
 
 

Vysoká škola polytechnická Jihlava 

 

 

 

MODELOVÁNÍ PROCESŮ 

 

 

 

 

Sborník příspěvků z konference 

V rámci projektu Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť 

Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/12.0115 

 

 

 

 



 
 

Konference – Modelování procesů 

Sborník příspěvků z konference v rámci projektu Most k partnerství – 

VŠP Jihlava tvoří síť, registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/12.0115 

 

 

 

 

 

Editor:  Mgr. Hana Vojáčková 

 

Vydavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava 

Vydání:  První 

 

 

 

Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou. 

© Autoři příspěvků – Jihlava 2010 

ISBN 978-80-87035-32-0 

 

 



- 3 - 
 

Programový výbor konference 
 

 

Garant konference rektor VŠPJ Ing. Jakub Novotný, Ph.D. 

Prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc. - VŠPJ 

Prof. Ing František Zezulka, CSc. - VUT v Brně, FEKT, UAMT; VŠPJ 

Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. - VŠPJ, ČVUT FIT  

Prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc. - MENDELOVA UNIVERZITA v Brně, VŠPJ  

Doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc - MENDELOVA UNIVERZITA v Brně, VŠPJ 

Ing. Věra Mulačová, Ph.D. - VŠPJ 

Doc. Ing. Karel Müller, CSc. - ČVUT FIT, VŠPJ 

Doc. Ing. Zděnek Bradáč, CSc. - VUT v Brně, UAMT FEKT Brno 

Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. - VŠPJ 

Doc. Ing. Hudec, CSc. - VŠPJ 

Ing. Pavel Zemánek, CSc. - VŠPJ 

PaedDr. František Smrčka, Ph.D. - VŠPJ 

Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. - VŠPJ 

Ing. Dr. Bohumil Brtník - VŠPJ 

RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. - VŠPJ 

RNDr. Marie Hojdarová, CSc. - VŠPJ 

Mgr. Vlasta Dvořáková - VŠPJ 

Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. - VŠPJ 

Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. - VŠPJ 

Doc. PhDr. Otto Čačka, CSc. - VŠPJ 

RNDr. Radek Stolín, Ph.D. - VŠPJ 

Doc. Ing. Pavel Zahradníček, CSc. - VŠPJ 

Ing. Martina Kuncová, Ph.D. - VŠPJ 

Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. - VŠPJ 

  



- 4 - 
 

Obsah: 

 

Úvod ..................................................................................................................... 7 

VARIANTA ODVOZENÍ MASONOVA PRAVIDLA ............................................... 9 

Brtník Bohumil, Matoušek David .......................................................................... 9 

MODELY BIOFYZIKÁLNÍCH JEVŮ: ÚSKALÍ A PROBLÉMY JEJICH APLIKACE ....... 17 

Bureš Zbyněk ......................................................................................................17 

TVORBA SW MODELU PRO INTERNETOVOU LABORATOŘ ............................ 23 

Dobrovolný Petr, Zezulka František, Smrčka František ......................................23 

BEHAVIOURÁLNÍ MODELOVÁNÍ MODERNÍCH ANALOGOVÝCH OBVODŮ ...... 32 

Dostál Tomáš ......................................................................................................32 

SIMULATION ANALYSIS OF THE PRODUCTION SYSTEM ................................ 41 

Kuncová Martina, Medonos Michal, Dlouhý Martin ..........................................41 

VÝUKA PŘEDMĚTŮ ÚČETNICTVÍ V NEEKONOMICKÝCH OBORECH VŠPJ A JEJICH 

VÝZNAM PRO PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ................................... 51 

Leinveberová Jaroslava ......................................................................................51 

MODEL ŘÍZENÍ MLÝNICE CEMENTU ............................................................. 58 

Macej Maroš, Zemának Pavel ............................................................................58 

MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ A SIMULACE VÝROBNÍCH TECHNOLOGICKÝCH 

PROCESŮ V PRŮMYSLU ............................................................................... 66 

Marten Tomáš, Tyšer Jaroslav, Axman David, Kocián Jiří ...................................66 

NÁVRH ELEKTRONIKY MOBILNÍHO ROBOTU ................................................ 83 

Materna Zdeněk .................................................................................................83 

ROUTE OPTIMIZATION IN TRANSPORT SERVICE COMPANY .......................... 92 

Pelikán Jan, Kořenář Václav, Fábry Jan ...............................................................92 



- 5 - 
 

ORIENTACE VÝUKY A JEJÍ ZAMĚŘENÍ PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH 

FIREM V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÝCH ŠKOL ........ 99 

Plhoňová Věra ....................................................................................................99 

VÝZNAM PODNIKOVÉ ARCHITEKTURY PRO PODNIKOVÝ MANAGEMENT .... 108 

Rábová Ivana ....................................................................................................108 

MODELOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH PROCESŮ ............................................. 120 

Smrčka František ..............................................................................................120 

MODELOVÁNÍ ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ V R-T TOOLBOXU MATLAB-SIMULINK ... 126 

Smrčka Jiří, Zezulka František ...........................................................................126 

MODELOVÁNÍ PROCESŮ V ORGANIZACÍCH ................................................ 134 

Sonták Miloš .....................................................................................................134 

VYUŽITÍ UML PŘI NÁVRHU ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ .......................................... 142 

Srovnal Vilém ....................................................................................................142 

PŘÍKLADY A MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU ................... 150 

Šíp Jiří, Klufová Renata .....................................................................................150 

PODPORA VÝUKOVÉHO PROCESU POMOCÍ TESTŮ V MOODLU A V 

HOTPOTATES............................................................................................ 159 

Šiška Ladislav ....................................................................................................159 

ÚVAHY O PRACOVNÍCH TÝMECH A KOMUNIKACI ...................................... 169 

Toman Prokop ..................................................................................................169 

THE MARKETING RESEARCH EVALUATION BY FUZZY LOGIC........................ 176 

Tyráček Petr ......................................................................................................176 

MODEL FOTOVOLTAICKÉHO ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE ......................... 186 

Vrána Michal, Zezulka František .......................................................................186 

 



- 6 - 
 

INTERNETOVÉ ŘÍZENÍ FYZICKÝCH A SW MODELŮ STROJŮ A PROCESŮ ........ 194 

Zezulka František, Smrčka František, Matoušek David ....................................194 

 



- 7 - 
 

Úvod 
 

Váţení účastníci konference MODELOVÁNÍ PROCESŮ, 

 

předkládáme Vám sborník s příspěvky z jednotlivých sekcí a věříme, ţe Vám 

některé z nich přinesou zajímavé myšlenky a nápady. Modelování procesů je 

poměrně široká problematika jdoucí napříč podniky, organizacemi, akademickou 

půdou a pochopitelně informatikou. Konference ovšem tuto celou šíři nemohla 

obsáhnout. 

Za vedení Vysoké školy polytechnické Jihlava, programový a organizační výbor 

konference Vám všem účastníkům konference děkujeme za projevenou aktivitu 

a zvlášť tvůrcům příspěvků plenárního zasedání a autorům prezentovaných 

příspěvků. 

