové produkty byly Crystal Ball, ForecastX a Microsoft 

Office Excel 2007, z nichž Crystal Ball a ForecastX byly použity ve verzi trial a Microsoft Office 

Excel 2007 byl použit v plné licenční verzi. 
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Závěr 
 

Absence efektivního plánování může vést v podniku k neopodstatněné alokaci zdrojů a přijímání 

neefektivních rozhodnutí týkajících se řízení podniku v jeho jednotlivých funkčních částech. 

Následkem toho mohou být zákazníci nespokojeni s poskytovaným zákaznickým servisem, mohou 

narůstat náklady spojené s neefektivním fungováním podnikových procesů, a celkově podnik není 

v dlouhodobém horizontu dobře připraven na tržní prostředí, ve kterém se nachází. [31] 

 

V úvodu této disertační práce byl definován obecný cíl práce, který byl rozveden do 4 dílčích cílů 

práce. Nyní je vhodné stručně uvést naplnění těchto 4 dílčích cílů, které ve svém důsledku znamená 

naplnění i obecného cíle této disertační práce. 

 

Naplnění 1. dílčího cíle je představováno teoretickým oddílem této disertační práce. Tento teoretický 

oddíl je zdrojem informací z oblasti teorie poptávky a teorie tvorby předpovědí a vytváří tak základní 

zdroj informací pro následné pochopení dalších oddílů disertační práce. Byl vytvořen na základě 

zejména zahraniční literatury čímž by mohl „oživit“ tuzemskou literaturu zabývající se problematikou 

tvorby předpovědí. 

 

Naplněním 2. dílčího cíle je vytvořená obecná metodologie tvorby systému předpovídání nezávislé 

poptávky v průmyslovém podniku, která je obsahem druhého oddílu této disertační práce. Tato obecná 

metodologie byla vytvořena tak, aby mohla být aplikovatelná v praktické sféře pro návrh systémů 

tvorby předpovědí nezávislé poptávky, resp. spotřeby, které pak mohou poskytovat předpovědi jako 

vstup do procesu tvorby rozhodnutí a procesu plánování na různých funkčních úrovních daného 

průmyslového podniku. 

 

Naplnění 3. dílčího cíle je představováno dvěma vytvořenými obecnými přístupy tvorby předpovědi 

pro návrh systémů tvorby předpovědí nezávislé poptávky, resp. spotřeby, kterými jsou přístupy TOP – 

DOWN a TOP – DOWN / MIX. Tyto přístupy jsou vytvořeny tak, aby mohly být aplikovatelné 

v konkrétních podmínkách daného průmyslového podniku. 

 

Naplnění posledního 4. dílčího cíle je představováno aplikací vytvořené obecné metodologie pro 

tvorbu systému předpovídání nezávislé poptávky v průmyslovém podniku v praktické sféře. Vytvořená 

obecná metodologie byla využita pro návrh systému tvorby předpovědí nezávislé poptávky finálních 

výrobků. Praktické uplatnění vytvořené obecné metodologie bylo realizováno v odvětví 

potravinářského průmyslu, konkrétně v podmínkách výrobního závodu v Babicích akciové společnosti 

HAMÉ. 

 

Naplnění 4 dílčích cílů této disertační práce představuje naplnění obecného cíle disertační práce.  

 

Hlavním výstupem práce je navržená obecná metodologie tvorby systému předpovídání nezávislé 

poptávky v průmyslovém podniku.  

 

Tuto navrženou obecnou metodologii je možné stručně rozepsat do 8 základních bodů, kterými jsou: 

 

1. vymezení podniku, resp. závodů, pro které má být vytvořen integrovaný systém pro tvorbu 

předpovědí poptávky (prodejů či spotřeby), 

2. vizualizace logistického řetězce, 

3. nalezení bodu, resp. bodů rozpojení logistického řetězce objednávkou zákazníka, 

4. segmentace rozsáhlého portfolia zásob (např. finálních výrobků, rozpracované výroby, 

vstupních surovin) vznikajících v bodě, resp. bodech rozpojení objednávkou zákazníka, 

5. analýza stávajících systémů předpovídání nezávislé poptávky, 

6. stanovení a statistické zpracování vstupních údajů pro předpovídání poptávky (prodejů či 

spotřeby), 
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7. základní analýza charakteru poptávky – trend, sezónnost, růst, pokles, 

8. proces hledání nejvhodnějších modelů pro tvorbu předpovědi vývoje nezávislé poptávky a 

jejich využití pro vlastní proces tvorby předpovědi vývoje nezávislé poptávky. 

 

Výstupy z praktického oddílu, ve kterém byla aplikována vytvořená metodologie, je možné shrnout 

následujícím způsobem: 

 

Postupně v rámci jednotlivých bodů vytvořené metodologie byl stručně popsán výrobní závod 

v Babicích, byla provedena vizualizace logistického řetězce výrobního závodu, stanoven bod rozpojení 

logistického řetězce výrobního závodu objednávkou zákazníka a provedena segmentace výrobkového 

portfolia výrobního závodu. Dále pak byla provedena analýza stávajícího systému tvorby předpovědí 

nezávislé poptávky a na základě toho byly navrhnuty zlepšení tohoto stávajícího systému tvorby 

předpovědí nezávislé poptávky a stávajícího systému plánování výroby a řízení zásob, které je možné 

shrnout do třech bodů uvedených na obrázku 71. 

 
Obr. 71 Návrh zlepšení stávajícího systému tvorby předpovědí nezávislé poptávky a stávajícího 

systému plánování výroby a řízení zásob ve výrobním závodě 

 

V kontextu vytvořené metodologie byly dále vytvořeny jednotlivé úrovně segmentace výrobkového 

portfolia pro potřeby návrhu systému tvorby předpovědí nezávislé poptávky po finální produkci 

výrobního závodu a provedena jejich analýza, která pak následně sloužila jako zdroj vstupních dat pro 

tvorbu předpovědí nezávislé poptávky po finální produkci výrobního závodu na jednotlivých úrovních 

segmentace. S využitím přístupů tvorby předpovědi TOP – DOWN a TOP – DOWN / MIX byly 

navrženy 2 systémy tvorby předpovědí nezávislé poptávky po finální produkci výrobního závodu. 

Systém tvorby předpovědí nezávislé poptávky po finální produkci výrobního závodu vytvořený na 

základě přístupu tvorby předpovědi TOP – DOWN byl zvolen jako vhodnější. Hlavním důvodem 

výběru přístupu tvorby předpovědi TOP – DOWN pro tvorbu systému předpovídání nezávislé 

poptávky po finální produkci výrobního závodu byla jednoduchost tohoto přístupu ve srovnání 

s přístupem tvorby předpovědi TOP – DOWN / MIX.  

 

Hlavním přínosem této práce pro českou vědu a průmysl by měla být vytvořená obecná metodologie 

pro návrh systémů tvorby předpovědí, resp. spotřeby v konkrétních podmínkách daného průmyslového 

podniku, které by generovaly vstupní data – předpovědi do procesů tvorby plánů a rozhodnutí, resp. do 

procesů řízení a kontroly ve všech funkčních oblastech daného průmyslového podniku. Svou váhu by 

měl také mít teoretický oddíl této práce, který byl vytvořen zejména na základě zahraniční literatury, a 

to ve smyslu obohacení literatury tuzemské zabývající se problematikou teorie poptávky a 

problematikou teorie tvorby předpovědí. Přínosem této práce z praktického hlediska by mělo být 

zdokonalení stávajícího systému tvorby předpovědí nezávislé poptávky po finálních produktech, ve 

výrobním závodě v Babicích akciové společnosti HAMÉ. 
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Závěrem je vhodné uvést, že tato práce byla psána se snahou možného navázání na dosažené výsledky, 

které vyplývají z naplnění jednotlivých dílčích cílů této disertační práce. Jako námět pro další výzkum 

může být poukázáno na to, že z důvodu značného rozsahu řešené problematiky nebyl pro tvorbu 

předpovědí aplikován vyčerpávající soubor kvantitativních metod tvorby předpovědi, např. Box – 

Jenkinsova metoda nebo neuronové sítě. 

 

Použitím těchto metod je možné dospět k přesnějším předpovědím z pohledu hodnocení předpovědí 

dle kritéria přesnosti předpovědi MAPE. Jako příklad může být uvedena tvorba předpovědi celkové 

nezávislé poptávky po finální produkci výrobního závodu, která se tvoří shodně u obou přístupů tvorby 

předpovědi TOP – DOWN a TOP – DOWN / MIX v první fázi daného přístupu, tedy ve fázi A. 

Jestliže je použita varianta ARIMA (2,2,2) Box – Jenkinsovy metodologie, je možné vytvořit měsíční 

předpověď nezávislé poptávky po finální produkci výrobního závodu s přesnosti MAPE = 0,89% (viz 

tabulka 65), což je hodnota výrazně nižší, než jsou hodnoty uvedené v tabulce na obrázku 57.  

 

 
Tab. 65 Předpověď celkové měsíční poptávky po finální produkci výrobního závodu s použitím 

varianty ARIMA (2,2,2) Box – Jenkinsovy metodologie tvorby předpovědi / druhá z tabulek uvádí 

předpověď měsíční celkové nezávislé poptávky po finálních výrobcích výrobního závodu, která by 

s 95% pravděpodobností neměla být překročena skutečnými hodnotami v roce 2007 

   

Věřím, že tato práce může posloužit jako „příručka“ pro návrh systémů tvorby předpovědí nezávislé 

poptávky, a to pro potřeby návrhů systémů řízení a kontroly v jednotlivých funkčních oblastech 

daného průmyslového podniku.  

 

Rád bych, aby na tuto práci bylo navázáno. V případě jakýchkoliv námětů či připomínek k této práci, 

mě prosím kontaktujte na emailové adrese HART.M@SEZNAM.CZ. 
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Conclusion 
 

The absence of the effective planning can lead in the industrial company to the uneconomical 

allocation of the sources and to make the uneconomical decisions concerning the company 

management in its particular functional parts. As a result of that the customer can be dissatisfied with a 

provided customer service, the cost concerning the uneconomical function of the enterprise‟s processes 

can increase and generally the enterprise isn‟t ready for the market environment in which does its 

business in light of the long-term horizon. [31] 

 

In the introduction of this Dissertation thesis the general goal has been defined which has been 

subsequently described in more detail into the four particular goals of the work. Now, it‟s suitable 

briefly to mention a fulfillment of those four single goals which in its own result means a fulfillment of 

the general goal of this Dissertation thesis. 

 

The fulfillment of the 1
st
 single goal is represented by the theoretical part of this Dissertation thesis. 

The theoretical part is a source of the information on the demand theory and on the forecasts creation 

theory and this part represents the basic source of the information for the subsequent understanding the 

other parts of the Dissertation thesis. This part has been mainly created on the basis of the foreign 

literature wherewith it could enrich the inland literature be engaged in the demand level forecasting. 

 

The fulfillment of the 2
nd

 single goal is the created general methodology to create the system of the 

independent demand level forecasting in an industrial company which is the content of the second part 

of this Dissertation thesis. This general methodology has been created in the way to apply it in the 

practice for a design of the independent demand level forecast systems or the systems to forecast a 

consumption level. These systems can subsequently provide the forecasts as the inputs into the 

decision-making processes and into the processes to plan at the different functional levels of an 

industrial company. 

 

The fulfillment of the 3
rd

 single goal is represented by two created general approaches to design of the 

systems to forecast the independent demand level or to forecast the consumption level. These 

approaches are TOP – DOWN and TOP – DOWN / MIX approaches. These approaches are created in 

the way to apply them under the concrete conditions in an industrial company. 

 

The fulfillment of the last 4
th

 single goal is represented by the application of the created general 

methodology to create the system of the independent demand level forecasting in an industrial 

company in the practice. The created general methodology has been used to design the system to 

forecast the independent demand level of the final products. The practical utilization of the created 

general methodology has been realized in the food industry branch, concretely under conditions of the 

production plant in Babice of the join stock company HAME. 

 

The fulfillment of the four single goals of the Dissertation thesis represents the fulfillment of the 

general goal of the Dissertation thesis. 

 

The main output of this work is the created universal methodology to design the system to forecast an 

independent demand level in an industrial company. 

 

It‟s possible to write briefly out the created general methodology into the eight basic points, which are:  

 

1. the definition of the company or the production plants, for them, the integrated system to 

forecast a demand (sales or consumption) level should be created, 

2. the visualization of the supply chain, 

3. the finding of the order penetration point or the points in the supply chain, 
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4. the segmentation of the extensive inventory portfolio (e.g. final products, semi-finished 

products, raw materials) which are cumulated in the order penetration point or the points, 

5. the analysis of the current systems to forecast an independent demand level, 

6. the determination and the statistical processing of the input‟s data to forecast a demand (a sale 

or a consumption) level, 

7. the basic analysis of the demand character – a trend, a seasonality, a grow, a decline, 

8. the finding process of the most suitable models to forecast the independent demand level and 

their utilization for the forecast creation process itself. 

 

The outputs from the practical part, in which the created universal methodology has been applied, it‟s 

possible to sum up by the following way: 

 

Step by step, within the frame of the single points of the created methodology, the production plant in 

Babice has been described, the visualization of the supply chain of the production plant has been done, 

the order penetration point of the supply chain has been found and also the segmentation of the product 

assortment of the production plant has been done. Further, the analysis of the current condition of the 

system to forecast an independent demand level has been done. On the basis of the realized analysis 

the improvements of the current system to forecast an independent demand level has been suggested. 

These improvements it‟s possible to summarize into the three points mentioned in the figure 72. 

 
Fig. 72 The suggestion of the improvements concerning the current system to forecast an independent 

demand level and the current system to manage the inventory and to plan the production process in the 

production plant 

 

In the context of the created methodology the particular segmentation levels of the final products have 

been created. These final products segments have been subsequently used to design the system to 

forecast the independent demand levels. Further, the analysis of the created final product segments has 

been done and it has been used as the source of the input‟s data for the creation of the independent 

demand level forecasts at the particular levels of the segmentation realized. Through the approaches of 

the forecasts creation TOP – DOWN and TOP – DOWN / MIX, two systems have been designed to 

forecast the independent demand level for the final products produced in the production plant. The 

system to forecast the independent demand level for the final products of the production plant created 

on the basis of the approach TOP – DOWN has been chosen as more suitable. The main reason to 

choose the forecasting approach TOP – DOWN to create the system to forecast the independent 

demand level of the final products produced in the production plant has been its simplicity compared 

to the forecasting approach TOP – DOWN / MIX. 
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The main contribution of this Dissertation thesis for the Czech science and the Czech industry should 

be the created universal methodology to design the systems to forecast a demand or consumption level 

under the concrete conditions in an industrial company. These systems would generate the input‟s data 

– the forecasts for the systems to plan and to make managerial decisions or more precisely to manage 

and to control in the all functional parts in an industrial company. The theoretical part of this work 

should have also an importance by itself, which have been created through a reading of the foreign 

literature, the main contribution should be to enrich the inland literature be engaged in the demand 

theory and the demand level forecasting theory. The contribution of the Dissertation thesis from the 

practical point of view should be the improvement of the current system to forecast an independent 

demand level of the final products produced in the production plant in Babice of the join stock 

company HAME. 