 

 za organizační a programový výbor 

 Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. 
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VARIANTA ODVOZENÍ MASONOVA PRAVIDLA 
 

Bohumil Brtník*), David Matoušek ) 

 
 
Abstrakt  

Na následujících řádcích je popsána moţná varianta velmi jednoduchého odvození 

Masonova pravidla pro vyhodnocení přenosu grafu zaloţená na tom, ţe maticový popis 

lze reprezentovat odpovídajícím grafem. Masonovo pravidlo je odvozeno pro 

vyhodnocení grafu, reprezentujícího matici druhého řádu, která je reprezentována 

grafem o dvou uzlech, a následně se ukazuje jednoduchý postup zobecnění na graf o více 

uzlech. 

 
Klíčová slova   
Masonův-Coatesův graf, Masonovo pravidlo pro vyhodnocení grafu, matice, algebraický 

doplněk, determinant, přenos, přímá větev, smyčka. 

 

 

ÚVOD   

 Pro účely simulace diskrétně pracujících soustav stejně jako při 

jejich analýze se tyto popisují blokovým schématem (resp. blokovým 

diagramem) anebo grafem. Pro rychlé „ruční“ vyhodnocení takovéhoto 

grafu pak slouţí tzv. Masonovo pravidlo, pouţívané jiţ i pro popis 

a vyhodnocení soustav spojitě pracujících. Tím je dána nutnost Masonovo 

pravidlo odvozovat protoţe oblast číslicových systémů (například filtrů) 

se neustále rozvíjí. 

 Relativně jednoduchou a přitom velmi přehlednou a jasnou 

moţností odvození na základě algebraických doplňků a znázornění matic 

grafem se zabývají následující stránky. 

  

                                                           

) Bohumil Brtník, ing.,Dr. Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 

Jihlava, tel. 567 141 119, brtnik@vspj.cz 

David Matoušek, ing. Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava, 

tel. 567 141 119, matousek@vspj.cz 

mailto:brtnik@vspj.cz
mailto:matousek@vspj.cz
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1 ODVOZENÍ MASONOVA PRAVIDLA Z ALGEBRAICKÝCH 

DOPLŇKŮ 

1.1 VÝPOČET PŘENOSU METODOU ALGEBRAICKÝCH 

DOPLŇKŮ 

Jednou z moţností výpočtu determinantu matice je opakovaná 

aplikace vztahu 

      (1) 

kterým se redukuje rozměr matice tak dlouho, dokud se rozměr matice 

z obecně n-tého řádu nesníţí aţ na řád druhý, čili do tvaru 

       (2) 

Z této matice se pak přenos napětí vypočte metodou algebraických 

doplňků jako poměr  

,    (3) 

kde  a . Matice se tedy vlastně tímto postupem 

redukuje aţ na matici bodovou o jediném prvku.  

 
1.2 MC GRAF 

 Matici (1) lze znázornit Masonovým-Coatesovým grafem, který je 

nakreslen na obr.1. 

 

Obr.1 Grafické znázornění matice (1) 
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Čitatel přenosové funkce tedy člen  lze pak znázornit větví 

vedoucí ze vstupního uzlu do uzlu výstupního, jak je patrno z obr.2. 

 

Obr.2 Grafické znázornění prvku y21 

zatímco jmenovatel přenosové funkce, tedy prvek  je znázorněn 

vlastní smyčkou u výstupního uzlu podle obr.3 

 

Obr.3 Grafické znázornění prvku y22 

 

 Uvedený vztah pro přenos napětí (3) lze tedy interpretovat na 

základě grafické konstrukce na obr.2 a obr.3 tak, ţe přenos napětí je dán 

poměrem přenosu přímé větve vedoucí ze vstupu (resp. ze vstupního uzlu 

1) na výstup ( resp. do výstupního uzlu 2) ku přenosu vlastní smyčky 

u výstupního uzlu (tedy u uzlu 2). 

 Označí-li se obecně přenos této přímé větve  (tedy 

) a přenos vlastní smyčky  (tedy ), lze 

pro přenos  psát 

       (4) 

coţ je ovšem formulace tzv. Masonova pravidla pro tento jednoduchý 

případ. 
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1.3 ZKRÁCENÝ GRAF 

 Jak je porovnáním obr.2 a obr.3 s obr.1 patrno, vůbec se 

v grafickém znázornění vztahu pro přenos neuplatnila a) vlastní smyčka 

u vstupního uzlu ( tj. u uzlu 1) a b) větev s přenosem , která vede 

z výstupního uzlu (tj. uzlu 2) zpět do uzlu vstupního (tedy do uzlu 1). 

Z toho lze snadno dovodit, ţe tyto prvky není třeba pro účely 

vyhodnocení grafu vůbec zakreslovat a vlastní vyhodnocení tedy 

neprovádět z tzv. úplného grafu (který je na obr.1), ale aţ z tzv. grafu 

zkráceného, znázorněného na obr.4. 

 

Obr.4 Zkrácený graf ke grafu z obr.1 

 
2 ZOBECNĚNÍ MASONOVA PRAVIDLA 

 Vztah (4) udává speciální tvar Masonova pravidla pro jedinou 

přímou cestu od vstupního k výstupnímu uzlu a pro jedinou vlastní 

smyčku, jak plyne i z obr.4. V dalším se proto zobecní tento tvar i na více 

přímých cest s přenosy  a více vlastních smyček s přenosy . Toto 

rozšíření oproti vztahu (4) lze neméně snadno zdůvodnit, uváţíme-li ţe 

matici (5) přísluší graf na obr.5.  

      (5) 
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Obr.5 Příklad grafu reprezentujícího prvky z matice (5) 

Při výpočtu přenosu například z uzlu 1 do uzlu 2 ze vztahu  

který se vyčíslí pomocí algebraických doplňků matice (5) pak bude 
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  (6) 

kde tedy člen 21y  je přenos přímé cesty  ze vstupního uzlu 1 do 

výstupního uzlu 2, a  je tzv. determinant .té části grafu, kterého se 

tato přímá cesta  nedotýká, zde tedy přenos vlastní smyčky u uzlu 3. 

Konečně lze uváţit situaci, ţe v grafu se můţe vyskytovat i taková 

orientovaná smyčka )(KS , která se nedotýká vlastní smyčky )(KV . 

Takováto situace je pak znázorněna grafem nakresleným na obr.6, který 

reprezentuje jednotlivé prvky matice (7), a umoţňuje zformulovat 

Masonův vztah jiţ ve zcela obecném tvaru. 
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33y22y21y
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Obr.6 Příklad grafu znázorňujícího situaci s )(KS  nedotýkající se )(KV  

Při výpočtu přenosu (například opět) z uzlu 1 do uzlu 2 ze vztahu  

pomocí algebraických doplňků bude platit následující rovnice (8) 

















2234434423.32443322

214334443321

2

4443

343332

2322

3

4443

3433

2321

1:1

2:1

1

2

.....

)....(

)1.(

0

0

)1.(

0

0

0

yyyyyyyyy

yyyyyy

yy

yyy

yy

yy

yy

yy

U

U

 













)()(

)()(

2234434423.32443322

4334443321

.

.

)...(..

)...(
KK

ii

SVV

p

yyyyyyyyy

yyyyy

  

(8) 

ze které je porovnáním s grafem na obr.6 jasně patrno, ţe čitatel 

)...( 4334443321 yyyyy   má význam součinu přenosu přímé cesty 

21)( yp i   ze vstupního uzlu 1 do výstupního uzlu 2, a členu 

)(43344433 .. iyyyy   odpovídajícího determinantu té části grafu, jehoţ se 

tato přímá cesta 21)( yp i   nedotýká. Ve jmenovateli pak členy 

)(

123.32

KSyy   a )(

23443.
KSyy   odpovídají přenosům orientovaných smyček, 

které se nedotýkají vlastních smyček 
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144

KVy   a (druhá) smyčky 
)(

222

KVy  . 

Tímto tedy získává jiţ Masonův vztah následující zcela obecný tvar (9). 
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 Toto zobecnění lze buďto pouze postulovat, kdyţ na základě výše 

uvedených skutečností si jej lze snadno představit, anebo odvodit 

postupem pomocí grafické reprezentace matic. 

 
3 ZÁVĚR 

 Protoţe Masonovo pravidlo se vyuţívá pro zjištění přenosu nejen 

analogových obvodů, ale i diskrétně pracujících soustav, jimiţ mohou být 

například číslicové filtry, lze pro uvedené aplikace jeho aplikací velmi 

snadno najít poţadovaný přenos. Například uveďme diskrétní systém, 

jehoţ blokové schéma je na obr.7, a které lze znázornit grafem, 

nakresleným na obr.8. 

z-1

z-1

a

b

-c

-d

++X Y

 

Obr.7 Příklad blokového schématu diskrétního systému 
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X Y
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Obr.8 Příklad grafu odpovídajícího blokovému schématu z obr.7 
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Z tohoto grafu pak lze snadno najít přenos (10). 
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Tím je dán význam vysvětlení Masonova pravidla pro 

vyhodnocení grafu zejména v diskrétních a v číslicových obvodech. 

 
 
LITERATURA  

[1] Čajka, J., Kvasil,J.: Teorie lineárních obvodů. SNTL/ALFA 1979. 

[2] Vlach, J., Singhal, K.: Computer Methods for Circuit Analysis and 

Design. Second edition. Van Nostarand Reinhold, New York 1994.
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MODELY BIOFYZIKÁLNÍCH JEVŮ: ÚSKALÍ A PROBLÉMY 

JEJICH APLIKACE 

 

Zbyněk Bureš 
1
) 

 
Abstrakt 

Modelování fyzikálních a jiných jevů je běţnou metodou, jak pochopit fungování 

komplexního systému, umoţnit predikci jeho dalšího chování nebo získat odezvu 

systému na speciální stimulaci. V případě biofyzikálních systémů často máme při 

modelování pouze částečné informace o systému, tím spíše je nutná obezřetnost při 

zobecňování a formulaci modelů. Příspěvek se snaţí upozornit na poměrně běţnou 

situaci, kdy v literatuře publikované modely fungují pro pouze omezenou třídu vstupních 

signálů, jsou však prezentovány jako zcela obecné. Při snaze o jejich aplikaci pak 

narazíme na závaţné problémy.  

 
Klíčová slova (keywords) 

biofyzikální model, mechanoelektrická přeměna, vnitřní ucho, vnitřní vláskové buňky 

 

 

ÚVOD 

Ruku v ruce s novými poznatky o fungování libovolného biofyzikálního 

systému jde často snaha vytvořit jeho adekvátní model, ať uţ jde o model 

matematický, výpočetní či fyzický. Tento model pak slouţí například 

k predikci dosud neznámých vlastností systému, k nasměrování dalšího 

výzkumu nebo k testování odezvy systému na specifickou stimulaci. 

Vytvářený model by měl zachytit fundamentální rysy systému, 

pochopitelně na vhodné úrovni abstrakce – v závislosti na aplikaci lze 

zvolit větší či menší míru detailu. V kaţdém případě by však mělo platit, 

ţe pokud není model úzce zaměřen pouze na nějakou speciální situaci 

(coţ by mělo být při jeho uveřejnění řádně zdůrazněno), měl by 

poskytovat realistické výstupy pro všechny relevantní vstupy. Bohuţel se 

však lze v literatuře často setkat s tím, ţe model tyto základní poţadavky 

nesplňuje, coţ mnohdy velmi ztíţí, popřípadě zcela znemoţní jeho 

vyuţití. V článku jsou demonstrovány příklady některých modelů 

sluchové dráhy, u nichţ při pokusech o jejich aplikaci narazíme na 

závaţné problémy. 

 

                                                           
1
 Zbyněk Bureš, Ing., Ph.D.; VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava, tel. 567 141 129, e-mail 

buresz@vspj.cz 
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1 MECHANOELEKTRICKÁ PŘEMĚNA 

Jako ukázkový příklad pro demonstraci omezené pouţitelnosti některých 

biofyzikálních modelů byl vybrán systém mechanoelektrické přeměny ve 

vnitřních vláskových buňkách vnitřního ucha. Vnitřní vláskové buňky 

(inner hair cells, dále jen IHC) jsou vlastním sluchovým receptorem, 

umoţňujícím vjem zvukových podnětů, a nalézají se v hlemýţdi vnitřního 

ucha. Jejich úkolem je převést mechanické zvukové kmity na nervové 

impulsy. Jsou vyplněny tekutinou, která má odlišné iontové sloţení neţ 

tekutina v jejich okolí, na buněčné membráně je tedy v klidovém stavu 

přítomen nenulový elektrický potenciál. Na vrcholu IHC se nalézají 

mikroskopické cilie neboli vlásky (odtud název), jeţ jsou působením 

zvukového podnětu vychylovány ze své rovnováţné polohy. Mechanické 

kmity cilií vyvolávají změny membránového potenciálu buňky a ve svém 

důsledku vedou k vyvolání nervových impulsů. Principem této tzv. 

mechanoelektrické přeměny je otevírání iontových kanálů v buněčné 

membráně, kterými následně mohou proudit ionty dovnitř a ven z buňky 

(např. Trojan et al., 2003). Zjednodušeně si lze představit, ţe výchylka 

cilií jedním směrem iontové kanály otevírá, výchylka opačným směrem je 

naopak uzavírá. 

Přeměna mechanické výchylky na změny receptorového 

potenciálu je silně nelineární proces s řadou specifických vlastností, jeţ 

ve svém důsledku ovlivňují, jakým způsobem je reprezentována zvuková 

informace v celé sluchové dráze. Právě z důvodu důleţitosti, jiţ IHC mají 

v celém procesu slyšení (a ovšem také pro svou nespornou zajímavost), 

byla v průběhu let vyvinuta celá řada modelů mechanoelektrické přeměny 

v IHC. Několik takových modelů (v této stati jich uvaţuji šest) bylo 

testováno jako součást komplexního modelu lidské sluchové dráhy. Bylo 

přitom zjištěno, ţe ani jeden z nich není bez výhrad vyuţitelný pro celý 

rozsah kmitočtů a intenzit zvuku, jaké je lidský sluchový orgán schopen 

vnímat. 

Prvním z důleţitých specifik mechanoelektrické přeměny v IHC je 

její závislost na frekvenci podnětu. Jiţ z vlastního principu přeměny – tok 

iontů skrze kanály omezené propustnosti – vyplývá integrační charakter 

systému, který napoví, ţe pro nízké a vysoké frekvence kmitů vlásků 

bude výsledný průběh receptorového potenciálu odlišný. Z přímých 

měření je známo, ţe pro nízké kmitočty mechanických kmitů (cca do řádu 

několika set Hz) sledují změny receptorového potenciálu (RP) poměrně 

věrně vstupní signál, nevzniká téměř ţádná stejnosměrná sloţka, pouze 

pro vysoké intenzity podnětu dochází k omezování maximální kladné 

i záporné výchylky RP kompresivní saturující nelinearitou – viz dále. Při 
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zvyšující se frekvenci mechanických kmitů však postupně klesá střídavá 

sloţka výstupu, začíná se tvořit výrazná stejnosměrná sloţka a pro 

kmitočty nad cca 4 kHz průběh receptorového potenciálu odpovídá 

víceméně obálce vstupního signálu. Tento jev má konsekvence například 

pro prostorové slyšení: tím, ţe ze signálu mizí střídavá sloţka, ztrácí se 

informace o fázi stimulujícího zvuku, coţ vede k nemoţnosti detekovat 

vzájemné časové posunutí signálů v obou uších. 