 

In fine, it‟s possible to state, that this work has been written with an effort to continue in the research 

which has been done in this work. As a subject for the next research it can be referred to a considerable 

amount of the other methods to forecast which haven‟t been used in this work, the main reason was a 

relatively considerable extent of the work, e.g. the Box – Jenkins method or the neural networks. 

 

By the using of these methods it‟s possible to get the more accurate forecasts from the point of view of 

the forecast evaluation according to the criterion of the accuracy MAPE. As an example it can be 

mentioned a forecast creation of the total independent demand level of the final products produced in 

the production plant, which is created in the same way by using either the approach TOP – DOWN or 

the approach TOP – DOWN / MIX at the first phase of the concrete approach, the phase A. If the 

version ARIMA (2,2,2) of the Box-Jenkins methodology is used, it‟s possible to create the monthly 

forecast of the independent demand level of the final products produced in the production plant with 

the accuracy MAPE = 0.89% (see the table 66). This value of MAPE is expressively lower then are the 

values mentioned in the table in the figure 57. 

 

 
 

Tab. 66 The forecast of the total monthly demand level of the final products produced in the 

production plant which has been generated by using the variant ARIMA (2,2,2) of the Box – Jenkins 

methodology / the second table of those, in the table 66, shows the forecast of the total monthly 

demand level of the final products produced in the production plant which won‟t be exceeded by the 

actual demand values in the year 2007 and that with the 95% probability 

 

I hope, that this work can be used as a handbook to design the systems to forecast the independent 

demand level, and that, for the design purposes of the systems to manage and to control in the 

particular functional parts of an industrial company. 

 

I‟d like, the research in this work would be continued. In the case of any subject matters or any 

reminders to this work, please don‟t hesitate and contact me directly on my email address which is 

HART.M@SEZNAM.CZ. 
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Příloha 1 

Popis kvantitativních metod tvorby předpovědi 

1 Pojem a druhy časových řad 

 

Každý, kdo realizuje analýzu určitého ekonomického jevu se dříve či později nutně setká s fenoménem 

časové řady, tj. s posloupností hodnot sledovaného ekonomického ukazatele, které jsou uspořádány 

v čase. 

 

Časovou řadu můžeme definovat jako posloupnost věcně a prostorově srovnatelných pozorování (dat), 

která jsou jednoznačně uspořádána z hlediska času ve směru minulost – přítomnost. Analýzou (a 

podle potřeby případně i prognózou) časových řad se pak rozumí soubor metod, které slouží k popisu 

těchto řad (a případně k předvídání jejich budoucího chování). 

 

Snaha pomocí zjednodušujících charakteristik porozumět minulosti a vyvodit z ní případně to, co může 

nastat v budoucnosti, vedla v posledních letech k rozvoji metod analýzy a prognózy ekonomických 

časových řad. Tyto metody tak v současné době představují poměrně širokou nabídku rozmanitých 

nástrojů a technik. [24] 

 

Časové řady ekonomických ukazatelů se obvykle určitým způsobem člení. Základní druhy časových 

řad ekonomických ukazatelů se rozlišují: 

 

A) podle rozhodného časového hlediska na časové řady intervalové (tj. časové řady intervalových 

ukazatelů) – např. velikost prodeje za jednotlivé měsíce a na časové řady okamžikové (tj. časové řady 

okamžikových ukazatelů) – např. stav zásoby na konci pracovního dne, 

 

B) podle periodicity, s jakou jsou údaje v řadách sledovány, na časové řady roční (někdy též 

dlouhodobé) – např. roční hodnota HDP a na časové řady krátkodobé – např. výše poptávky v 

jednotlivých měsících, kde jsou údaje zaznamenávány ve čtvrtletních, měsíčních, týdenních a jiných 

periodách. Ekonomické časové řady měsíční patří mezi nejsledovanější vůbec, 

 

C) podle druhu sledovaných ukazatelů na časové řady primárních (prvotních) ukazatelů – např. výše 

zásoby skladované položky k určitému datu a na časové řady sekundárních (odvozených) 

charakteristik – např. zisk, doba obratu zásoby, 

 

D) podle způsobu vyjádření údajů na časové řady naturálních ukazatelů (hodnoty ukazatele jsou 

vyjadřovány v naturálních jednotkách) a na časové řady peněžních ukazatelů. [24] 

2 Elementární charakteristiky časových řad 

 

Obvykle prvním úkolem při analýze časové řady je získat rychlou a orientační představu o charakteru 

procesu, který tato řada reprezentuje. 

 

K elementárním charakteristikám časových řad patří: 

 

 diference různých řádů, 

 tempa a průměrná tempa růstu, 

 průměry hodnot časové řady, 

 variační koeficient, 

 variační rozpětí, 

 směrodatná odchylka, 
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 rozptyl. [24] 

 

Jestliže existuje časová řada mající obecný vzorec 

 

Y = y1 + y2 + y3+...+yn , resp. 

 

Y = yt + yt+1 + yn , kde t = 1, 2, ...., n-1 a y jsou jednotlivé hodnoty časové řady pro časovou periodu t,  

 

pak jednotlivé elementární charakteristiky nabývají následujících obecných tvarů: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

diference 1. řádu - ∆𝟏𝒕 

 

1tt

1

t yy  , (1), t = 2, 3, ..., n, (nebo-li jde o měsíční přírůstky, případně úbytky sledované 

veličiny). 

 

diference 2. řádu - ∆𝟐𝒕 

 
1

1t

1

t

2

t   , (1), t = 3, 4, ..., n. 

 

Tempa růstu (nebo rovněž koeficienty růstu či řetězové indexy) 

 

1t

t
t

y

y
k



 , (%), t = 2, 3, ..., n, (např. v měsíci t = 3 vzrostla velikost poptávky oproti měsíci t = 2 o 

1,45%). 

 

Průměrné tempo růstu (např. u časové řady s měsíčními hodnotami se jedná o průměrné měsíční 

tempo růstu) 

 

  1n
n32

1n

1

n32 k...kkk...kkk    (%). 

 

Průměrná hodnota analyzované veličiny (např. velikost poptávky) 

 

n

y

y

n

1t

t
  (1). 

 

Variační koeficient 

 

Variační koeficient udává variabilitu analyzované veličiny v procentech. Používáme ho při srovnávání 

variability téhož znaku ve dvou statistických souborech nebo při srovnávání variability dvou či více 

znaků. Čím nižší je variační koeficient, tím větší je homogenita souboru. Je to podíl směrodatné 

odchylky ys a průměru y  hodnot analyzované veličiny. 

 

                                                               
 %100*

y

s
V

y

y 
   

 

 

V případě posouzení, zda je variabilita malá nebo velká se porovnává směrodatná odchylka 

s průměrem – VARIAČNÍ KOEFICIENT. 
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Jestliže hodnota variačního koeficientu je větší než 40%, tak je to signálem značné nehomogenity 

(nesourodosti) souboru hodnot analyzované veličiny. [28] 

 

Variační rozpětí 

 

Variační rozpětí je statistická charakteristika, která vyjadřuje míru variability statistického souboru. 

Většinou se označuje písmenem R a je to rozdíl maximální hodnoty maxy  a minimální hodnoty miny  ze 

souboru analyzované veličiny. [28] 

 

                                                                     
)1(yyR minmax   

 

Směrodatná odchylka 

 

Jedná se o kvadratický průměr odchylek hodnot znaku od jejich aritmetického průměru. Zjednodušeně 

řečeno vypovídá o tom, nakolik se od sebe navzájem liší typické případy v souboru zkoumaných čísel. 

Je-li malá, jsou si prvky souboru většinou navzájem podobné. Naopak velká směrodatná odchylka 

signalizuje velké vzájemné odlišnosti. 

 

Směrodatná odchylka se obvykle definuje jako odmocnina z rozptylu 
2

ys  hodnot analyzované veličiny. 

[28] 

 

                                                                              1ss 2

yy    

Rozptyl 

 

Jedná se o charakteristiku variability rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny, která vyjadřuje 

variabilitu rozdělení souboru náhodných hodnot kolem její střední hodnoty. 

 

Rozptyl je definován jako střední hodnota kvadrátů odchylek od střední hodnoty. [28] 

 

                                                                    

 
 1

n

yy

s

n

1i

2

i

2

y






   

 

yi jsou hodnoty analyzované časové řady pro časové periody i = 1, …. ,n, y je průměrná hodnota 

z hodnot analyzované časové řady a n je počet pozorování. 

3 Prostá metoda tvorby předpovědi 

 

Tato metoda patří mezi nejjednodušší metody tvorby předpovědi. Je založena na principu, že pro 

tvorbu předpovědi analyzované veličiny se používá nejaktuálnější skutečná hodnota analyzované 

veličiny. Základní vzorec prosté metody tvorby předpovědi nabývá následujícího tvaru: 

 

                                                                            t1t yŷ  , kde 

 

1tŷ   je předpověď analyzované veličiny pro časovou periodu (t+1), t = 1, …, n. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Charakteristika_n%C3%A1hodn%C3%A9_veli%C4%8Diny
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Jestliže data analyzované veličiny vykazují trend, pak je možno základní vzorec pro výpočet 

předpovědi analyzované veličiny na základě využití prosté metody tvorby předpovědi upravit na 

následující tvar: 

                                                                      
 1ttt1t yyyŷ   . 

 

Jestliže časová řada sledované veličiny obsahuje kolísání hodnot, tedy naměřená hodnota je vyšší či 

nižší než poslední sledované hodnoty analyzované veličiny, pak je na místě předchozí prostý model 

upravit do podoby druhého typu modelu spadajícího do skupiny prostých modelů, je možné tedy psát 

rovnici: 

 

                                                                     tŷ  = yt-1 + P(yt-1 – yt-2), 

 

kde tŷ  je předpověď pro časovou periodu t, yt-1 je skutečná hodnota sledované veličiny v časové 

periodě (t-1), yt-2 je skutečná hodnota sledované veličiny v časové periodě (t-2) a P je poměr změny 

sledované veličiny v časové periodě (t-2) a (t-1). P je možné volit jako konstantu 0,5. 

 

V případech, kdy se klade větší význam poměru změny dvou posledních hodnot analyzované veličiny 

před jejich rozdílem (tedy hodnotou změny), je možné vzorec pro výpočet předpovědi analyzované 

veličiny s pomocí prosté metody tvorby předpovědi upravit na tvar: 

 

                                                                            1t

t
t1t

y

y
yŷ



  . [11] 

4 Průměr jako předpověď 

 

Nejjednodušší formou předpovědi budoucí hodnoty analyzované veličiny může být prostý průměr, 

representovaný následující rovnicí: 

 

                                                                             1tŷ   = 
n

y
n

1t

t
 . 

 

Kde yt jsou hodnoty analyzované veličiny pro t = 1, …, n a n je počet časových period, ve kterých 

byla sledována analyzovaná veličina y. Jinými slovy, předpověď pro následující měsíc je průměr všech 

dosud naměřených hodnot analyzované veličiny, které byly zaznamenány v minulosti a spadly do 

rozsahu intervalu analyzované časové řady. [12] 

5 Jednoduchý klouzavý průměr (Simple Moving Average - MA) 

 

Jedná se o nejznámější techniku tvorby předpovědi – suma minulých hodnot analyzované veličiny se 

podělí počtem period, které byly brány v úvahu. Obecný vzorec jednoduchého klouzavého průměru n-

tého stupně lze psát ve tvaru: 

 

                                          n

y...yyy
ŷMAMA 1nt2t1tt

1t1tn





 , 

 

1tŷ   je předpověď pro časovou periodu (t+1), yt-1 je hodnota analyzované veličiny (např. prodeje) 

v časové periodě (t-1) a n je počet časových period, ve kterých byla analyzována daná veličina (např. 

prodej). [12] 
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Jednoduchý klouzavý průměr může nabývat různých stupňů. Je možné např. hovořit o klouzavém 

průměru třetího, čtvrtého či pátého stupně. 

 

Klouzavý průměr 3-ho stupně 

 

                                                              3

yyy
MA 2t1tt

3
 

 , 

 

Klouzavý průměr 4-ho stupně 

 

                                                             4

yyyy
MA 3t2t1tt

4
 

 , 

 

Klouzavý průměr 5-tého stupně 

 

                                                             5

yyyyy
MA 4t3t2t1tt

5
 

 . 

 

Čím více hodnot analyzované veličiny je užito pro konstrukci klouzavého průměru, tedy čím vyšší 

stupeň klouzavý průměr má, tím více se chová jako prostý průměr. Naopak, čím menší počet časových 

period je použito pro konstrukci klouzavého průměru, tím více se pohyblivý průměr chová jako 

technika spadající do skupiny prostých metod pro tvorbu předpovědi. [12] 

 

Pro účely volby vhodného stupně klouzavého průměru, tedy zda užít pro předpověď klouzavý průměr 

2-ho, 3-ho či např. 5-ho stupně se využívá kritéria správné volby modelu pro tvorbu předpovědi 

RMSE (Root Mean Squared Error). Čím nižší hodnoty toto kritérium nabývá, tím vhodnější je daný 

model klouzavého průměru pro konstrukci předpovědi analyzované veličiny. [25] 

6 Vážený klouzavý průměr (Weighted Moving Average – Weighted MA) 

 

Obecný vzorec pro výpočet váženého klouzavého průměru lze psát ve tvaru: 

 

Weighted MAt+1 = Weighted MAn = 1tŷ   =  w1yt + w2yt-1 +...+ wnyt-n-1, 

 

1tŷ   je předpověď analyzované veličiny pro časovou periodu t+1, tedy vážený klouzavý průměr n-

tého stupně. w1 až wn - váhy, které určují vypovídací schopnost jednotlivých hodnot analyzované 

veličiny.  

 

Vážený klouzavý průměr např. třetího stupně nabývá následujícího tvaru: 

 

Weighted MA(3) = w1yt + w2yt-1 + w3yt-2, 

 

w1 až w3 jsou jakékoli pozitivní čísla, jejich součtem se dostane hodnota rovné 1. Typickými váhami 

pro výše uvedený příklad klouzavého průměru jsou: w1 = 3/(1+2+3), w2 = 2/6 a w3 = 1/6. [26] 

7 Dvojitý klouzavý průměr (Double Moving Average) 

 

Jeden ze způsobů pro tvorbu předpovědi dat analyzované veličiny, které vykazují trend je použití 

dvojitého klouzavého průměru. Tato metoda tvorby předpovědi je založena na následujícím principu. 
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Nejdříve se vytvoří průměry z aktuálních pozorování analyzované veličiny, a posléze se vytvoří 

průměr z těchto průměrů. 

 

1. Tvorba prostého klouzavého průměru n-tého stupně 

 

n

y...yyy
ŷM 1nt2t1tt

1tt








.
 

 

2. Tvorba dvojitého klouzavého průměru n-tého stupně 

 

n

M...MMM
M 1nt2t1tt

t
 


. [11]

 

8 Jednoduché exponenciální vyrovnání 

 

Technika jednoduchého klouzavého průměru přiděluje stejné váhy jednotlivým hodnotám analyzované 

veličiny. Technika jednoduchého exponenciálního vyrovnání, přisuzuje aktuálnějším hodnotám 

sledované veličiny větší váhu než starším hodnotám. Váhy jsou navrženy tak, aby jejich hodnoty 

geometricky klesaly spolu s rostoucí hodnotou stáří analyzované veličiny. Cílem je zohlednění faktu, 

že aktuálnější pozorování zkoumané veličiny obsahují více realistické informace než pozorování 

staršího charakteru, a tudíž by jim měla být přiřazena vyšší významnost. [25] 

 

Váha přisuzovaná k jednotlivým hodnotám časové řady analyzované veličiny se realizuje s pomocí 

vyrovnávací konstanty α. Vyrovnávací konstanta nabývá hodnot α, (1- α) α, (1- α)
2
 α, atd., a to od 

nejaktuálnějších hodnot analyzované veličiny po hodnoty nejstarší. 