Mechanoelektrická přeměna je samozřejmě závislá téţ na intenzitě 

vstupního signálu. Závislost výchylky RP na mechanické výchylce (tj. 

vlastně vstupně-výstupní funkce) je obecně nějaká saturující kompresivní 

funkce, připomínající písmeno S. Její průběh byl přímo naměřen pouze 

pro nízkofrekvenční stimuly, z nepřímých měření však lze usuzovat, ţe 

pro niţší kmitočty je téměř lichá, se zvyšováním frekvence se postupně 

stává asymetrickou a více a více připomíná charakteristiku jednocestného 

usměrňovače. 

Z popsaného je zřejmé, ţe principielně odpovídá 

mechanoelektrická přeměna systému, v němţ je kaskádně zapojen 

jednocestný usměrňovač a následně dolní propust. Tento princip je 

základem všech testovaných modelů, ať uţ se funkce IHC modeluje 

fenomenologicky na úrovni funkčních bloků (tedy jako usměrňovač 

následovaný filtrem) nebo se k popsanému chování dospívá 

prostřednictvím detailnějšího modelování biofyzikálních jevů (například 

pohybu náboje skrz iontové kanály buněčné membrány). Právě 

v charakteristice usměrňovače tkví hlavní zdroj pozorovaných problémů. 

 

2 TESTOVANÉ MODELY 

První z testovaných modelů, který vyuţívá modelování pomocí funkčních 

bloků (Breebaart et al., 2001), implementuje mechanoelektrickou 

přeměnu skutečně jako ideální jednocestný usměrňovač následovaný 

dolní propustí. Jednoduchost modelu umoţňuje efektivní zpracování 

vstupního signálu, v případě vhodné implementace i v reálném čase. 

Model dobře reprodukuje vznik stejnosměrné sloţky a zánik střídavé 

sloţky s narůstající frekvencí, nedostatkem však je absence dynamické 

komprese – propustná fáze usměrňovače je lineární, coţ je v rozporu 

s naměřenými daty. Dalším problémem je fakt, ţe na nízkých kmitočtech, 

kde průběh RP má sledovat průběh stimulu, zcela chybí záporná 

výchylka. Přitom pro generování nervových impulsů je záporná výchylka 

důleţitá – funguje jako jakási „brzda“, čili inhibitor spontánní aktivity 

IHC. Model nicméně poměrně dobře funguje a pokud nepoţadujeme 

příliš těsnou shodu průběhu RP s fyziologickou realitou, lze jej 

akceptovat.  
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 Ostatní modely pouţívají poněkud sofistikovanější průběh 

usměrňovače, časté je neideální usměrnění pomocí exponenciální funkce 

(Colburn, 1973; Carney, 1993; Horst et al., 2010). I zde přetrvává 

nedostatek v podobě chybějící komprese (je zde přítomna naopak 

expanze), daleko podstatnější vadou je ovšem neschopnost modelu účinně 

generovat pro vyšší frekvence stimulu stejnosměrnou sloţku, coţ 

v podstatě zcela znemoţňuje pouţití modelu v jakékoli aplikaci. Tyto 

modely totiţ dimenzují exponencielu na výchylku vstupního signálu, jaká 

odpovídá téměř maximální fyziologické úrovni stimulace. Uváţíme-li, ţe 

dynamický rozsah mechanických kmitů na vstupu je minimálně 60 dB, 

pro nízké intenzity se exponenciela chová víceméně jako lineární funkce 

bez jakéhokoli usměrnění. Zjednodušeně řečeno, model funguje dobře pro 

hlasité zvuky, zatímco pro tiché vysokofrekvenční podněty negeneruje 

vůbec ţádný výstup.  

 Třetí obvyklou variantou usměrňovače je sigmoidální oboustranně 

saturující funkce (Shamma et al., 1986; Sumner et al., 2002). Ta dobře 

odpovídá fyziologické realitě, trpí však podobným nedostatkem jako 

exponenciální varianta: je-li dimenzována na maximální výchylky 

vstupního signálu, model pro vysokofrekvenční slabé stimuly negeneruje 

výstup; je-li dimenzována na minimální výchylky vstupního signálu, na 

výstupu se pro silnější nízkofrekvenční podněty objevuje téměř 

obdéníkový signál. 

 

3 PŘÍČINY PROBLÉMŮ 

Je zřejmé, ţe testované modely vţdy vycházely z odpovědí modelovaného 

systému na velmi omezenou mnoţinu vstupních signálů, jeţ byly 

následně neoprávněně zobecněny. Pochopitelně, pro uvaţovaná rozmezí 

vstupů modely věrně reprodukují experimentální data, avšak pokud se 

snaţíme aplikovat vstupy v celé fyziologicky relevantní šíři, jejich 

moţnosti selhávají. Přitom pouze jeden z testovaných modelů svým 

názvem naznačuje, ţe je zaměřen výhradně na nízkofrekvenční signály 

(Carney, 1993). 

 Důvody nedostatečnosti modelů se mohou různit. Zjednodušení 

fenomenologických modelů typu Breebaart et al. (2001) vyplývají ze 

snahy, aby výpočetní model pracoval pokud moţno v reálném čase nebo 

jen mírně pomaleji. Je-li blok mechanoelektrické přeměny pouhým 

jedním stupněm komplexnějšího modelu, je úsilí o co nejefektivnější 

implementaci, kdy delikátnější fyziologické detaily ustupují stranou, 

pochopitelné. Problémy ostatních modelů, jeţ si kladou za cíl věrněji 

sledovat fyziologickou realitu, jsou zřejmě způsobeny příliš úzkým 

pohledem na modelovanou oblast, kdy se autor soustředí na reprodukci 
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konkrétních experimentálních dat a neověří (alespoň orientačně) chování 

modelu pro jinou třídu vstupů.  

Přímá data, svazující mechanickou výchylku vlásků s výchylkou 

receptorového potenciálu, se získávají velmi nesnadno. Za této situace by 

přínosem modelů mělo být i určité poodhalení nejasností, jeţ mohou 

dosud panovat. Je pak otázkou, jaký přínos vlastně model má, nepopisuje-

li chování systému v dostatečné obecnosti. 

 

ZÁVĚR 

Pro některé modelované systémy nejsou často k dispozici dostatečně 

obecná experimentální data (a je to i případ IHC), coţ však tvůrce modelu 

neopravňuje k nevhodnému zobecňování. Uvedené příklady ukazují, ţe 

při modelování komplexních systémů je třeba snaţit se o co nejobecnější 

přístup a při generalizaci dílčích výsledků být velmi obezřetný. Rovněţ 

pokud se rozhodneme převzít a pro naše účely aplikovat libovolný model 

z literatury, je nutné jej důkladně otestovat, zda splňuje veškeré naše 

poţadavky. Zkušenosti dokládají, ţe ani publikace v seriózním, vysoce 

kvalitním vědeckém časopise nemusí sama o sobě garantovat naprostou 

bezchybnost a obecnou pouţitelnost. 
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Abstrakt 

Příspěvek se zabývá tvorbou modelu ţeleznice a programováním pohybu lokomotiv. 

Uvádí do prostředí Qt Creator, ve kterém je model programován. Pro účely 

internetového přístupu k  licencovanému prostředí programovatelného automatu, 

ovládajícímu SW model ţeleznice, je popsán systém LabLink, openSuse a VMware 

Workstation a způsob jejich pouţití pro účely internetové laboratoře řídicí techniky. 

Dostatečná pozornost je věnována způsobu tvorby modelu dráhy pohybu lokomotiv přes 

výhybky a v jednotlivých úsecích trati tak, aby animace pohybu lokomotiv v SW modelu 

ţeleznice byla dostatečně věrná. 

 
Klíčová slova (keywords) 

dráha pohybu, internetový přístup, LabLink, metoda vzdálené plochy, openSuse, Qt 

Creator, SW model 

 

 

ÚVOD 

Příspěvek se zabývá vytvořením SW modelu, který bude ovládán 

internetově. Vychází z pilotního projektu internetového ovládání 

jednoduchého modelu ţeleznice, který je přístupný z webových stránek 

VŠPJ. Autoři si zadali úkol jednak zlepšit grafické provedení stávajícího 

modelu ţeleznice, jednak zlepšit animaci pohybu vlaku po modelu 

ţeleznice a konečně připravit úlohu pro internetové ovládání metodou 

vzdálené plochy. 

Stávající internetově ovládaný a vizualizovaný model ţeleznice 

[3] je programován v jazyku C. Logické řízení modelu a přístup přes 

internet vychází z toho, ţe řídicí software modelu je provedeno ve volně 
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šířitelném prostředí CoDeSys a SW model je řízen programovatelným 

automatem WAGO, který toto vývojové prostředí pouţívá. Uţivatel si 

proto z internetu stáhne toto volné vývojové prostředí, vytvoří na vlastním 

PC program pro logické řízení modelu pohybu vlaku po kolejišti a tento 

program nahraje přes internet do programovatelného automatu, který řídí 

SW model, umístěný na serveru v laboratoři. V případě řízení SW modelu 

jiným typem programovatelného automatu, který uţívá licencované 

vývojové a programové prostředí (např. Simatic S7 s vývojovým 

licencovaným prostředím Step 7) se tento způsob pouţít nedá, pokud 

uţivatel tuto licenci nemá. 

Pro vyuţití těchto licencovaných prostředí se dá pouţít metoda 

vzdálené plochy, která spočívá v tom, ţe licencované vývojové 

a programovací prostředí je umístěno na počítači v laboratoři. Počítač 

funguje jako konfigurační a programovací přístroj a je fyzicky propojen 

s programovatelným automatem. Programovatelný automat řídí SW 

model ţeleznice, který běţí na jiném PC. Toto simulační PC je fyzicky 

propojeno s programovatelným automatem pomocí převodníku 

z logických vstupů a výstupu řídicího automatu na sériovou linku com. 

Klient (student) se připojí (dle pravidel, které jsou popsány v příspěvku) 

internetem k serveru a formou vzdálené plochy programuje 

v zabezpečeném licencovaném vývojovém prostředí vlastní řízení 

softwarového modelu ţeleznice. Webovou kamerou nebo prostřednictvím 

vizualizačního programu sleduje výsledek svého řídicího programu, tj. 

správný nebo chybný pohyb vlaků v kolejišti. Pohyb vlaků a animace 

kolejiště se zobrazuje na monitoru počítače v laboratoři i u klienta 

(studenta) na jeho vzdáleném PC. 

 

1 LABLINK 

Pro vzdálený přístup k modelům pomocí Internetu/intranetu slouţí 

systém vzdálené plochy. Tento systém má tyto funkce: správa uţivatelů, 

kteří mohou přistupovat k jednotlivým modelům, spouštění prostředí 

(operačního systému), pod kterým je daný hardware (model) ovládán, 
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přepínání uţivatelů ke správnému modelu, bezpečnost a robustnost 

systémů. Na obrázku (Obr. 2) jsou vidět jednotlivé vrstvy a části, ze 

kterých se celý systém skládá. 

 

Obr. 1: Princip internetového přístupu systémem vzdálené plochy 

Na serveru je nad vrstvou hardware nainstalovaný operační systém 

openSuse 12.3 32bit, který tvoří platformu pro instalaci aplikace VMware 

Workstation. Tato aplikace nabízí řadu funkcí. Je to především široká 

podporu operačních systémů pro Windows, Linux, NetWare, Solária x86 

a FreeBSD, včetně Windows 7. Propracovaná architektura zahrnuje plnou 

64 bitovou podporu aţ 10 síťových karet, experimentální podporu pro 

dvoucestný Virtual SMP a podporu zařízení s rozhraním USB 2.0. 

Uţivatelé mohou spouštět virtuální stroje na pozadí bez uţivatelského 

rozhraní aplikace VMware Workstation. 

Nad vrstvou VMware Workstation je virtuálně nainstalován 

operační systém openSuse 12.3 32bit, ve kterém běţí LabLink. Systém 

LabLink je vyvinutý na ČVUT Praha a slouţí pro vzdálenou administraci 

a správu uţivatelů a modelů. Výhodou tohoto systému je, ţe si kaţdý 

registrovaný uţivatel rezervuje čas a model, se kterým chce vzdáleně 

pracovat.  
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K vlastnímu fyzickému připojení k patřičnému modelu slouţí 

switch (například LINKSYS SRW224G4), který umoţňuje připojení do 

příkazové řádky (CLI). Tím dochází k dynamické tvorbě a rušení VLAN 

a přidávání portů do vytvořených VLAN. Vlastní skripty pro správu 

přepínače (switch) jsou posílány do přepínače ze systému LabLink. 

 

2 SW MODEL 

2.1 QT CREATOR 

Pro tvorbu nové úlohy bylo zvoleno vývojové prostředí QT 

Creator [2].  

Tento systém je multifunkční platformou pro tvorbu grafických 

aplikací. Zdrojový kód lze přeloţit pod OS Windows i Linux, které jsou 

u nás nejpouţívanějšími OS. Prostředí Qt Creator je určeno pro tvorbu 

grafických aplikací v jazyce C++ a openGL. Vývojové prostředí obsahuje 

velké mnoţství knihoven i pro práci s XML, SQL, webovými aplikacemi, 

řetězci a mnoha dalšími funkcemi. Výhodná je rovněţ výrazná syntaxe, 

skládání funkcí a velmi příjemný grafický návrhový systém pro GUI 

aplikace. Další vlastností Qt Creatoru je moţnost ladění, krokování 

programu pomocí breakpointu a sledování. 

Samotné vývojové prostředí neobsahuje knihovnu pro práci se 

sériovým portem com, proto byla vyuţita knihovna QextSerialPort [1]. 

 

2.2 MODEL ŢELEZNICE 

Základní úlohou je řešení trasy vlaku v definované topologii 

modelu kolejiště. Za tím účelem je třeba vytvořit databázi souřadnic, po 

kterých se dva vlaky budou pohybovat. Tu je třeba naprogramovat tak, 

aby ji mohly vyuţívat současně oba vlaky. Pro jednoduchost je trasa 

pohybu programována jako přímková interpolace mezi dvěma body. 