 

Rovnice jednoduchého exponenciálního vyrovnání nabývá následujícího tvaru: 

 

                                                         1tŷ   = αyt + (1- α) tŷ , 

 

1tŷ  - hodnota předpovědi pro časovou periodu (t+1), 

α - vyrovnávací konstanta (0 < α < 1), 

yt - skutečná aktuální hodnota analyzované veličiny (v časové periodě t) a  

tŷ  - předpověď pro časovou periodu t. [25] 

9 Holtovo exponenciální vyrovnání 

 

Data ze skutečného tržního prostření nemají často tak jednoduchý charakter, jak je tomu u 

jednoduchého exponenciálního vyrovnání. Soubor dat sledované veličiny může vykazovat trend. 

V tomto případě je nutné upravit model jednoduchého exponenciálního vyrovnání o trendovou složku 

(trendový faktor). Metoda dvojitého exponenciálního vyrovnání je rovněž nazývána metodou 

Holtovou, a to po jejím tvůrci C.C. Holtovi. 

 

Holtova metoda exponenciálního vyrovnání je rozšířením modelu jednoduchého exponenciálního 

vyrovnání – jde o rozšíření modelu o růstový faktor (trendový faktor) jako úprava rovnice 

jednoduchého exponenciálního vyrovnání pro trend. 

 

Model Holtova exponenciálního vyrovnání je tvořen třemi rovnicemi a dvěma vyrovnávacími 

konstantami. 
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nTŷH

T1ŷŷT
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1tŷ   - vyrovnaná hodnota pro časovou periodu (t+1), 

α - vyrovnávací konstanta (0<α<1), 

yt - aktuální hodnota analyzované veličiny v časové periodě t, 

tŷ  - předpověď pro časovou periodu t, 

Tt+1 - odhad trendové složky, 

β - vyrovnávací konstanta pro odhad trendové složky (0< β <1), 

n - počet časový period, které mají být předpovídány, 

Ht+n - Holtova předpověď pro časovou periodu (t+n). [25] 

10 Wintersovo exponenciální vyrovnání 

 

Wintersova metoda exponenciálního vyrovnání je druhým rozšířením základního modelu 

jednoduchého exponenciálního vyrovnání. Model trojitého exponenciálního vyrovnání (Wintersův 

model) je využíván pro tvorbu předpovědí časových řad analyzované veličiny, jenž vykazují charakter 

trendu a zároveň obsahují sezónní složku. Model trojitého exponenciálního vyrovnání je tedy rovněž 

rozšířením Holtova modelu exponenciálního vyrovnání o sezónní komponentu. 

 

Čtyři rovnice nezbytné pro výpočet Wintersova exponenciálního vyrovnání jsou následující: 
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tŷ - vyrovnaná hodnota pro časovou periodu t, 

α - vyrovnávací konstanta (0<α<1), 

yt - aktuální hodnota analyzované veličiny v časové periodě t, 

1tŷ   - vyrovnaná hodnota pro časovou periodu (t-1), 

Tt+1 - odhad trendové složky, 

St - odhad sezónní složky, 

β - vyrovnávací konstanta pro odhad sezónní složky (0< β <1), 

γ - vyrovnávací konstanta pro odhad trendové složky (0< γ <1), 

n - počet časových period, pro které se má tvořit předpověď, 

p - počet časových period v sezónním cyklu, 

Wt+n - Wintersova předpověď pro n period směrem do budoucnosti. [25] 
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11 ARRS exponenciální vyrovnání (Adaptive-Response-Rate Single Exponencial 

Smoothing) 

 

Zajímavou variantou modelu exponenciálního vyrovnání je model ARRS. Tento model má značnou 

výhodu oproti běžným modelům exponenciálního vyrovnání, a to ve způsobu volby vyrovnávacích 

konstant. 

 

U tohoto modelu není potřeba volby hodnoty α.  

 

Hodnota vyrovnávací konstanty α není u modelu ARRS jen jedno číslo, ale hodnota této vyrovnávací 

konstanty se přizpůsobuje charakteru dat zkoumané veličiny. Jakmile nastává změna v charakteru 

časové řady zkoumané veličiny, tak hodnota α se adaptuje spolu se změnou charakteru dat. 

 

Vzhledem k jednoduchosti modelu ARRS a možnosti adaptace vyrovnávací konstanty ke změnám 

charakteru dat analyzované časové řady je tento model často využíván v praxi. Nicméně je nutné mít 

na paměti, že se jedná o variantu jednoduchého modelu exponenciálního vyrovnání, či-li se 

předpokládá, že zkoumaná data nemají trendovou a sezónní složku, resp. trend a sezónnost byl 

z časové řady odstraněn. 

 

Model ARRS vypadá velice podobně jako model jednoduchého exponenciálního vyrovnání, rovnice 

nabývá následujícího tvaru: 

 

                                                              
  tttt1t ŷ1yŷ    , kde 
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tŷ - vyrovnaná hodnota pro časovou periodu t, 

αt - vyrovnávací konstanta, 

yt - aktuální hodnota analyzované veličiny v časové periodě t, 

St - odhad sezónní složky, 

β - vyrovnávací konstanta (většinou se volí 0,1 nebo 0,2), 

St - odhad sezónní složky, 

At - absolutní vyrovnaná chyba, 

et - chyba předpovědi (vyrovnané hodnoty) pro časovou periodu t. [25] 
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12 Pegelova klasifikace trendové a sezónní charakteristiky časové řady 

 

Jestliže se uvažuje o použití některé z technik exponenciálního vyrovnání pro tvorbu předpovědi 

analyzované veličiny, je vhodné klasifikovat trendovou a sezónní složku zkoumané časové řady. Pro 

tyto účely byla vytvořena Pegelova matice, pomocí které je možno klasifikovat následující základní 

typy trendu a sezónnosti: 

 

 

TREND 

- konstantní (rovinný) trend či žádný trend, 

- lineární trend, 

- exponenciální trend, 

- „tlumený“ trend, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SEZÓNNOST 

- bez sezónní složky, 

- aditivní sezónnost, 

- multiplikativní sezónnost. 

 

Aditivní sezónnost je charakteristická tím, že fluktuace (kolísání) sezónní složky v průběhu 

analyzovaného období je konstantní a nemění se s trendem. Na straně druhé, multiplikativní sezónnost 

je charakteristická růstem, resp. zvětšováním sezónní fluktuace (kolísání), a to jak se zvětšuje 

průměrná roční úroveň dat analyzované veličiny. Vše je patrno z obrázku 73. [27] 

 

 

 

Obr. 73 Pegelova klasifikace trendu a sezónnosti [19] 



159 

 

Na základě obrázku 73 je možné identifikovat 4 základní typy trendu a 3 základní typy sezónností. Je 

zde na místě podotknout, že pro konstantní úroveň, tedy pro konstantní průběh dat analyzované 

veličiny, má aditivní i multiplikativní sezónnost stejný průběh, a tedy i tvar. [27] 

 

Jestliže tedy velikost kolísání sezónnosti (sezónní křivky) nezávisí na úrovni průběhu časové řady 

analyzované veličiny, tak se jedná o aditivní sezónnost. Naopak, jestliže křivka sezónní složky má 

rostoucí amplitudu (kolísání se zvětšuje), a to v závislosti na růstu trendové složky analyzované časové 

řady, pak jde o sezónnost multiplikativní. [27] 

 

Pokud časová řada obsahuje sezónní složku, která má charakter multiplikativní sezónnosti, poté je na 

místě pro tvorbu předpovědi analyzované veličiny použít multiplikativní dekompozice. 

 

Model multiplikativní dekompozice 

 

                                                        yt = TRt * SNt * CLt * IRt 

 

yt - hodnota časové řady analyzované veličiny v časové periodě t, 

TRt - trendová složka časové řady v časové periodě t, 

SNt - sezónní složka časové řady v časové periodě t, 

CLt - cyklická složka časové řady v časové periodě t, 

IRt - náhodná složka (reziduum) časové řady v časové periodě t. 

 

Na straně druhé, jestliže po prvotní analýze dat časové řady analyzované veličiny se dojde k závěru, že 

data obsahují sezónní složku, která má charakter aditivní sezónní složky, poté je vhodné pro tvorbu 

předpovědi analyzované veličiny použít model aditivní dekompozice. [27] 

 

Model aditivní dekompozice 

 

                                                       yt = TRt + SNt + CLt + IRt 

 

yt - hodnota časové řady analyzované veličiny v časové periodě t, 

TRt - trendová složka časové řady v časové periodě t, 

SNt - sezónní složka časové řady v časové periodě t, 

CLt - cyklická složka časové řady v časové periodě t, 

IRt - náhodná složka (reziduum) časové řady v časové periodě t. 

12.1 Aditivní Holt-Wintersova metoda  

 

Jestliže časová řada analyzované veličiny obsahuje lineární trendovou složku a fixní sezónní složku s 

konstantním kolísáním okolo trendu – aditivní sezónnost, poté může být časová řada popsána 

následující rovnicí: 

 

                                                        
  tt10t IRSNty   . 

 

Pro vlastní konstrukci předpovědi analyzované veličiny je pak nutné nasadit následující soustavu 

rovnic: 
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 ,,  jsou vyrovnávací konstanty a pohybují se v intervalu od 0 do 1, 1tl   a 1tb   jsou odhady úrovně 

a růstu pro časovou periodu (t-1) a Ltsn   je odhad sezónního faktoru pro časovou periodu (t-L). L = 

12 pro data měsíčního charakteru, L = 4 pro data čtvrtletního charakteru, tzn. (t-L) = určuje časovou 

periodu jeden rok před časovou periodou t. 

 

Pak výsledná předpověď realizována v časové periodě t pro časovou periodu t  je definována 

vztahem: 

 

                                                           Ltttt snbl)t(ŷ      

 

  = 1, 2,..., Ltsn   je nejaktuálnější odhad sezónní složky pro časovou periodu  t . [27] 

12.2 Multiplikativní Holt-Wintersova metoda 

 

V případě, že časová řada analyzované veličiny obsahuje lineární trendovou složku a sezónní složku s 

variabilním kolísáním okolo trendu – multiplikativní sezónnost, poté může být časová řada popsána 

následující rovnicí multiplikativního modelu: 

 

                                                          
  tt10t IR*SN*ty   . 

 

Finální předpověď je pak vytvořena s pomocí následující soustavy rovnic: 

 

                                                       

  

   

  Lt

t

t
t

1t1ttt

1t1t

Lt

t
t

sn1
l

y
sn

b1llb

bl1
sn

y
l









































 

 

 ,,  jsou vyrovnávací konstanty mající hodnotu v intervalu od 0 do 1, 1tl   a 1tb   jsou odhady 

úrovně a růstu pro časovou periodu (t-1) a Ltsn   je odhad sezónního faktoru pro časovou periodu (t-

L). L = 12 pro data měsíčního charakteru, L = 4 pro data čtvrtletního charakteru, tzn. (t-L) = určuje 

časovou periodu jeden rok před časovou periodou t. 

 

Finální předpověď analyzované veličiny vypočtena v časové periodě t pro časovou periodu t  je 

definována následující rovnicí: 

 

                                                            
    Ltttt snbltŷ      

 

  = 1, 2,..., Ltsn   je nejaktuálnější odhad sezónní složky pro časovou periodu  t . [27] 

12.3 Metody exponenciálního vyrovnání tlumeného trendu – Gardner & 

McKenzie’s Methods 

 

Tato metoda je vhodná pro tvorbu předpovědi analyzované veličiny, jejíž data vykazují průběh 

podobný průběhu, který je znázorněný na obrázku 73 Pegelovy klasifikace trendu a sezónnosti v 

posledním, tedy čtvrtém řádku uvedené klasifikační matice. 
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Pro data, která nevykazují sezónnost, je možné použít prostou metodu exponenciálního vyrovnání 

tlumeného trendu, pro data, která vykazují sezónní charakter, je pak možné nasadit na tvorbu 

předpovědi analyzované veličiny buď metodu aditivního Holt-Wintersova exponenciálního 

vyrovnání tlumeného trendu či metodu multiplikativního Holt-Wintersova exponenciálního 

vyrovnání tlumeného trendu. [27] 

12.4 Prostá metoda exponenciálního vyrovnání tlumeného trendu 

 

Existuje-li časová řada analyzované veličiny, jejíž data mají obdobný průběh jako křivka v 1. sloupci a 

4. řádku Pegelovy klasifikační matice trendu a sezónnosti. Potom pro tvorbu finální předpovědi 

analyzované veličiny pro časovou periodu T  lze použít následující soustavu rovnic: 
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 ,  jsou vyrovnávací konstanty, jejichž hodnota se pohybuje v intervalu od 0 do 1 a   je faktor 

tlumení, jehož hodnota se rovněž pohybuje v intervalu od 0 do 1. 

 

Finální předpověď analyzované veličiny, je pak možno vytvořit s pomocí následující rovnice: 
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v časové periodě t pro následující časovou periodu t . [27] 

12.5 Metoda aditivního Holt-Wintersova exponenciálního vyrovnání tlumeného 

trendu 

 

Použití této metody je vhodné u dat, jejichž průběh je podobný obecnému průběhu zobrazeném ve 4. 

řádku a 2. sloupci Pegelovi klasifikační matice trendu a sezónnosti. Platí zde následující soubor rovnic: 
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 ,,  jsou vyrovnávací konstanty, jejichž hodnota se pohybuje v intervalu od 0 do 1 a   je tlumící 

faktor, jehož hodnota se rovněž pohybuje v intervalu od 0 do 1. 

 

Výsledná rovnice pro výpočet finální předpovědi analyzované veličiny v časové periodě t pro časovou 

periodu t  je dána následujícím vztahem: 

 

                                                
    Lttt

2

ttt snb...bbltŷ   


  , kde 

 

Ltsn   je nejaktuálnější odhad sezónní složky pro časovou periodu t .[27] 
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12.6 Metoda multiplikativního Holt-Wintersova exponenciálního vyrovnání 

tlumeného trendu 

 

V případě, že data analyzované veličiny vykazují průběh znázorněný v Pegelově klasifikační matici 

trendu a sezónnosti, ve 4. řádku a 3. sloupci, pak je vhodné pro tvorbu předpovědi analyzované 

veličiny použít následující soustavu rovnic: 
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 ,,  jsou vyrovnávací konstanty, jejichž hodnota se pohybuje v intervalu od 0 do 1 a   je tlumící 

faktor, jehož hodnota se rovněž pohybuje v intervalu od 0 do 1. 

 

Výsledná rovnice pro výpočet finální předpovědi analyzované veličiny v časové periodě t pro časovou 

periodu t  je dána následujícím vztahem: 
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Ltsn   je nejaktuálnější odhad sezónní složky pro časovou periodu t .[27] 

 

V případech nasazení modelů exponenciálního vyrovnání tlumeného trendu, je vhodné pro tvorbu 

prvotních předpovědí analyzované veličiny použít základních exponenciálních modelů (tj. Holtovo 

exponenciální vyrovnání, aditivní Holt-Wintersova metoda, multiplikativní Holt-Wintersova metoda).   

 

Co se týče výběru hodnot vyrovnávacích konstant a faktoru tlumení, tak je vhodné tento proces založit 

na minimalizaci ukazatele SSE – Sum of Squared Errors: 
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yt je skutečná hodnota analyzované veličiny v časové periodě t, tŷ  je hodnota předpovědi analyzované 

veličiny pro časovou periodu t. 

 

12.7 Metoda multiplikativního Holt-Wintersova exponenciálního vyrovnání pro 

data nevykazující trend 
 

Speciálním případem exponenciálního vyrovnání je metoda multiplikativního Holt-Wintersova 

exponenciálního vyrovnání pro data nevykazující trend. Obecná křivka resp. charakteristika pro 

tato data je znázorněna v Pegelově klasifikační matici v 1. řádku a 3. sloupci. 

 

Tvorba předpovědi analyzované veličiny na základě využití této metody je založena na následující 

soustavě rovnic: 
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 ,  jsou vyrovnávací konstanty, jejichž hodnoty se pohybují v intervalu od 0 do 1. 

 

Rovnice pro tvorbu finální předpovědi v časové periodě t pro časovou periodu t  nabývá 

následujícího tvaru: 

                                                          
    Lttt snlTŷ    , kde 

 

Ltsn   je nejaktuálnější odhad sezónní složky pro časovou periodu t .[27] 

13 Dekompozice časových řad 

 

Časové řady se skládají z různých komponent, základními komponentami jsou trend, sezónnost, 

cykličnost a náhodná chyba. Jestliže by byla každá z uvedených komponent zkoumána individuálně, 

tak to může napomoci k pochopení časové řady jako celku a tudíž by bylo možné vytvářet kvalitnější 

předpovědi časových řad analyzované veličiny. 

 

Trendová složka Tt  

 

Trendem se rozumí hlavní tendence dlouhodobého vývoje hodnot analyzovaného ukazatele v čase. 

Trend může být rostoucí, klesající nebo konstantní, kdy hodnoty ukazatele dané časové řady v průběhu 

sledovaného období mohou kolísat kolem určité, v podstatě neměnné úrovně. Obecná časová řada 

obsahující trendovou složku je uvedena na obrázku 74. 

 

 
 

Obr. 74 Trendová složka časové řady [27] 

 

Sezónní složka St 

 

Sezónnost je pravidelně se opakující odchylka od trendové složky, vyskytující se u časových řad údajů 

s periodicitou kratší než jeden rok nebo rovnou právě jednomu roku. Příčiny sezónního kolísání mohou 

být různé. Příklad sezónnosti je uveden na obrázku 75. 
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Obr. 75 Sezónní složka časové řady [27] 

 

Cyklická složka Ct 

 

Cyklickou složkou se rozumí kolísání okolo trendu v důsledku dlouhodobého cyklického vývoje 

s délkou vlny delší než jeden rok. Statistika chápe cyklus jako dlouhodobé kolísání s neznámou 

periodou, která může mít i jiné příčiny než klasický ekonomický cyklus. V této souvislosti se mluví 

např. o cyklech demografických, inovačních, apod. 

 

Jedna z typických cyklických složek, nacházející se v časových řadách je „obchodní cyklus”. 

Obchodní cyklus je reprezentován fluktuací – kolísáním hodnot časové řady, které je způsobeno 

opakujícími se periodami prosperity a periodami recese. [27] 

 

Příklad cyklické složky časové řady je uveden na obrázku 76. 

 

 
 

Obr. 76 Cyklická složka časové řady [27] 

 

Náhodná složka t  

 

Náhodná složka je taková veličina, kterou nelze popsat žádnou funkcí času. Je to složka, která zbývá 

po vyloučení trendu, sezónní a cyklické složky. V ideálním případě lze počítat s tím, že jejím zdrojem 

jsou drobné a v jednotlivostech nepostižitelné příčiny, které jsou vzájemně nezávislé. V takovém 

případě se jedná o náhodnou (stochastickou) složku, jejíž chování může být popsáno 

pravděpodobnostně. [24]  

 

Příklad náhodné složky časové řady je uveden na obrázku 77. 
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Obr. 77 Náhodná složka časové řady [27] 

 

Modely dekompozice časových řad mohou být využity pro identifikaci a analýzu jednotlivých 

komponent časové řady, a to rozložením časové řady na její dílčí složky, následným složením časové 

řady z jejich dílčích komponent je pak možné vytvořit předpověď analyzované veličiny. 

 

Tento způsob předpovědi patří mezi nejstarší techniky a stále se těší velké oblibě. Populární je zejména 

ze dvou hledisek. Za prvé, v mnoha situacích, dekompozice časové řady poskytuje dobrý základ pro 

vytvoření kvalitních předpovědí. Za druhé, modely dekompozice časových řad jsou poměrně 

jednoduché na pochopení a nevyžadují žádné zvláštní úsilí pro vysvětlení dosažených výsledků 

předpovědí konečným uživatelům předpovědí. 

 

Existuje značné množství přístupů k dekompozici časových řad. Klasický přístup je nazýván – 

klasická dekompozice časové řady. 

 

Model klasické dekompozice časové řady, např. obecné časové řady uvedené na obrázku 78, může být 

zapsán ve dvou obecných tvarech, a to buď ve tvaru multiplikativním, nebo ve tvaru aditivním. 

 

Multiplikativní tvar:                                 yt = TRt * SNt * CLt * IRt 

 

Aditivní tvar:                                           yt = TRt + SNt + CLt + IRt 

 

yt je proměnná, která má být předpovídána, TRt je trendová složka, SNt je sezónní faktor, CLt je 

cyklický faktor a IRt reprezentuje náhodné kolísání hodnot v časové řadě. 
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Obr. 78 Obecná časová řada analyzované veličiny [25] 

13.1 Nalezení sezónních indexů a odstranění sezónnosti 

 

Prvním krokem v procesu dekompozice časové řady je odstranit z časové řady analyzované veličiny 

krátkodobou fluktuaci dat, takže trendová a cyklická složka mohou být jasněji identifikovatelné. 

 

Tato krátkodobá fluktuace zahrnuje jak sezónní složku tak náhodné kolísaní hodnot v časové řadě.  

Tato krátkodobá fluktuace může být odstraněna výpočtem odpovídajícího klouzavého průměru MA. 

Klouzavý průměr by měl být téhož stupně jako je sezónnost obsažená ve zkoumané časové řadě. 

Jestliže jsou k dispozici čtvrtletní data a je předpokládána sezónnost na bázi čtvrtletní, tak je vhodný 

klouzavý průměr 4-ho stupně. Jestliže je k dispozici časová řada s měsíčními údaji, tak je vhodné 

použít klouzavý průměr 12-ho stupně. 

 

Klouzavý průměr pro časovou periodu t (MAt) je počítán podle následujících vzorců: 

 

Data mající čtvrtletní charakter 

 

.
4

yyyy
MA 1tt1t2t

4
 

  

 

Data mající měsíční charakter 

 

.
12

y...yy...yy
MA 5t1tt5t6t

12
 


 

 

V případě, že je k dispozici sudý počet pozorování, tak je dále nutné počítat centrované klouzavé 

průměry – jedná se tedy o odstranění sezónní a náhodné složky z analyzované časové řady. 

Centrovaný klouzavý průměr pro časovou periodu t (CMAt) je definován následující obecnou rovnicí: 

 

                                                           2

MAMA
CMA 1tt

t


 . 

 

Dále je pak možné pro jednotlivé časové periody vypočítat sezónní indexy (sezónní faktory) SFt, jež 

jsou obecně definovány vztahem: 
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                                                               t

t
t

CMA

y
SF   . 

 

yt je skutečná hodnota analyzované veličiny v časové periodě t a CMAt je hodnota časové řady 

zbavená sezónních vlivů. 

 

Sezónní faktor SFt větší než 1 indikuje časovou periodu, v níž je hodnota analyzované veličiny větší 

než roční průměr sledované veličiny a naopak, jestliže SFt je menší než 1, tak hodnota analyzované 

veličiny je v dané časové periodě nižší než průměrná roční hodnota sledované veličiny. 

 

Je zde na místě podotknout, že jestliže je počet pozorování v časové řadě lichý, tak klouzavý průměr je 

automaticky centrován a nejsou tedy nutné žádné další úpravy, jako je např. centrování průměrů. 

 

Jakmile jsou známy sezónní indexy tak je možné zahájit proces odstranění sezónnosti z jednotlivých 

hodnot časové řady analyzované veličiny, a to vydělením příslušné skutečné hodnoty odpovídajícím 

sezónním indexem. 

 

Obecně lze tento proces zapsat ve tvaru: 

 

                            Data neobsahující sezónní složku = Vstupní data / Sezónní index.  

 

Průběh původních dat časové řady a časové řady centrovaného klouzavého průměru jsou uvedeny na 

obrázku 79. 

 

 
 

Obr. 79 Obecné znázornění CMAt a původních dat; z obrázku je patrné, že hodnoty CMA mají větší 

vyrovnání než originální data, a to protože byly odstraněny sezónní a náhodná složka s pomocí procesu 

výpočtu centrovaného klouzavého průměru CMAt [25] 

13.2 Nalezení a popis trendové funkce časové řady 

 

Jakmile je k dispozici časová řada analyzované veličiny, která je zbavena sezónní složky, tak nastupuje 

na řadu proces prošetření a popis trendové složky časové řady zkoumané veličiny. 

 

Popis tendence vývoje analyzované časové řady je jedním z nejdůležitějších úkolů analýzy časových 

řad. Z velkého okruhu trendových funkcí, jež jsou popsány v různých monografiích, jsou zde stručně 

popsány 4 základní: lineární trend, parabolický trend, exponenciální trend a trend logistický. [24] 
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Lineární trend 

 

Je nejčastěji používaným typem trendové funkce. Lineární trend, či-li trendovou přímku lze vyjádřit ve 

tvaru: 

 

                                                                    
tT 10t   , 

kde 0  a 1  jsou neznámé parametry a t = 1, 2, ..., n je časová proměnná.  

 

Parabolický trend 

 

Má podobu 

                                                                 
2

210t ttT   ,  

 

kde 210 ,,   jsou neznámé parametry a t = 1, 2, ..., n je časová proměnná. Jde o poměrně často 

používaný tvar trendové funkce. 

                                                   

 

 

Exponenciální trend 

 

Tento typ trendové funkce lze zapsat ve tvaru 

 

                                                                     
t

10tT  , 

 

10 ,  jsou neznámé parametry tohoto trendu a t = 1, 2, ..., n je časová proměnná. [24] 

 

Logistický trend 

 

Logistická funkce byla původně odvozena jako křivka vyjadřující biologický růst populací za 

podmínek omezených zdrojů. V ekonomické oblasti se tato křivka začala používat v modelech 

poptávky po předmětech dlouhodobé spotřeby a s úspěchem se používá také např. při modelování 

vývoje, výroby a prodeje některých druhů výrobků.  

 

Patří do skupiny tzv. S-křivek, dle typického průběhu resp. tvaru. Každá S-křivka vymezuje na časové 

ose pět základních vývojově odlišných fází cyklu. Cyklem se zde obecně rozumí časové období od 

prosazení nových sil (technologií, výrobků, apod.) až do jejich zániku, kdy jsou vystřídány silami 

novými na kvalitativně vyšší úrovni. 

 

Jednotlivé fáze lze charakterizovat tímto způsobem: 

 

1. fáze – období, kdy se začínají formovat nové progresivní síly. Jejich prosazování je ještě v té době 

brzděno původními, ne zcela překonanými silami. 

 

2. fáze – období, kdy se nové progresivní síly začínají plně prosazovat a rozhodující měrou ovlivňovat 

další vývoj. Tyto síly působí jako akcelerátory, takže tempo vývoje se v této fázi značně urychluje. 

 

3. fáze – období, kdy nové progresivní síly zcela ovládly další vývoj, ale už se objevují i síly opoziční, 

tlumící jejich účinek. Vývoj v této fázi nabývá lineárního charakteru. 

 

4. fáze – období, kdy vzniklé opoziční síly postupně nabývají trvalou převahu nad dosavadními silami, 

které pozbyly svoji progresivnost, čímž se vývojové tendence podstatně zpomalují. 
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5. fáze – poslední fáze cyklu, kdy opoziční síly nabyly rozhodující převahu a zcela utlumily vývoj 

dosavadních sil. V této fázi se vývoj zastavuje až do okamžiku zformování a prosazení dalších 

kvalitativně progresivních sil. Průběh logistické křivky a jejich jednotlivých fází je zobrazen na 

obrázku 80. 

 
Obr. 80 Logistický trend [24] 

 

Na rozdíl od předcházejících typů trendových funkcí, které jsou v podstatě definovány jednoznačně, je 

logistická trendová funkce vyjadřována v různých tvarech, nejčastější typy jsou následující: 
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Ať je již použit jakýkoliv tvar, vždy si logistická funkce zachovává svůj charakteristický průběh ve 

tvaru písmene S, protože jednotlivé formy zápisu se od sebe liší vlastně pouze různými vzájemnými 

transformacemi parametrů. [24] 

 

Pro nalezení trendové složky se nejdříve předpokládá existence jednoduchého lineárního trendu ve 

tvaru: 

 

CMAtT 10t   , kde 

 

t = 1 pro první časovou periodu analyzované časové řady a postupně se zvětšuje o jednotku, jak se 

postupuje směrem „dopředu“ v časové řadě analyzované veličiny. 
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Jakmile je nalezena trendová funkce, která odpovídá charakteru zkoumaných dat, tak se rovnice 

popisující tuto trendovou funkci využije pro generování hodnoty trendu centrovaného pohyblivého 

průměru, a to pro časové periody minulé i budoucí (předpovědi). Takto nově vzniklá řada dat se 

nazývá trend centrovaného pohyblivého průměru – CMAT. 

 

Obecný průběh původních dat analyzované časové řady, časové řady CMA a časové řady CMAT je 

uveden na obrázku 81. 

 

 
 

Obr. 81 Obecné znázornění trendové složky CMAT (CMAT má slabě pozitivní charakter), 

čárkovanou čarou jsou znázorněny originální data a vlnkovitá plná čára představuje data zbavené 

sezónní a náhodné složky časové řady analyzované veličiny [25] 

 

Volba vhodného modelu trendu 

 

Nyní je věnována pozornost otázce, na základě jakých kritérií je vhodné se rozhodnout pro určitý 

konkrétní typ trendové funkce. 

 

Základem pro rozhodování o vhodném typu trendové funkce by měla být věcně ekonomická kritéria, 

tj. trendová funkce by měla být volena na základě věcné analýzy zkoumaného ekonomického jevu. Při 

věcné analýze lze v některých případech posoudit, zda jde o funkci rostoucí nebo klesající, zda jde o 

funkci nekonečně rostoucí nebo s růstem jen ke konečné limitě, apod. 

 

Druhou jednoduchou možností volby je analýza grafu zobrazené časové řady. Nebezpečí volby na 

základě vizuálního výběru spočívá však v jeho subjektivitě. Různí lidé mohou na základě grafického 

rozboru stejné analyzované řady dojít k různým závěrům o volbě typu trendové křivky. 