Z toho plyne, ţe stupeň plynulosti je dán mnoţstvím zadaných bodů. Pro 
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moţnost snadného přeprogramování trasy je databáze pohybu uloţena 

v textovém souboru a je ji tudíţ moţné upravovat v textovém reţimu. 

Textového reţimu se dá vyuţít i pro změnu názvů úseků dráhy, výhybek, 

případně na drobnější korekce stanovené trasy. Takové úpravy mohou 

vést na stejné topologii tratě ke změnám v datech odesílaných po sériové 

lince převodníku, který původní informaci přijímá nebo odesílá na jiném 

portu směrem k řídicímu automatu. 

Další úlohou je programování přímého pohybu vlaku. Je dán 

interpolací mezi dvěma po sobě následujícími body. Odpovídající datový 

formát je 

 #[Usek],[Bod1.x/Bod1.y],[Bod2.x/Bod2.y] , 

kde Usek je označován jako S0, S1, … Pokud se jedná o úsek, na 

kterém simulace začíná, pak se doplní označení P0 pro první vlak a P1 

pro druhý vlak. Bod se udává jako desetinné číslo, která je pro osu x 

v rozsahu od -2 do 2 a pro osu y v rozsahu od -1 do 1. 

Následuje programování výhybek. V simulátoru je moţné vytvořit 

pohyb po výhybce podobně jako je tvořen pohyb po úseku tratě. Zápis 

výhybky je ve tvaru 

#[cislo_vyhybky], 

[Bod1.x/Bod1.y],[Bod2.x/Bod2.y],[smer], 

#[cislo_vyhybky], 

[Bod1.x/Bod1.y],[Bod3.x/Bod3.y],[smer], 

kde cislo_vyhybky je označováno jako V0, V1 … Pro Bod platí 

stejná pravidla, jako pro přímý pohyb. Pouze je důleţité, aby první 

souřadnice náleţeli společnému bodu. Posledním parametrem je směr. 

Jedná se o rozhodující prvek, který rozhodne v případě příjezdu 

k výhybce, po kterém úseku se vlak vydá. Tento parametr nabývá hodnot 

0 a 1. 
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Tomu odpovídá Obr. 2.  

 

Obr. 2: Znázornění bodů pro řešení výhybky 

Pro vytvoření dráhy by bylo velmi sloţité vypisovat se s kaţdou 

souřadnicí a proto je součástí modelu GUI aplikace (obr. 3), která by 

tvorbu měla co nejvíce zjednodušit. Okno se dá pomyslně rozdělit na 

horní a dolní polovinu. V horní části jsou pole pro tvorbu kolejiště 

a v dolní seznam jiţ odsouhlasených souřadnic. To samotné práci příliš 

nezjednoduší, proto jsou pole Odkud a Kam samovyplňované.  

Samotná zobrazovaná grafika dráhy je načítána jako obrázek při 

startu aplikace a slouţí jako předloha pro tvorbu pohybu vláčků. 

Kliknutím levým tlačítkem myši na poţadované místo na trati se aktuální 

souřadnice pod kurzorem zobrazí v kolonce Odkud. Další kliknutí na trati 

způsobí, ţe se obsah kolonky Odkud přesune do kolonky Kam 

a v kolonce Odkud budou nové souřadnice označeného bodu. Na uţivateli 

je jiţ pouze označit daný úsek a odsouhlasit souřadnice, které se poté 

zobrazí v seznamu souřadnic.  



- 29 - 
 

 

Obr 3: Nástroj pro tvoření dráhy kolejiště 

Poslední nezbytnou součástí je tvorba výhybek. Pro tvorbu se dá 

vyuţít funkce, která při kliknutí na řádek se souřadnicemi promítne data 

zpět mezi souřadnice dráhy. Pokud tímto způsobem vybereme krajní body 

jednotlivých úseků, můţeme si je pohodlně překopírovat do sloupečku 

Výhybka a po doplnění označení odsouhlasit souřadnice v tomto sloupci. 

Označení souřadnice je ve tvaru Vx, kde x přestavuje číslo výhybky. 

Číslo v popisce odbocka x označuje, jaká logická hodnota je třeba pro 

vjezd do tohoto směru. 

Pro lepší přehlednost jsou všechny vloţené úseky vyznačené 

v modelu barevnou čarou. Modrou přímé úseky Sx a červenou úseky Vx 

a ţlutou úseky, ze který budou vlaky vyráţet. Ukázka návrhu je zobrazena 

na obr. 4. 

Posledním úkonem je uloţit databázi, čímţ se celý seznam uloţí 

do souboru. Poté uţ stačí aplikaci restartovat, čímţ dojde k načtení 
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souřadnic ze souboru a vlaky budou stát jiţ na svých místech a v modelu 

jiţ nebudou modré, červené a zelené čáry. 

 

Obr. 4: Příklad návrhu pohybu vláčků 

Výstupní informace modelu pro řídicí automat je obsazenost jednotlivých úseků, 

po kterých se právě pohybují vlaky. Naopak vstupem simulátoru je restart 

simulace, ovládání výhybek a příkaz pro pohyb či zastavení vlaku. 

 

ZÁVĚR 

Příspěvek se zabývá zabezpečeným způsobem internetového přístupu 

k řízení SW i fyzických modelů pomocí vzdálené plochy, která se 

vyuţívá kvůli licencovaným vývojovým a programovacím prostředím, 

které jsou umístěny na počítači v laboratoři. Počítač s připojenou 

vzdálenou plochou funguje jako konfigurační a programovací přístroj a je 

fyzicky propojen s programovatelným automatem, který řídí SW model 

ţeleznice na jiném PC. Toto simulační PC je fyzicky propojeno 

s programovatelným automatem pomocí převodníku z logických vstupů 

a výstupů automatu na sériovou komunikaci s PC. Autoři popisují 

prostředky zabezpečeného internetového prostředí, systém LabLink, který 
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je nainstalován na OS openSuse ve virtuálním PC díky programu 

VMware Workstation. Dále je v příspěvku podrobněji vysvětlen způsob 

tvorby SW modelu ţeleznice s ohledem na věrnou animaci pohybu 

lokomotiv přes výhybky a v jednotlivých úsecích dráhy. Je představeno 

i prostředí Qt Creator, ve kterém je SW model ţeleznice vytvořen. 
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BEHAVIOURÁLNÍ MODELOVÁNÍ MODERNÍCH 

ANALOGOVÝCH OBVODŮ 

 

Tomáš Dostál
5

 

 

 
Abstrakt 

Příspěvek se zabývá syntézou moderních obvodů, pracujících v proudovém módu, 

pomocí úpravy a bliţší obvodové realizace vhodně navrţených jednoduchých modelů 

ABM (Analog Behavioural Modeling). První prezentovanou formou těchto modelů jsou 

bloková schémata tvořená z jednodušších bloků ABM, které najdeme v knihovně 

obvodového simulátoru PSpice. V příspěvku ukáţeme i jiné vhodné modelování ABM 

a to ve formě grafů signálových toků, jejich vhodnou úpravu a následnou obvodovou 

realizaci. 

 
Klíčová slova 

Modelování obvodů, obvody v proudovém módu, grafy signálových toků. 

 

 

ÚVOD 

Nová zapojení elektronických obvodů lze získat různým 

způsobem [1]. Zaprvé zkusmo intuicí nebo úpravou a modifikací jiţ 

známých obvodů. Dále pak experimenty na počítači v obvodovém 

simulátoru (PSpice) nebo s vyuţitím kontrolní symbolické analýzy 

(programem SNAP). Popřípadě známá zapojení z klasického napěťového 

módu (VM) převést přidruţenou transformací do módu proudového (CM) 

[2], coţ dovoluje vyuţít řadu ověřených obvodů a bohatě rozpracovanou 

teorii jejich návrhu. Syntézu lze také provést pomocí úpravy a bliţší 

realizace vhodně navrţených jednoduchých modelů, které zachycují na 

určité úrovni jen podstatné chování navrhovaného obvodu. Takovéto 

modelování nazýváme behaviourální a označujeme zkratkou ABM 

                                                           
5 Prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc., Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra 

elektrotechniky a informatiky, Tolstého 16, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 141 197,  

e-mail: dostal@vspj.cz 
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(Analog Behavioural Modeling). Model ABM můţe mít formu blokového 

schématu tvořeného z jednodušších bloků, které v simulátoru PSpice [11] 

najdeme ve speciální knihovně. Základem jsou jednoduché dvojbranové 

řízené zdroje, jako například zdroj proudu řízený napětím, s jediným 

parametrem – přenosovou vodivostí. V příspěvku ukáţeme i jiné vhodné 

modelování ABM a to ve formě grafů signálových toků. 

 

1 OBVODY V PROUDOVÉM MÓDU 

V poslední době v různých elektronických aplikacích našly 

výhodné uplatnění obvody pracující v proudovém módu (CM) [2], a to 

především pro zpracování signálů ve vyšších kmitočtových pásmech 

(např. ARC filtry v pásmu video). Obvody CM nabízejí vedle vyššího 

kmitočtového rozsahu i větší dynamiku a moţnost činnosti při velmi 

malých stejnosměrných napájecích napětích. Jednoduše se v nich 

realizuje sumace proudů (pouze uzel), distribuce proudů (proudová 

zrcadla) a integrace proudů (např. obvod OTA-C). 

Naskýtá se zde také moţnost pouţít více nezávislých výstupů, kde 

se navíc neprojeví vliv zátěţe. Na rozdíl od VM, kdy při zpracování 

signálů převáţně vyuţíváme napěťové odezvy, v obvodech CM 

uvaţujeme odezvu proudů. Nicméně hlavní charakteristikou CM je 

především niţší odporová úroveň všech uzlů v tomto obvodu, včetně 

vnitřních uzlů všech aktivních prvků. To zajistí menší vliv parazitních 

kapacit (třebaţe stejných hodnot), a to důsledkem odpovídající menší 

časové konstanty. 

Místo klasických (napěťových) operačních zesilovačů [1] se zde 

s výhodou pouţívají nové moderní funkční bloky, s vyšším tranzitním 

kmitočtem [6]. Moderní technologie přinesly celou řadu takovýchto 

stavebních bloků, převáţně jiţ v integrované monolitické formě nebo jako 

zákaznické hybridní obvody. Vhodným typem se ukázaly například 

napěťové a proudové sledovače, transimpedanční zesilovače s proudovou 

zpětnou vazbou (CFA), transadmitanční zesilovače (OTA, CDTA), různé 

typy proudových konvejorů (CC II, CC II+/-, ICCII, CCC II, DVCC, 

FDCC, UCC) napěťové a proudové analogové násobičky a jiné 

vícebranové funkční bloky [10]. 
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2 BEHAVIOURÁLNÍ MODELOVÁNÍ FUNKČNÍCH BLOKŮ 

Při kontrolní analýze a počítačových simulacích navrţených 

obvodů musíme tyto bloky vhodně modelovat. Dobrý model je účinný 

nástroj počítačové simulace. Podrobné modely na tranzistorové úrovni se 

všemi součástkami jsou komplikované a pouţijeme je výjimečně. Pokud 

jsou tyto bloky komerčně dostupné, najdeme v knihovně obvodového 

simulátoru PSpice jejich makromodely, kde důleţitá část určující 

vlastnosti je modelována podrobně, zbytek pak jen zjednodušeně. Pro 

většinu nových vícebranových bloků však makromodely zatím nemáme. 

Nicméně i z dalších důvodů je pro naše účely vhodné pouţít 

zjednodušené modelování ABM, týkající se pouze podstatného chování 

obvodu. V tomto případě rozlišujeme několik úrovní těchto modelů. 

V první je funkční blok uvaţován jako ideální a jeho základní obvodové 

funkce (nejčastěji přenos napětí nebo proudu) jsou modelovány 

jednoduchými matematickými vztahy, tabulkou hodnot, popřípadě 

řízenými dvojbranovými zdroji (VCVS, CCCS, VCCS, CCVS). Příklad 

ideálního ABM modelu devítibranového universálního proudového 

konvejoru (UCC) [4] je na obr. la. Jsou zde pouţity pouze napěťové 

a proudové sledovače, realizované řízenými zdroji VCVS (E) a CCCS 

(F). Model je uzpůsoben (svorkami) hierarchickému modelování 

v obvodovém simulátoru PSpice [11]. V druhé úrovni simulujeme 

základní neideálnosti, jako je přenos signálu s jistou tolerancí, např. A = 

10,03 apod. Hlavně však uvaţujeme bránové rezistance (Rinp, Rout), kdy 

model doplníme do série nebo paralelně řazenými rezistory (obr. lb). 

Modely třetí úrovně aproximují kmitočtovou závislost přenosových 

parametrů (např. A(f)) a zahrnují také bránové impedance. Původní 

rezistivní model proto pak vhodně doplníme akumulačními prvky (C a L). 

Na obr. lb je příklad jednopólového modelu reálného napěťového 

zesilovače, jehoţ přenos je dán vztahem 

,)(
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pA kde          .,

1
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                            (1) 

Kmitočtovou závislost reálného přenosu můţeme ve PSpice modelovat 

i pomocí kmitočtově závislých řízených zdrojů ELAPLACE 

a GLAPLACE [11]. Zkušenosti však ukazují, ţe v časové analýze 
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(Transient) je první způsob vhodnější (vzhledem k problémům 

s konvergencí řešení). Sloţitější vícepólový model reálného konvejoru 

DVCC [5] je na obr. lc. Tyto lineární modely s výhodou pouţíváme 

především pro simulace obvodů (např. aktivních filtrů) v kmitočtové 

oblasti (AC sweep). Pro simulaci zpracování větších signálů (pro analýzu 

Transient a DC sweep) můţeme uvedené modely modifikovat na 

nelineární (vhodně je doplnit nelineárními prvky, např. diodami). Pro 

řešení nelineárních jevů se však lépe hodí profesionální makromodely 

a sloţité modely na tranzistorové úrovni. 

  a) 

   b) 
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c) 

Obr. 1. Příklad ABM modelů moderních funkčních bloků. 

a) model ideálního konvejoru UCC, 

 b) jednopólový model reálného napěťového zesilovače, 

c) vícepólový model reálného konvejoru DVCC. 

 

3 GRAFY SIGNÁLOVÝCH TOKŮ JAKO VHODNÉ MODELY 

ČINNOSTI OBVODŮ 

Vhodnými modely pro syntézu obvodů jsou i grafy signálových 

toků (SFG). Podstata této metody spočívá ve vyjádření rovnic 

popisujících obvod pomocí orientovaného grafu. Pro naše účely 

pouţijeme Masonovy SFG [7, 3], bez vlastních smyček, které přímo 

ukazují tok zpracovávaných signálů. Grafy jsou zejména vhodné 

k modelování obvodů a systémů vyšších řádů, obsahujících více zpětných 

vazeb (ZV), zaměříme se na moderní filtry v CM. 