 

Jako jeden z nejvýhodnějších přístupů k procesu volby vhodné trendové funkce se jeví rozbor 

empirických údajů. Do této skupiny metod patří např. metody používané často v regresní analýze, kdy 

se volí nejvhodnější typ křivky na základě minimalizace hodnot přijatého kritéria. Nejčastěji se za toto 

kritérium bere součet čtverců odchylek empirických hodnot od hodnot vyrovnaných (reziduální součet 

čtverců): 

                                                                  

   ,TyQ
n

1t

2

t

o

tc 


  

 

v němž yt jsou empirické hodnoty a 
(o)

Tt vyrovnané hodnoty (hodnoty odhadnutého trendu) 

analyzované časové řady. Z řady možných trendových funkcí se pak vybírá jako nejvhodnější ta, která 

dává nejmenší reziduální součet čtverců. 



171 

 

Jiným často používaným kritériem tohoto typu je z korelační analýzy známý index korelace, který lze 

ve výpočetním tvaru zapsat jako: 

 

                                                    

 
 

.
yy

Ty
1

Q

Q
1I

2

t

2

t

)o(

tc







  

 

Za nejvhodnější trendovou funkci je pak pokládána ta, která vede k největší hodnotě indexu korelace. 

Hodnoty indexu korelace se pohybují v intervalu <0, 1>. 

 

V softwarové nabídce je možné se obvykle setkat s těmito mírami „úspěšnosti“ zvolené trendové 

funkce: 

 

ME – Mean Error (střední chyba odhadu), 

MSE – Mean Squared Error (střední kvadratická chyba odhadu), 

MAE – Mean Absolute Error (střední absolutní chyba odhadu), 

MAPE – Mean Absolute Percentage Error (střední absolutní procentní chyba odhadu), 

MPE – Mean Percentage Error (střední procentní chyba odhadu). 

 

Čím menší hodnoty daný ukazatel nabývá, tím lépe zvolená funkce vystihuje skutečný trend 

analyzované časové řady. [24] 

 

ME – Mean Error (střední chyba odhadu) 
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MSE – Mean Squared Error (střední kvadratická chyba odhadu) 
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MAE – Mean Absolute Error (střední absolutní chyba odhadu) 
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MAPE – Mean Absolute Percentage Error (střední absolutní procentní chyba odhadu) 
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MPE – Mean Percentage Error (střední procentní chyba odhadu). 
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13.3 Nalezení a popis cyklické komponenty časové řady 

 

Cyklická komponenta časové řady je rozšířený vlnkovitý pohyb okolo trendové složky časové řady 

analyzované veličiny. Cyklická komponenta se měří pomocí cyklického faktoru – CF, jenž je 

představován poměrem mezi centrovaným pohyblivým průměrem CMA a trendem centrovaného 

pohyblivého průměru CMAT. 

 

Obecná rovnice pro výpočet cyklického faktoru časové řady je definována následovně: 

 

                                                                     CMAT

CMA
CF  . 

 

Cyklický faktor větší než 1 indikuje, že hodnota (v příslušné časové periodě) časové řady, která byla 

zbavena sezónních vlivů a vlivů náhodných poruch se pohybuje nad úrovní trendu analyzované časové 

řady očištěné od sezónnosti. Jestliže je hodnota CF menší než 1, tak se hodnota časové řady zbavené 

sezónnosti a náhodných poruch v příslušné časové periodě pohybuje pod úrovní trendu analyzované 

časové řady očištěné od sezónnosti. 

 

Cyklický faktor CF je nejvíce obtížná komponenta časové řady pro vlastní proces analyzování a 

proces tvorby předpovědi. 

 

Ilustrace obecné cyklické složky časové řady je uvedena na obrázku 82. 

 

 
Obr. 82 Obecné znázornění cyklické složky časové řady – cyklus běží skrz postupné periody růstu a 

periody poklesu [25] 

 

Určení zda se cyklický faktor CF bude vyskytovat v daném horizontu předpovědi je obtížný úkol. 

Jeden z přístupů pro stanovení budoucího výskytu faktoru CF je vizuální analýza maxim a minim 

křivky jednotlivých hodnot faktoru CF. 

 

Ilustrace průběhu cyklického faktoru obecné časové řady je uvedena na obrázku 83. 
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Obr. 83 Obecné znázornění cyklického faktoru CF, je patrné, že cyklický faktor se pomalu pohybuje 

okolo linie s horizontální hodnotou 1, a to s malou pravidelností [25] 

 

Princip spočívá v analýze intervalů poklesů a růstů faktoru CF a jim odpovídajících hodnot CF.  Jedná 

se tedy o stanovení průměrné délky intervalu, v němž hodnoty CF klesaly, resp. rostly, a to spolu se 

směrodatnou odchylkou jak délek intervalů, tak hodnot CF od jejich průměrné hodnoty. Vše je 

založeno na dostatečně dlouhé časové řadě hodnot faktoru CF, která se pak může na základě 

vypočtených průměrných hodnot extrapolovat do budoucnosti. 

 

Jiný způsob pro tvorbu předpovědi vývoje faktoru CF je použití Holtovy metody exponenciálního 

vyrovnání. V tomto případě však musí být jisté, že v horizontu pro nějž se má předpověď faktoru CF 

realizovat nenastane bod zvratu, tedy že faktor CF nezačne klesat resp. stoupat. [25] 

13.4 Tvorba výsledné předpovědi v procesu dekompozice časové řady analyzované 

veličiny 

 

V předcházejících podkapitolách hlavní kapitoly 13 Dekompozice časových řad bylo uvedeno, že je 

možné časovou řadu zkoumané veličiny rozložit na jednotlivé komponenty. To je možné zapsat 

v obecném tvaru jako: 

 

                                                                     yt = TRt * SNt * CLt * IRt ,  

 

yt je řada, která má být předmětem procesu tvorby předpovědi. Dále pak čtyři základní komponenty 

řady yt jsou: 

 

TRt - trend časové řady, který je založen na datech očištěných od sezónní a náhodné složky. Tato 

složka se často nazývá trend centrovaného pohyblivého průměru – CMAT, jelikož data očištěné od 

sezónních a náhodných vlivů jsou představovány centrovaným pohyblivým průměrem CMA, který se 

počítá z originálních dat časové řady analyzované veličiny. 

 

SNt - sezónní indexy (SI). Jedná se o normalizované průměry jednotlivých sezónních faktorů, které 

jsou určeny jako poměr skutečné hodnoty zkoumané veličiny yt v dané časové periodě t a 

centrovaným pohyblivým průměrem CMA pro danou časovou periodu t. 

 

CLt - cyklická komponenta. Cyklický faktor CF je poměr CMA a CMAT a reprezentuje postupné 

vlnkovité kolísání okolo trendové křivky. 
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IRt - náhodná komponenta časové řady. Zde se předpokládá, že tato komponenta náhodné složky 

nabývá hodnoty 1, a to z důvodů jejího náhodného charakteru. 

 

Pro tvorbu finální předpovědi se nyní jednoduše znovu složí časová řada dohromady z komponent, 

které byly v předchozích podkapitolách kapitoly 13 Dekompozice časových řad izolovány, a následně 

podrobeny analýzám. Obecně lze tedy zapsat předpověď sledované veličiny např. Y ve tvaru: 

 

                                                   )IR(*)CL(*)SN(*)CMAT(Ŷ ttt . 

 

Ilustrace průběhu původních hodnot obecné časové řady a hodnot vyrovnaných metodou dekompozice 

časové řady je uvedena na obrázku 84. 

 

 
Obr. 84 Obecné znázornění průběhu aktuálních hodnot analyzované veličiny a hodnot 

předpověděných s pomocí techniky dekompozice časové řady [25] 

14 Box-Jenkinsova metodologie tvorby předpovědi 

 

Box-Jenkinsova metodologie vykazuje některé výhody oproti ostatním technikám předpovědi 

časových řad analyzované veličiny (např. metody exponenciálního vyrovnání, metoda dekompozice 

časové řady, ad.). Box-Jenkinsova metodologie umožňuje větší flexibilitu ve výběru správného modelu 

pro tvorbu vlastní finální předpovědi. Namísto prvotního výběru typu trendové funkce či typu 

exponenciálního modelu, jak je to běžné u klasických modelů tvorby předpovědi, Box-Jenkinsova 

metodologie zahrnuje proces, který umožňuje zkoumat rozsáhlou řadu modelů ve snaze najít 

nejvhodnější typ modelu, pro tvorbu finální předpovědi analyzované veličiny. [25] 

14.1 Box-Jenkinsova filozofie 

 

Základní předpoklad je, že jistá časová řada je generována prostřednictvím nějaké „černé skříňky“, jak 

je znázorněno na obrázku 85. 

 

                   
 

Obr. 85 Obecné znázornění časové řady generované prostřednictvím „černé skříňky“ [25] 
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V procesu standardní regresní analýzy je snaha o nalezení vysvětlujících proměnných, které by 

vysvětlily průběh sledované časové řady. V tomto procesu standardní regresní analýzy se předpokládá, 

že „černá skříňka“ je zde reprezentována lineární regresní funkcí, jak je znázorněno na obrázku 86. 

 

 
 

Obr. 86 Obecné znázornění procesu tvorby předpovědi s pomocí klasického přístupu lineární regresní 

analýzy [25] 

 

Na straně druhé, v procesu Box-Jenkinsovy metodologie, proces tvorby předpovědi nezačíná 

vysvětlujícími proměnnými, ale vlastními hodnotami analyzované veličiny. Hlavním předmětem 

tohoto procesu je identifikování vhodné „černé skříňky“, která by mohla generovat časovou řadu 

analyzované veličiny z bílého šumu, což je znázorněno obecným schématem na obrázku 87. [25] 

 

 
 

Obr. 87 Obecné znázornění procesu tvorby předpovědi s pomocí Box-Jenkinsovy metodologie [25] 

 

Pod pojmem bílého šumu je zde myšlena časová řada výhradně náhodného charakteru (např. jednotlivé 

tahy různých sázkových her). 

 

Bílý šum má dvě základní charakteristiky: 

 

I. Neexistuje jakákoliv závislost mezi po sobě následujícími hodnotami. 

 

II. Předchozí hodnota nemá žádnou vypovídací schopnost ve smyslu tvorby předpovědi hodnoty po ní 

následující. 

 

Pojem bílého šumu hraje důležitou roli pro vysvětlení rozdílů mezi procesem tvorby předpovědi 

s pomocí klasického regresního procesu a s pomocí Box-Jenkinsovy metodologie. Jednotlivé kroky 

v dvou zmíněných procesech tvorby předpovědi jsou znázorněny na obrázku 88. 
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Obr. 88 Srovnání dvou přístupů tvorby předpovědi – Regresní model vs. Box-Jenkinsova metodologie 

[25] 

 

Jak je patrno z předchozího obrázku, v procesu standardní regresní analýzy se vychází ze souboru 

vysvětlujících proměnných (ty jsou vybrány na základě znalostí a analýzy tržního prostředí), které jsou 

následně užity pro techniku lineární regrese, a to za účelem odhadu konstant a koeficientů regresního 

modelu. Následně je využito vytvořené regresní rovnice pro tvorbu předpovědi sledované veličiny. 

Jestliže vytvořený model dosahuje požadované přesnosti vytvořených předpovědí, tak je proces tvorby 

předpovědi ukončen a nastává proces monitorování kvality předpovědi. 

 

Na straně druhé, co se týče metodologie Box-Jenkinsona, tak se v prvním kroku vychází z časové řady 

vlastní analyzované veličiny, a to bez jakýkoliv vysvětlujících proměnných. Zkoumá se charakter 

časové řady vlastní analyzované veličiny za účelem určení nejvhodnějšího typu „černé skříňky“ s jejíž 

pomocí by bylo možné časovou řadu vlastní analyzované veličiny transformovat do podoby bílého 

šumu. Jakmile je nalezen model „černé skříňky“, který generuje časovou řadu mající charakter bílého 

šumu, a to z hodnot časové řady vlastní analyzované veličiny, tak poté, může být tento typ „černé 

skříňky“ užít pro tvorbu předpovědi analyzované veličiny. 

 

Při výběru správného modelu „černé skříňky“ jsou k dispozici 3 základní typy modelů. Tyto tři typy 

modelů jsou následující: 

 

A. Model klouzavého průměru – Moving-Average Model (MA), 

B. Autoregresivní model – Autoregressive Model (AR), 

C. Smíšený model – Mixed Autoregresive and Moving-Average Model (ARMA). 

14.2 Model klouzavého průměru – MA 

 

Model klouzavého průměru MA Box-Jenkinsovy metodologie tvorby předpovědi analyzované veličiny 

je model, který tvoří předpověď jako funkci chyb minulých předpovědí sledované veličiny. Jestliže et 

je jedna z hodnot bílého šumu v časové periodě t, poté MA model Box-Jenkinsovy metodologie 

nabývá následujícího tvaru: 
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                                                     ntn2t21t1tt ew...eweweŷ  
.
 

 

et - hodnota časové řady bílého šumu v časové periodě t, 

tŷ - jednotlivé generované hodnoty MA časové řady v jednotlivých časových periodách t, 

w1, 2, ..., n - hodnoty jednotlivých koeficientů (vah), 

et-1, t-2, ..., t-n - předchozí hodnoty časové řady bílého šumu v jednotlivých časových periodách.  

 

Vizualizace průběhu koeficientů autokorelace a parciální autokorelace je důležitá pro proces 

identifikace vhodného modelu Box-Jenkinsovy metodologie tvorby předpovědi analyzované veličiny. 

Proces identifikace je založen na porovnávání obecných křivek a skutečně zjištěných hodnot 

z analyzované časové řady sledované veličiny. [25] 

 

Následující rovnice může být použita pro výpočet autokorelačního koeficientu rk mezi pozorováním yt 

a yt-k, které jsou od sebe k časových period odděleny. 
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k = 0, 1, 2, ..., 

rk - autokorelační koeficient pro časové zpoždění k časových period, 

y  - průměrná hodnota pozorování analyzované časové řady, 

yt - hodnota analyzované veličiny v časové periodě t, 

yt-k - hodnota analyzované veličiny v časové periodě (t-k). [11] 

 

Parciální autokorelační koeficient může být považován za autokorelační koeficient dat časové řady 

analyzované veličiny, které jsou od sebe odděleny o k časových period, kdy je eliminován vliv 

sousedních hodnot dat časové řady analyzované veličiny.  

 

Výpočet parciálního autokorelačního koeficientu je možné provést s pomocí následující rovnice. 
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r , kde 

 

jk,1kkkj,1kkj rrrr    pro j = 1, 2, ..., (k-1). Platí, že r11 = r1. [27] 

14.3 Autoregresivní model – Autoregressive Model (AR) 

 

Druhý ze tří základních modelů Box-Jenkinsovy metodologie tvorby předpovědi je model 

autoregresivní (AR). Rovnice autoregresivního modelu je stejná jako u modelu MA s tím rozdílem, že 

závislá proměnná Yt závisí na jejich vlastních předchozích (minulých) hodnotách spíše než na časové 

řadě bílého šumu či náhodných chyb. 

 

                                                   tptp2t21t1t eŷA...ŷAŷAŷ     

 

tŷ - generovaná časová řada AR v jednotlivých časových periodách, 
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A1, A2, ..., Ap - koeficienty, 

pt2t1t ŷ,...,ŷ,ŷ   - minulé hodnoty generované časové řady AR, 

et - časová řada hodnot bílého šumu.  

 

Stejně jako v případě modelu MA(q) Box-Jenkinsovy metodologie je i u modelu AR(q) proces volby 

vhodného typu modelu Box-Jenkinsovi metodologie pro vlastní předpověď analyzované veličiny. Celý 

proces identifikace vhodného modelu je opět založen na výpočtu a vizualizaci koeficientů autokorelace 

a parciální autokorelace. [25] 

14.4 Smíšený model – Mixed Autoregresive and Moving-Average Model (ARMA) 

 

Poslední ze tří základních modelů Box-Jenkinsovi metodologie tvorby předpovědi je model smíšený. 

Jedná se o kombinaci modelů MA(q) a AR(p). 

 

Tento typ modelu Box-Jenkinsovy metodologie je opět vytvořen na základě časové řady bílého šumu, 

a to s použitím rovnice: 

 

ntn2t21t1tptp2t21t1t ew...eweweŷA...ŷAŷAŷ   . 

 

Jednotlivé členy modelu ARMA jsou analogií ke členům obsažených v modelech MA(q) a AR(p). 

 

Výše uvedená rovnice tedy definuje model ARMA Box-Jenkinsovy metodologie tvorby předpovědi 

analyzované veličiny, a to o stupních p a q, tedy ARMA (p,q). Pro účely identifikace modelu 

ARMA(p,q) a jejího správného řádu, je opět nutné přistoupit k procesu analýzy koeficientů 

autokorelace a parciální autokorelace spolu s jejich vizuálním zobrazením v odpovídajícím 

korelogramu. [25] 

14.5 Stacionarita – ARIMA model Box-Jenkinsovy metodologie 

 

Doposud bylo v procesu analyzování jednotlivých modelů Box-Jenkinsovy metodologie tvorby 

předpovědi analyzované veličiny přistupováno ke vstupní datové základně jako ke stacionární. 

Stacionární časová řada je ta, jejíž po sobě jdoucí hodnoty závisí na časovém intervalu, který je mezi 

nimi a nikoli jen na čase samotném. [25] Jinými slovy stacionární časová řada je ta, jejíž průměrná 

hodnota a rozptyl jsou konstantní v průběhu analyzovaného období. Na straně druhé, hlavním znakem 

nestacionární časové řady jsou řady obsahující trend. [11] 

 

Časové řady z reálného tržního prostředí vykazují velmi často nestacionární charakter, to znamená, že 

jejich průměrná hodnota se mění v analyzovaném období (většinou tyto časové řady obsahují trend, tj. 

jejich průměrná hodnota je ve sledovaném období rostoucí či klesající). [25] 

 

Jestliže je časová řada nestacionární, tak hodnota koeficientu autokorelace je výrazně rozdílná od nuly 

a postupně se snižuje k nulové hodnotě. Jestliže tedy časová řada zkoumané veličiny vykazuje 

nestacionární charakter, tak je nutné tuto časovou řadu převést na stacionární, a to před vlastním 

procesem hledání vhodné „černé skříňky“ modelu Box-Jenkinsovy metodologie pro tvorbu předpovědi 

analyzované veličiny. 

 

Jestliže je nestacionární charakter způsoben trendovou složkou obsaženou v časové řadě analyzované 

veličiny, tak pro odstranění trendu může být použito diference prvního řádu. 
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Diference 1. řádu:                                    y
1

t = Δ
1
t = yt – yt-1 

 

y
1

t - první diference analyzované veličiny v časové periodě t, 

yt - hodnota analyzované veličiny v časové periodě t, 

yt-1 - hodnota analyzované veličiny v časové periodě (t-1). 

 

V některých případech diference 1. řádu neodstraní veškeré vlivy trendové složky na analyzovanou 

časovou řadu, v tomto případě je možné použít diferenci 2. řádu. 

 

Diference 2. řádu:                                   y
2

t = Δ
2
t = y

1
t – y

1
t-1 

 

y
2

t - diference druhého řádu analyzované veličiny v časové periodě t, 

y
1

t - diference prvního řádu analyzované veličiny v časové periodě t, 

y
1

t-1 - diference prvního řádu analyzované veličiny v časové periodě (t-1). 

 

Jestliže je využit proces výpočtu první či vyšší diference pro získání stacionární časové řady, tak 

následně získaný model pro predikci analyzované veličiny se označuje jako ARIMA (p, d, q).  Jedná 

se tedy o autoregresivní integrovaný model klouzavého průměru – autoregressive integrated moving-

average model. 

 

ARIMA model Box-Jenkinsovy metodologie je tedy klasifikován jako ARIMA (p, d, q), kde 

 

p je počet autoregresivních členů, 

d je počet resp. stupeň realizovaných diferencí a 

q je počet členů pohyblivého průměru. [25] 

14.6 Proces volby vhodného modelu Box-Jenkinsovy metodologie 

 

Prvním krokem v procesu volby vhodného modelu z řady modelů Box-Jenkinsovy metodologie je 

výpočet koeficientů autokorelace a parciální autokorelace pro účely zjištění zda časová řada 

analyzované veličiny je či není stacionární. V případě, že časová řada vstupních dat je nestacionární, 

tak na řadu přichází proces úpravy nestacionární časové řady na časovou řadu stacionární, a to 

s pomocí diferencí hodnot analyzované veličiny různých řádů.  

 

Dále pak na základě získaných korelogramů je možné usoudit na vhodný model Box-Jenkinsovy 

metodologie. Jestliže koeficient autokorelace náhle klesne k nulové hodnotě po např. q hodnotách 

výrazně se lišících od nuly, potom je vhodný model typu MA(q). Jestliže koeficient parciální 

autokorelace náhle klesne k nulové hodnotě např. po p hodnotách výrazně se lišících od nulové 

hodnoty, pak vhodným modelem bude model typu AR(p). Nakonec, jestliže žádný z koeficientů, resp. 

jejich hodnoty náhle neklesnou v jistém bodě k nulové hodnotě, ale jejich průběh je postupně klesající, 

potom je vhodným modelem pro tvorbu předpovědi analyzované veličiny model typu ARMA(p, q). 

 

Jakmile je identifikován vhodný model Box-Jenkinsovy metodologie na základě důkladné analýzy 

získaných korelogramů, tak nastává proces odhadu parametrů zvoleného modelu Box-Jenkinsovy 

metodologie. Jestliže byl vybrán např. jako vhodný model typu MA(1), resp. ARIMA (0, 0, 1) – 

v případě úpravy nestacionární časové řady na časovou řadu stacionární, tak by měla být řešena 

následující rovnice pro jednotlivé hodnoty analyzované veličiny v jednotlivých časových periodách: 

 

                                                                         yt = et + w1et-1. 

 

Třetím krokem v procesu volby vhodného modelu Box-Jenkinsovy metodologie je kontrola, zda 

dočasný model je správně zvoleným modelem pro tvorbu předpovědi analyzované veličiny. Tento třetí 

krok je založen na využití dočasného modelu, např. MA(1), pro výpočet nové časové řady, a to na 
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základě smyšlené vstupní časové řady. Jestliže výsledná časová řada z tohoto procesu vzešlá má 

charakter bílého šumu, tedy hodnoty koeficientů autokorelace a parciální autokorelace se výrazně 

neliší od nulové hodnoty, poté je možné dočasný model prohlásit za model vhodný pro tvorbu 

předpovědi analyzované veličiny. 

 

Poslední čtvrtá fáze procesu volby vhodného modelu Box-Jenkinsovy metodologie je tvorba 

předpovědi analyzované veličiny s pomocí vybraného modelu. 

 

Jakmile je k dispozici nové pozorování analyzované veličiny, tedy skutečná hodnota, tak je 

vhodné časovou řadu analyzované veličiny aktualizovat a celý proces volby vhodného modelu 

Box-Jenkinsovy metodologie zopakovat. [25] 

 

Obecné schéma procesu hledání vhodného modelu tvorby předpovědi na základě využití Box-

Jenkinsovy metodologie je uvedeno na obrázku 89. 

 
 

Obr. 89 Obecné schéma procesu hledání vhodného modelu Box-Jenkinsovy metodologie [25] 

15 Regresní a korelační analýza 

 

Hlavním úkolem regresní a korelační analýzy je přispět k poznání příčinných vztahů mezi 

statistickými znaky. Úkolem regresní a korelační analýzy je matematický popis systematických 

okolností, které provázejí statistické závislosti. Na obrázku 90 jsou znázorněny tři základní typy 

statistických závislostí mezi proměnnými x a y. 
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Obr. 90 Tři základní typy závislostí mezi analyzovanými veličinami X a Y [24]  

 

Závislosti A a B mají stejný průběh – lineární, zatímco závislost C se od nich liší průběhem, který je 

nelineární. Je-li však vystižen průběh závislosti A a B lineární funkcí, zřejmě stupeň vystižení v obou 

případech nebude stejný. V případě A jsou jednotlivé body okolo pomyslné vyrovnávací čáry málo 

rozptýleny. Lze tedy říci, že závislost mezi nimi je těsná (silná), zatímco v případě B je stupeň 

rozptýlenosti značný – závislost je slabá. Přímka bude tedy lépe vystihovat závislost A než závislost B.  

 

Lze tedy konstatovat, že hlavní úkoly při zkoumání statistických závislostí se týkají průběhu 

závislosti a její intenzity. Popis průběhu závislosti se zpravidla provádí tak, že se vystihuje daná 

závislost určitou „vyrovnávací“ analytickou funkcí. Za tyto regresní funkce se volí některé známé 

funkce z matematiky. 

 

Na základě regresní funkce je tedy možné odhadnout průměrné hodnoty závislé proměnné při 

zvolených hodnotách nezávislých proměnných. 

 

V korelační analýze se klade více důraz na intenzitu (sílu) vzájemného vztahu než na zkoumání veličin 

ve směru PŘÍČINA – NÁSLEDEK. Z vypočtených i interpretačních hledisek však dochází ke 

značnému prolínání obou případů, tedy regresní a korelační analýzy dat. 

15.1 Regresní analýza dvou proměnných 

 

Hlavním úkolem regresní analýzy je vystihnout pomocí regresní funkce (přímka, parabola, 

logaritmická funkce, apod.) na základě znalosti dvojic empirických hodnot xi a yi průběh závislosti 

mezi oběma proměnnými, což umožní provádět odhad hodnot závislé proměnné y na základě 

zvolených hodnot nezávislé proměnné x. 

 

Ilustrace základních typů závislostí je uvedena na obrázku 91. 
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Obr. 91 Základní typy závislostí dvou proměnných, resp. dvou zkoumaných veličin [25] 

15.2 Volba vhodného modelu trendu  

 

Proces volby vhodného modelu trendu (regresní funkce) je důležitou částí procesu tvorby předpovědi 

s využitím regresních metod tvorby předpovědí analyzované veličiny. Naskýtá se otázka, na základě 

jakých kritérií se má rozhodnout pro určitý konkrétní typ trendové funkce. 

 

 
Obr. 92 Průběh obecné časové řady [25] 
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Základem pro rozhodování o vhodném typu trendové funkce by měla být věcně-ekonomická kritéria, 

tj. trendová funkce by měla být volena na základě věcné analýzy zkoumaného ekonomického jevu. Při 

věcné analýze lze v některých případech posoudit, zda jde o funkci rostoucí nebo klesající, přichází-li 

v úvahu inflexní bod, zda jde o funkci nekonečně rostoucí nebo s růstem ke konečné limitě, apod.  

 

Nutno však konstatovat, že analýza při použití věcně-ekonomických kritérií (pokud je lze vůbec 

uplatnit) umožní většinou pouze v hrubých rysech odhalit základní tendence ve vývoji analyzovaného 

ukazatele, zpravidla však volbu typu trendové funkce neumožní.  

 

Druhou jednoduchou možností volby je analýza grafu zobrazené časové řady. Nebezpečí volby na 

základě vizuálního výběru však spočívá v jeho subjektivitě. [29]  

 

Ilustrace obecné časové řady je uvedeno na obrázku 92. 

 

Z různých důvodů se při hledání vhodného typu trendové funkce především vychází z rozboru 

empirických údajů. Do této skupiny metod patří např. metody používané často v regresní analýze, kdy 

se volí nejvhodnější typ křivky na základě minimalizace hodnot přijatého kritéria. Nejčastěji se za toto 

kritérium bere součet čtverců odchylek empirických hodnot od hodnot vyrovnaných (reziduální součet 

čtverců). 
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2

tte ŷyQ , 

 

kde yt jsou empirické hodnoty a tŷ  vyrovnané hodnoty (hodnoty odhadnutého trendu) analyzované 

časové řady. 

 

Z řady možných trendových funkcí se pak vybírá ta jako nejvhodnější, která dává nejmenší reziduální 

součet čtverců. 

 

Jiným často používaným kritériem tohoto typu je z korelační analýzy známý index korelace, který lze 

ve výpočetním tvaru zapsat jako 
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Za nejvhodnější trendovou funkci je pak pokládána ta, která vede k největší hodnotě indexu korelace. 

[29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

15.3 Přehled základních regresních funkcí, které jsou lineární z hlediska 

parametrů 

1. Přímková regresní funkce xbbŷ 10   

 

Ilustrace obecné lineární regresní funkce je uvedena na obrázku 93. 

 

 
Obr. 93 Příklad lineární regresní funkce 

 

 

2. Parabolická regresní funkce 2. stupně 2

210 xbxbbŷ   

 

Ilustrace obecné parabolické regresní funkce 2. stupně je uvedena na obrázku 94. 

 

 
Obr. 94 Příklad polynomické (parabolické) regresní funkce 2. stupně 
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3. Parabolická regresní funkce (polynom 3.stupně) 3

3

2

210 xbxbxbbŷ   

 

Ilustrace obecné parabolické regresní funkce 3. stupně je uvedena na obrázku 95. 

 

 
Obr. 95 Příklad polynomické regresní funkce 3. stupně 

 

 

4. Polynomická regresní funkce n

n10 xb...xbbŷ   

 

Polynomická regrese představuje proložení (aproximaci) zadaných hodnot polynomem, koeficienty 

hledaného polynomu jsou metodou nejmenších čtverců vypočteny tak, aby součet druhých mocnin 

odchylek původních hodnot od získaného polynomu byl minimální. 

 

Tabulka 67 uvádí přehled základních polynomů. 

 

Pořadí Typ polynomu Obecná rovnice 

1. Polynom nulový y = 0 

2. Polynom nultého stupně y = b0 

3. Polynom 1. stupně y = b0+b1x 

4. Polynom 2. stupně y = b0+b1x+b2x
2
 

5. Polynom 3. stupně y = b0+b1x+b2x
2
+b3x

3
 

6. Polynom 4. stupně y = b0+b1x+b2x
2
+b3x

3
+b4x

4
 

7. Polynom 5. stupně y = b0+b1x+b2x
2
+b3x

3
+b4x

4
+b5x

5 

8. Polynom 6. stupně y = b0+b1x+b2x
2
+b3x

3
+b4x

4
+b5x

5
+b6x

6 

9. Polynom 7. stupně y = b0+b1x+b2x
2
+b3x

3
+b4x

4
+b5x

5
+b6x

6
+b7x

7 

10. Polynom 8. stupně y = b0+b1x+b2x
2
+b3x

3
+b4x

4
+b5x

5
+b6x

6
+b7x

7
+b8x

8 

11. Polynom 9. stupně y = b0+b1x+b2x
2
+b3x

3
+b4x

4
+b5x

5
+b6x

6
+b7x

7
+b8x

8
+b9x

9 

 

Tab. 67 Přehled základních polynomů  

 

Ilustrace obecné polynomické regresní funkce 4. stupně je uvedena na obrázku 96. 
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Obr. 96 Příklad polynomické regresní funkce 4. stupně 

 

 

5. Hyperbolická regresní funkce 1. stupně  
x

1
bbŷ 10   

 

Ilustrace obecné hyperbolické regresní funkce 1. stupně je uvedena na obrázku 97. 

 

 

 

 

Obr. 97 Příklad hyperbolické regresní funkce 1. stupně 
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 xlnbbŷ 10   xlogbbŷ 10 

6. Hyperbolická regresní funkce 2.stupně 
2210

x

1
b

x

1
bbŷ 

 

 

Ilustrace obecné hyperbolické regresní funkce 2. stupně je uvedena na obrázku 98. 

 

 
 

Obr. 98 Příklad hyperbolické regresní funkce 2. stupně 

 

 

7. Logaritmická regresní funkce              , resp.        

 

Ilustrace obecné logaritmické regresní funkce je uvedena na obrázku 99. 

 

 
Obr. 99 Příklad logaritmické regresní funkce 
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8. Odmocninná regresní funkce xbxbbŷ 210 
 

 

Ilustrace obecné odmocninné regresní funkce je uvedena na obrázku 100. 

 

 
Obr. 100 Příklad odmocninné regresní funkce 

15.4 Přehled základních regresních funkcí, které nejsou lineární z hlediska 

parametrů 

1. Exponenciální regresní funkce x

10bbŷ 
 

 

Ilustrace obecné exponenciální regresní funkce je uvedena na obrázku 101. 

 

 
 

Obr. 101 Příklad exponenciální regresní funkce 
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2. Mocninná regresní funkce 1b

0 xbŷ 
 

 

Ilustrace obecné mocninné regresní funkce je uvedena na obrázku 102. 

 

 
Obr. 102 Příklad mocninné regresní funkce 

 

Příloha 2 

Hodnocení předpovědí 

 

Pro zhodnocení modelů tvorby předpovědi (popsaných v příloze 1 této disertační práce) a následnou 

volbu nejvhodnějšího modelu je možné využít 7 kritérií. Ty jsou následující: 

 

nechť  yt - skutečná hodnota analyzované veličiny v časové periodě t, 

           tŷ  - předpověděná hodnota analyzované veličiny v časové periodě t a  

           n - počet časových period použitých ve výpočtu. 

 

Poté je možné definovat 7 základních kritérií pro volbu vhodného modelu tvorby předpovědi: 

 

 

Střední chyba (Mean Error - ME) 

 

                                                                   

 
.

n

ŷy
ME

tt 
  

 

Střední absolutní chyba (Mean Absolute Error – MAE) 

 

                                                                  
.

n

ŷy
MAE

tt 
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Střední procentní chyba (Mean Percentage Error – MPE) 

 

                                                                  

  
.

n

y/ŷy
MPE

ttt 
  

 

Tento ukazatel slouží k analýze modelu tvorby předpovědi, zda negeneruje předpovědi nadhodnocené, 

respektive předpovědi podhodnocené. Jestliže předpovědi generované s pomocí zvoleného modelu 

vykazují hodnotu MPE blízkou hodnotě 0, tak je možné tvrdit, že model generuje nezkreslené 

předpovědi. Na straně druhé, jestliže hodnota MPE dosahuje velké záporné procentní hodnoty, pak 

je předpověď nadhodnocena, a naopak jestliže hodnota MPE dosahuje velké kladné procentní 

hodnoty, pak je předpověď podhodnocena. 

 

Střední absolutní procentní chyba (Mean Absolute Percentage Error – MAPE) 

 

                                                       

 
.

n

y/ŷy
MAPE

ttt 
  

 

Střední kvadratická chyba (Mean-Squared Error – MSE) 

 

                                                           

 
.

n

ŷy
MSE

2

tt 
  

 

Střední kvadratická chyba 2 (Root-Mean-Squared Error – RMSE) 

 

                                                         

 
.

n

ŷy
RMSE

2

tt 
  

 

Kritérium Theil’s U (U) 

 

    .yyŷyU
2

1tt

2

tt    

 

Pro kritéria 1 až 6, volby vhodného modelu pro tvorbu předpovědi, je nižší hodnota signálem 

vhodnosti modelu před modelem s vyšší hodnotou daného kritéria. 

 

Nabývá-li kritérium Theil‟s U hodnoty 0, znamená to, že zvolený model je ideální pro tvorbu 

předpovědi analyzované veličiny. Jestliže hodnota Theil‟s U kritéria je < 1, zvolený model je 

vhodnější než první typ modelu spadajících do skupiny modelů prostých pro tvorbu předpovědi. 

Jestliže hodnota Theil‟s U kritéria je = 1, tak zvolený model tvoří předpovědi analyzované veličiny se 

stejnou přesností jak první model spadající do skupiny modelů prostých pro tvorbu předpovědi a 

konečně jestliže hodnota Theil‟s U kritéria je > 1, tak zvolený model tvoří méně přesné předpovědi 

než první model spadající do skupiny prostých modelů tvorby předpovědi. 

 

Jako nejvíce používaným kritériem pro volbu vhodného modelu tvorby předpovědi se často používá 

kritéria RMSE. 

 

Výše uvedených ukazatelů přesnosti může být využito v následujících situacích: 

 

 srovnání přesnosti dvou či více různých metod tvorby předpovědi, 

 

 měření přesnosti a spolehlivosti zvoleného modelu tvorby předpovědi, 
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 jako pomocný prostředek při hledání vhodného modelu tvorby předpovědi analyzované 

veličiny, a to za dané situace. 

 

Příloha 3 

Vizualizace materiálového toku 

 

Téměř každá společnost či firma je v současné době částí nějaké logistické sítě. Logistická síť, 

dodavatelský řetězec, resp. dodavatelská síť je koordinovaný systém organizací, lidí, aktivit, informací 

a zdrojů spojených s pohybem zboží nebo služeb od dodavatele ke spotřebiteli. Aktivity 

dodavatelského řetězce transformují vstupní suroviny a komponenty na finální produkty, které jsou 

následně dodávány konečným zákazníkům. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 103 Schematické znázornění dodavatelského řetězce [9] 

 

Na základě obrázku 103 je možné definovat 3 základní toky v dodavatelském řetězci:   

 

a) materiálové toky, 

b) informační toky, 

c) finanční toky. [9] 

 

Vizualizace logistického řetězce je prvním a zcela podstatným krokem směrem k systémovému řízení 

zásob.  
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Logistický řetězec je tedy posloupnost jednotlivých prvků, kterými prochází materiálový tok od 

dodavatele surovin až ke konečnému zákazníkovi. [6] 

 

Graficky lze logistický řetězec znázornit na obrázku 104. 

 

 
 

Obr. 104 Obecné schematické znázornění logistického řetězce [4] 

 

Ve výše uvedeném schématu je symbolem    znázorněno místo akumulace materiálu – skladu – a to 

nezávisle na tom, z jakých příčin zde vzniká (obrátková zásoba, pojistná zásoba, technologická zásoba, 

atp.) Plnými šipkami je znázorněn materiálový tok a čárkovanými tok informační. [4] 

Klíč k úspěšnému řízení zásob je pohled na „zablokovaný kapitál“ v zásobách v celku – v celé 

struktuře logistického řetězce. 

 

Chce-li podnik úspěšně snižovat zásoby, musí tak činit prostřednictvím optimalizace celku (celého 

řetězce). Bez detailního zmapování, definování a následně i srozumitelného popsání vlastního 

logistického řetězce se moderní firma neobejde. [18] 
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Příloha 4 

Rozpojení logistického řetězce objednávkou zákazníka 

1 Bod rozpojení objednávkou zákazníka 

 

Zmapování materiálových toků, informačních toků a následná vizualizace logistického řetězce (viz 

obrázek 105) konkrétního závodu, firmy či podniku je základem pro pochopení a systematickou práci 

s tzv. bodem rozpojení v logistickém řetězci. [4] 

 

 

Obr. 105 Schematické znázornění dodavatelského řetězce [5] 

 

Horizontální struktura logistického řízení je rozdělení materiálového toku na část řízenou podle zásob 

či podle programu (v obou případech jde o řízení na základě předpovědí poptávky) a na část řízenou 

podle objednávek zákazníků, viz obrázek 106. 

 

 

Obr. 106 Bod rozpojení logistického řetězce objednávkou zákazníka 

 

Systém řízení zásob (řízení podle stavu zásob) dává impuls k zadání výrobního příkazu anebo 

k umístění nákupní objednávky pro doplnění zásoby v okamžiku, kdy zásoba poklesla pod tzv. signální 

či objednací úroveň.  

 

Řízení podle programu představuje rozšíření předchozího systému o čas. Impuls, jehož vznik závisí na 

okamžité výši zásoby, je zde nahrazen časově rozvrženým programem (plánem) pro doplňování 

zásoby. Na základě předpovědi poptávky se stanovuje očekávaný časový průběh okamžité zásoby. 

Potřebné termíny zadávání výrobních příkazů a/nebo umisťování nákupních objednávek se pak 

odvozují z tohoto průběhu. [5] 
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Při řízení podle objednávek zákazníků se montáž, výroba, popřípadě i předchozí opatřování některých 

materiálů a dílů zahajuje teprve po přijetí a potvrzení objednávky.  

 

Hranice mezi těmito dvěma částmi materiálového toku tvoří bod rozpojení objednávkou zákazníka. 

V tomto bodu se nezávislá poptávka přeměňuje na poptávku závislou. Poloha bodu rozpojení udává, 

jak hluboko proniká nezávislá poptávka (to znamená objednávky zákazníků) do podnikového 

materiálového toku.  

 

Bod rozpojení objednávkou zákazníka je významným místem rozpojovací zásoby, která zabezpečuje 

uspokojování nezávislé poptávky. Náhodná kolísání poptávky zákazníků se v něm zachycují 

prostřednictvím pojistné zásoby. K řízení doplňování zásoby v bodu rozpojení objednávkou zákazníka 

se používají stochastické metody. [5] 

 

Bod rozpojení je tedy místo v logistickém řetězci, ve kterém je vyrovnáván rozptyl poptávky po daném 

produktu. Jinými slovy je bod rozpojení místem, kam „zaběhne“ objednávka zákazníka a tím spustí a 

řídí následný materiálový tok, viz obrázek 106. 

 

Bod rozpojení skutečně „rozpojuje“ celý logistický řetězec na dvě části: 

 

 na část řízenou plánem (od bodu rozpojení vlevo), která je zatížena faktem nejistoty 

poptávky, jehož důsledkem je nutnost udržovat v bodě rozpojení pojistnou zásobu, 

 

 na část řízenou konkrétní poptávkou (od bodu rozpojení vpravo), která je 

charakteristická tím, že v systému se nevyskytují žádné zásoby, u kterých by hrozilo 

riziko „neprodejnosti“; vše je zde věcí pouze kapacitního bilancování a plánování. [4] 

 

Bod rozpojení objednávkou zákazníka se vztahuje vždy k určité kombinaci výrobku a trhu. To znamená 

k určitému výrobku (či rodině výrobků, výrobkové řadě) a k určitému okruhu zákazníků na jistém 

území. Stanovení polohy bodu rozpojení v materiálovém toku je velmi závažným rozhodnutím vedení 

podniku. [5] 

2 Pět základních poloh bodu rozpojení logistického řetězce 

 

Je možné rozlišit 5 základních poloh bodu rozpojení, které jsou ilustrovány na obrázku 107: 

 

Obr. 107 Schematické znázornění logistického řetězce a 5 základních poloh bodu rozpojení [5] 
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V případě bodu rozpojení BR1 – bod rozpojení v distribučních skladech se konečné výrobky 

expedují do sítě distribučních skladů, odkud se pak dodávají zákazníkům. Tento bod rozpojení 

předpokládá existenci distribuční sítě. Objednávka zákazníka proniká jen do distribučního skladu. 

 

V bodě rozpojení BR2 – bod rozpojení ve skladech hotových výrobků se konečné výrobky 

soustřeďují v podniku na jednom místě. Objednávka zákazníka proniká do skladu hotových výrobků 

výrobního závodu, případně do centrálního skladu, odkud jsou pak výrobky expedovány. 

 

Ve schématu znázorněný BR3 – bod rozpojení ve skladech montážních sestav před konečnou 

montáží reprezentuje umístění bodu rozpojení někde uvnitř výrobního a montážního procesu. 

 

V případě BR4 – bod rozpojení ve skladech surovin, materiálů a polotovarů u výrobce se skladují 

pouze suroviny, materiály a nakupované díly; objednávka zákazníka proniká až k této zásobě. Výroba 

se zahajuje teprve na základě konkrétní objednávky; každá objednávka je obvykle realizována 

samostatnou výrobní zakázkou. 

 

V případě BR5 – bod rozpojení ve skladech u dodavatele se zásoby trvale vůbec neudržují; 

s opatřováním surovin, materiálů a nakupovaných dílů se začíná až po přijetí objednávky zákazníka. 

Každá zakázka představuje specifický projekt. [5] 

 

Bod rozpojení objednávkou zákazníka odděluje oblasti materiálového toku s odlišným způsobem 

řízení – a tím i s rozdílnými požadavky na metody plánování – a s různou povahou rozhodování (viz 

obrázek 108). 

 

 

Obr. 108 Přístupy řízení materiálových toků ve dvou sektorech „rozděleného“ logistického řetězce 

bodem objednávky zákazníka [4] 

3 Řízení materiálového toku „po proudu“ 

 

Po proudu materiálového toku (směrem od bodu rozpojení k trhu) jsou činnosti řízeny na základě 

přijatých (potvrzených) objednávek zákazníků. Hlavní rozhodnutí se týkají koordinace všech činností 

pro konkrétní zakázky. Přidělování kapacit je určováno přijatými zakázkami. Výrobní či montážní 

dávky se obvykle rovnají velikosti zakázky (nejde-li o trvalou hromadnou linkovou výrobu). 

 

V této oblasti materiálového toku bývá výroba řízena pomocí systémů pull (tzv. tažných systémů). 

V nich vychází řídící impuls od zákaznické objednávky, resp. od poslední operace: zákazníci a 

jednotlivá pracoviště „vytahují“ (vyžadují si) z předcházejících pracovišť to, co právě potřebují. [5] 
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4 Řízení materiálového toku „proti proudu“ 

 

Proti proudu materiálového toku (směrem od bodu rozpojení k dodavatelům) je řízení činností 

založeno na plánech sestavovaných na základě předpovědi nezávislé poptávky. Obvykle se sestavuje 

hlavní výrobní plán, který představuje výrobní program doplňování zásoby položek v bodu rozpojení 

objednávkou zákazníka. Na základě tohoto plánu se pak vypočítává závislá potřeba podřízených 

položek v kusovnících (materiálů a dílů). 

 

Kapacity se plánují pro odhadnutou budoucí poptávku. Vyrábí se v dávkách, snahou bývá co nejlépe 

využít kapacity. 

 

V této oblasti materiálového toku bývá výroba řízena převážně pomocí systémů push (tzv. tlačných 

systémů). V nich se termíny zahájení a dokončení všech operací předem centrálně plánují. [5] 

5 Určení polohy bodu rozpojení 

 

Poloha bodu rozpojení objednávkou zákazníka pro určitou kombinaci výrobku a trhu musí vyhovět 

dvěma do značné míry protichůdným druhům požadavků: 

 

 požadovaná úroveň služeb zákazníkům (zejména dodací lhůta, stupeň spolehlivosti 

dodávky a stupeň pohotovosti dodávky). Tyto požadavky lze splnit tím snadněji, čím 

blíže k trhu, tj. čím dále „po proudu“, leží bod rozpojení, 

 požadavky podniku na nízké náklady na držení zásob. Jak potřebná hodnota zásob, tak 

riziko neprodejnosti či nepoužitelnosti klesá při posouvání bodu rozpojení „proti 

proudu“. 

 

Kromě těchto základních požadavků může být rozhodování v konkrétní situaci ovlivňováno různými 

omezujícími podmínkami, které na polohu bodu rozpojení objednávkou zákazníka klade výrobní 

proces, výrobek a trh. [5] 

 

Vliv výrobního procesu: dlouhé průběžné doby, vysoké představovací náklady, dodávky od 

nespolehlivých či obtížně nahraditelných dodavatelů, špatně ovladatelné procesy anebo procesy 

s nejistým výtěžkem omezující možný posun bodu rozpojení „proti proudu“.  

 

Vliv výrobku a trhu: velký počet variant výrobku, velmi drahý výrobek, specifický výrobek pro úzký 

okruh zákazníků anebo obtížně předpovídatelná poptávka vedou k vyšším zásobám a k větším rizikům, 

proto mají tendenci tlačit bod rozpojení směrem „proti proudu“. [5] 

 

Při určování optimální polohy bodu rozpojení objednávkou zákazníka, pro určitou kombinaci výrobku 

a trhu musí být zodpovězeny dvě základní otázky: 

 

A. Jak daleko „proti proudu“ může být posunut bod rozpojení, aniž by došlo ke ztrátě zákazníků, kvůli 

nedostatečné úrovni dodavatelských služeb? 

 

B. Jak daleko „po proudu“ může být umístěn bod rozpojení, aniž by to vyvolalo nepřijatelně vysoké 

náklady na zásoby? [5]     
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6 Závislost nákladů na držení zásoby v bodě rozpojení 

 

Čím dále od zákazníka je umístěn bod rozpojení, tím více se ušetří náklady na držení pojistné zásoby. 

Na straně druhé však celková reakční doba na objednávku zákazníka je naopak tím delší, čím je bod 

rozpojení dále od zákazníka. [4] 

 

 

Obr. 109 Závislost nákladů na držení pojistné zásoby ve vztahu k poloze bodu rozpojení logistického 

řetězce [4] 

 

Čím se bod rozpojení nalézá blíže u zákazníka, tím větší je riziko neprodejnosti a vysokých nákladů na 

držení zásob. Na druhé straně, čím více má výroba charakter výroby zakázkové, tím jsou uvedená 

rizika menší, avšak reakce na konkrétní požadavky zákazníka jsou pomalejší a zvyšují se náklady na 

výrobu (viz obrázek 109). [4] 

 

Příloha 5 

Kategorizace portfolia zásob 

 

V případech, kdy existuje velké množství položek zásob pro vlastní řízení zásob, je nutné uplatnit 

postupy pro efektivní řízení takto širokého sortimentu zásob. [2] 

 

Proto tedy, jeden z prvních kroků při tvorbě systému řízení zásob by měla být segmentace velkého 

počtu skladovaných položek do několika kategorií a následné diferencované řízení zásob 

v jednotlivých kategoriích. [20] 

 

Pro účely segmentace skladovaných položek může být využito několik přístupů resp. jejich kombinace 

pro docílení požadovaného efektu „zprůhlednění“ skladovaného sortimentu zásob. 

 

Proces segmentace (kategorizace) rozsáhlého sortimentu skladovaných položek může být proveden 

s využitím následujících dvou základních přístupů resp. jejich kombinace: 

 

I. ABC analýza, 

II. XYZ analýza. 

 

Cílem segmentace portfolia zásob je tedy vytvoření logických celků (segmentů), kterým se následně 

přiřadí určitá úroveň zákaznických služeb, odlišné přístupy a metody pro tvorbu předpovědi poptávky, 
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odlišné metody pro stanovení pojistné zásoby, určí se signální stavy zásob, určí se celkový manažerský 

přístup k jednotlivým segmentům, tj. intervaly sloužící k přehodnocení přístupu k daným segmentům, 

přezkoumání vhodnosti používaných metod výpočtů a optimalizace, ad. [11] 

1 Analýza ABC 

 

Řízení zásoby velkého počtu skladových položek pomocí objednacích systémů nebo plánů potřeby 

dodávek s individuálně určovanými parametry by vyžadovalo jednotlivě pro každou položku stanovit a 

pak periodicky aktualizovat velikost dávky a pojistnou zásobu. To je jeden extrém. Zásoby by sice 

byly optimální, avšak jen za cenu jejich velmi pracného a nákladného řízení. 

 

Druhým extrémem je používání jednotných časových norem velikosti dávky a pojistné zásoby pro 

všechny položky (časové normy vyjadřují průměrnou dobu spotřeby daného množství a tím i 

průměrný počet dodávek za rok) spolu s hrubými metodami k předpovídání poptávky po hotových 

výrobcích a k odhadu budoucí potřeby položek (je vhodné poznamenat, že bez alespoň hrubého 

krátkodobého výhledu poptávky je jakékoliv řízení zásob nemožné). Takový systém řízení zásob by 

byl sice velmi jednoduchý a provozně levný, ale ani výše zásob, ani úroveň služeb zákazníkům by 

zdaleka nebyla optimální. 

 

Jako velmi efektivní cesta se nabízí rozdělit skladové položky do několika kategorií a zásobu 

jednotlivých kategorií řídit diferencovaným způsobem. Jeden z vhodných nástrojů pro diferenciaci je 

analýza ABC. [5] 

 

Princip ABC analýzy je odvozen z obecného, tzv. Paretova pravidla. Jak název napovídá, pravidlo 

formuloval italský ekonom Pareto na přelomu století. Údajně prvním popudem k formulaci tohoto 

pravidla bylo prosté zjištění faktu, že 80% italské půdy vlastní jen 20% Italů. Tento fakt zobecnil 

Pareto na dnes již klasickou formulaci: 

 

pouze 20% z výčtu možných příčin způsobí 80% následků. [4]  

 

Paretův zákon je tedy technikou, která formuluje základ řízení zásob. Je to technika klasifikace 

výrobkového portfolia podle různých kritérií důležitosti a v konečném důsledku zprůhledňuje velké 

výrobkové portfolio. [2] Je zřejmé, že přesná matematická závislost „80% na 20%“ v praxi neexistuje. 

Obecné pravidlo ale konstatuje, že vztah mezi výčtem možných příčin a následků je vždy nelineární, 

lze ho graficky znázornit přibližně na obrázku 110. 

 

 

Obr. 110 Grafické znázornění principu analýzy ABC – Lorenzova křivka [4] 
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Princip ABC analýzy odvozený od definovaného pravidla spočívá v rozdělení všech příčin do tří 

kategorií: 

 

1. příčiny, které ve své sumě způsobují 80% následků – kategorie příčin A, 

2. příčiny, které způsobují dalších 15% následků – kategorie B (příčiny kategorie A a kategorie B již 

dohromady způsobí 95% následků), 

3. příčiny, které způsobují již jen 5% následků – kategorie příčin C. [4]  

 

Klasifikace položek začíná volbou hranic kumulovaného procentního podílu hodnoty spotřeby pro 

jednotlivé kategorie (např. 50%, 80%, 90% či 95%), pro tuto volbu nelze bohužel udat exaktní kritéria. 

Pro každou ze tří uvedených dílčích sestav ABC mohou být hranice jiné. 

 

Důvodem diferenciace způsobů řízení zásob pro kategorie položek je snaha snížit hodnotu celkové 

průměrné zásoby a přitom pokud možno také zmenšit – nebo alespoň příliš nezvětšit – celkový roční 

počet objednávek. [5] 

 

Při stanovování potřeby a při řízení zásob se věnuje největší, téměř každodenní pozornost položkám 

kategorie A. Ty se sledují průběžně. Předpověď potřeby a řídící veličiny (velikost dávky a norma 

pojistné zásoby, u objednacích systémů i objednací úroveň) se stanovují individuálně pomocí co 

nejpřesnějších metod a poměrně často se aktualizují. Pro položky řízené objednacími systémy se 

doporučuje systém (B0, Q) či (B0, S), který ihned signalizuje pokles dispoziční zásoby pod objednací 

úroveň. U položek řízených plánem potřeby dodávek se pracuje s měsíčním nebo s týdenním 

plánovacím obdobím. Žádoucí termíny dodávek se určují s přesností alespoň na týdny, někdy i vyšší. 

Stav zásob a plnění dodávek se důsledně kontroluje, při hrozícím skluzu se včas iniciují opatření 

k nápravě. [5] 

 

Položky kategorie B (středně důležité) se sledují podobně jako u kategorie A, ale méně často a méně 

intenzivně. Řídící veličiny se stanovují obvykle také individuálně, někdy pomocí poněkud 

jednodušších metod. Pro položky řízené objednacími systémy bývá vhodný systém (Bk, Q) či (Bk, S) 

(viz kapitola 9) s kratším – týdenním, nejvýše dvoutýdenním – kontrolním intervalem. [5] 

 

Položkám kategorie C („málo důležitým“) se věnuje nejmenší pozornost. Jako předpověď potřeby 

obvykle slouží aritmetický průměr spotřeby, vypočtený z časové řady. Zásoby s nezávislou poptávkou 

se řídí objednacím systémem (Bk, Q) či (Bk, S) (viz kapitola 9) s delším kontrolním intervalem, 

systémem dvou zásobníků nebo plánem potřeby dodávek s měsíčním plánovacím obdobím. Položek 

kategorie C bývá značný počet. Obvykle je účelné rozdělit tuto kategorii na několik podkategorií, pro 

každou z nich pak se používají jednotné skupinové časové normy zásoby. Dávky a pojistné zásoby je 

účelné volit větší s cílem, aby tyto položky byly stále na skladě a aby se nemusely objednávat příliš 

často. [5] 
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Bližší specifikace jednotlivých skupin analýzy ABC je uvedena v tabulce 68. 

Skupina a její charakteristika Zvolená strategie řízení Metody pro dosažení zvolené 

strategie řízení 

skupina A 

několik položek 

největší obrat 

- přísná kontrola 

- osobní dohled a kontrola 

- komunikace 

- JIT přístup nebo dostatečná 

pojistná zásoba 

- pravidelná kontrola 

- přesné záznamy stavu zásob 

- propracovaný systém tvorby 

předpovědí 

- vysoká úroveň zákaznického 

servisu 

skupina B 

větší počet významných 

položek 

významný obrat 

- politika řízená na bázi „lean“ 

- užití klasické kontroly zásob 

- užití propracovaných metod 

- výpočet pojistné zásoby 

- nastavení limitní velikosti 

objednávky 

- PC řízení a zaznamenávání 

výjimečných případů 

skupina C 

velké množství položek 

nízká hodnota obratu 

(nízká hodnota položek resp. 

položky s malou poptávkou) 

- minimální kontrola 

- plnění objednávek je 

s dostatečnou časovou rezervou 

- velké objemy objednávek 

- nulové nebo vysoké stavy 

pojistné zásoby 

- jednoduché systémy řízení 

- vyhnutí se nedostatkům zásob 

či nadbytku zásob 

- nepravidelné objednávání 

- automatizovaný systém řízení 

Tab. 68 Bližší specifikace jednotlivých skupin ABC analýzy a přístupů pro řízení položek 

jednotlivých skupin [2] 

 

ABC klasifikace je tedy jednoduchý nástroj umožňující manažerům řízení zásob, kontrolovat velké 

množství položek v poměrně krátkém čase. Tento jednoduchý přístup je jeden z nejsilnějších nástrojů 

použitelných k řízení zásob a nákladů s tím spojených. [2] 

 

ABC analýza představuje nejlepší nástroj pro úsporu času a strukturování zásob. [2] 

 

Možné varianty Paretova zákona: 

 

ABC klasifikace: A10%, B20%, C70% položek 

pro běžně skladované zboží do rozsahu 3000 položek je vhodná tato varianta Paretova zákona. 

 

ABCD klasifikace: A5%, B10%, C35%, D50% položek 

nad 10 000 položek je vhodnější použít variantu klasifikace ABCD. [2] 

2 XYZ analýza 

 

Na volbu vhodných pravidel pro objednávání a skladování zásob má vliv rovněž pravidelnost jejich 

spotřeby. Jiný přístup bude volen pro materiály, jejichž spotřeba je pravidelná, a odlišný pro zásoby, 

které jsou využívány sporadicky. Proto je vhodné klasifikaci ABC doplnit o tzv. XYZ analýzu, která 

daný aspekt zohledňuje. [4] 

 

Jednotlivé symboly mají následující význam: 

 

X – zásoby s pravidelnou, konstantní spotřebou s pouhými příležitostnými výkyvy, což umožňuje 

vysokou spolehlivost predikce jejich spotřeby, 

 

Y – materiály, jejichž spotřeba vykazuje silnější (sezónní) výkyvy či trendy, přičemž možnosti jejich 

predikce jsou omezené, 
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Z – zásoby s nepravidelnou či sporadickou spotřebou, kterou nelze prakticky předpovídat. 

 

Rozdělení materiálu do příslušných skupin je prováděno na základě zkušeností kompetentních 

pracovníků nebo na bázi statistického výpočtu. „Nesourodost statistického souboru“ lze stanovit tzv. 

variačním koeficientem. Pak je postup vypracování XYZ analýzy následující (kritériem klasifikace je 

spotřeba materiálu v hodnotovém vyjádření): 

 

1. zjištění hodnot spotřeby jednotlivých materiálových položek v průběhu sledovaného období 

(vynásobením měsíční spotřeby v jednotkách množství a jednotkové nákupní ceny materiálu), 

 

2. výpočet variačního koeficientu Vi pro každou z položek podle vztahu 

 

 %100*
h

s
V

i

i
i  , kde  

 

ih  - průměrná hodnota spotřeby i-té materiálové položky, 

is  - směrodatná odchylka spotřeby i-té materiálové položky počítána dle vztahu 

 

  ,hh
n

1
s

n

1j

2

iiji 


 přičemž 

 

ijh - hodnota spotřeby i-té materiálové položky v j-tém měsíci, 

n – počet měsíců. 

 

3. setřídění položek podle vzestupného pořadí variačního koeficientu a definování intervalů pro 

klasifikaci do skupin X, Y, Z (popřípadě i do většího počtu skupin) tak, že skupina X by měla 

zahrnovat položky s hodnotou variačního koeficientu nižší než zhruba 50%, skupina Y by se měla 

pohybovat přibližně v intervalu 50 až 90% a do skupiny Z se řadí zbývající položky. [4] 
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