Zadanou přenosovou funkci, n-tého řádu, nejprve modelujeme 

grafem, který odpovídá kanonické vícesmyčkové zpěnovazební (ZV) 

struktuře s integrátory [1]. Pro CM se více hodí struktura se sumací ZV 

a dopředných cest FLF-OS [1], protoţe zde není zapotřebí distribuce 

proudů a dvě sumace proudů se realizují jednoduše prostým uzlem 

v obvodu, kde platí 1. KZ. Tento graf modifikujeme tak, aby ZV větve 

měly přenos jedna a celkový přenos určovaly hlavně integrátory, 
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realizující větve k*1/s (obr. 2). Vyhodnocením tohoto SFG Masonovými 

vztahy [7, 3], získáme poţadovaný přenos. 

Pro ilustraci uvádíme na obr. 2 dva konkrétní grafové modely, 

obvodů čtvrtého řádu v CM, se strukturou FLF-OS. Na obr. 2a je grafový 

model multifunkčního filtru, který současně realizuje dolní, pásmovou 

a horní propust (LP, BP, HP) [8]. Na obr. 2b je grafový model fázového 

vyrovnávače (všepropustného dvojbranu) [9]. 
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Obr. 2. Grafové modely struktury FLF-OS 4-tého řádu v proudovém módu. 

a) multifunkčního filtru,     b) fázového equalizeru. 

 

Kaţdé větvi resp. uzlu grafu odpovídá určitý podobvod. V CM 

k realizaci SFG budeme potřebovat především proudové integrátory, 

realizující větve s přenosem k*1/s nebo proudové derivátory, realizující 

větve s přenosem k*s, proudové zesilovače resp. sledovače, realizující 

větve s přenosem k resp. l a proudové distributory, realizující rozvětvující 
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se uzly. Uzel grafu s  přitékajícími větvemi (v CM jde o sumaci proudů) 

se zde jednoduše realizuje prostým uzlem v obvodu, kde platí 1. 

Kirchhofův zákon. 

Z grafového modelu pak navrhneme korespondující obvod 

s konkrétními funkčními bloky. V současnosti jich je celá řada, jak jsme 

se zmínili v úvodu (např. CC II, CFA, OTA etc.). Výhodné jsou zejména 

bloky s více výstupy, které mohou přímo realizovat potřebnou distribuci 

proudů, a není třeba dalších proudových zrcadel. V našem případě (obr. 

2) potřebujeme bloky se třemi výstupy, proto jsme pro obvodovou 

realizaci v [10] zvolili pětibranové transkonduktory CDTA [6]. Blok 

CDTA (obr. 4) má dva proudové vstupy (p, n), z nichţ jeden je invertující 

(n) a tři výstupy (x) s různou orientací proudových replik Ix. Dovoluje 

tedy současně realizovat distribuci a sumaci proudů, z nichţ některé 

budou navíc i invertovány. Z tohoto důvodu jsme graf z obr. 2b 

modifikovali do tvaru na obr. 3. Uzel (2) jsme rozštěpili na dvě části (2a, 

2b), část (2a) realizuje sumaci proudů i s inverzí (-2a) a část (2b) zajišťuje 

dvě shodné proudové repliky Ix. Tuto (zakrouţkovanou) část grafu (obr. 

3) obvodově realizuje stavební blok CDTA-1 s rezistorem R1 (obr. 4). 
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Obr. 3. Modifikovaný graf signálových toků struktury FLF-OS v proudovém módu. 

 

Základními stavebními bloky navrhovaného obvodu jsou 

především čtyři proudové integrátory v kaskádě (obr. 4), které realizují 

větve přímé cesty s přenosem 
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Takovýto obvod s CDTA získáme jednoduše, připojením kapacitoru (Ck) 

na bránu (z) (obr. 4). Výstupní proud Ix je zde dán integrací rozdílu 

vstupních proudů, dle vztahu 
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Obr. 4. Realizace fázového equalizeru 4-tého řádu s bloky CDTA. 

 

Proud Ix je s různou orientací (dle šipky) na třech výstupech CDTA (x), 

které představují ideální tvrdé zdroje proudu. Tyto proudové repliky jsou 

pak, dle uvedeného SFG (obr. 3), dále rozváděny do obvodu (obr. 4). 

Poznamenejme, ţe větve grafu s přenosem jedna realizujeme obecně 

proudovým sledovačem. V obvodu, který se blíţí ideálnímu, kdy zdroj 

proudu pracuje do zátěţe s nízkou impedancí, lze tuto větev realizovat 

přímým propojením. Tak je tomu v našem případě propojení výstupních 

bran (x) se vstupními branami (p, n). Ze stejného důvodu, pokud zátěţ RL 

nesplňuje tuto podmínku, musíme před ni zařadit oddělovací proudový 

sledovač. 

 

ZÁVĚR 

Obvod na obr. 4, navrţený z grafového modelu (obr. 3), byl 

ověřen simulacemi na počítači v obvodovém simulátoru PSpice 

a laboratorně měřením. Získané výsledky potvrdily teoretické 

předpoklady a záměr syntézy. Podrobnější rozbor a další příklady jsou 

uvedeny v [10], kde je ukázáno, ţe grafy signálových toků jsou vhodným 

modelem pro syntézu analogových obvodů s moderními funkčními bloky. 
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Abstract:  

Simulation is a method for studying complex systems that are not solvable with 

standard analytical techniques. This contribution describes the use of the simulation 

model for the analysis of the camshaft production and also the analysis of the new 

contract on the production. To perform the simulation it was necessary to map the whole 

process. The simulation of the current state was made in the first phase. The results 

showed a lot of inefficiencies in the process and the lack of the capacity of some 

workplaces. Some changes in the process were suggested and tested with the aid of the 

simulation. The best results were achieved when the single-item flow was used. In the 

second phase the production of a new type of camshaft was added to the simulation. The 

analysis of these results was divided into two parts. The new production was analyzed in 

the first part and it was discovered that the planned capacities are very deficient. The 

impact of the new production on the current one was analyzed in the second part. It 

showed that this impact is negative, especially on the duration of the production process. 

 

1. Introduction  
Simulation is a method for studying complex, dynamic and 

stochastic systems that are not solvable with usual analytical 

techniques (e.g. queuing or inventory theory – Dlouhý et al. 2007). The 

first simulation models were applied to physical, chemical, biological 
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or technical problems, but it turned out that it is possible to use these 

methods for analysing the wide range of economic processes (Banks 

1998). The up-to-date computer simulation concentrates on many 

aspects but still it is not used as it should be. If there is a problem of 

the type “what we should do..” or “how to improve…”, simulation can 

be a good start to answer these questions – especially when we are 

talking about production.   

 

2. Problem Description  
As most of the companies the camshaft producer was also 

deeply affected by the financial crisis last year. Before that the 

company increased the size of the output, attracted new customers and 

invested into the new technology and equipment. When the crisis 

came, a lot of orders were broken off and the firm got into troubles. 

The reduction of the production and also the fact that a lot of 

employees were fired caused that some of the hidden problems with 

production started to be more visible, especially connected with the 

long-term production of the components, big inventory of goods in 

process and inefficiency of the production process itself. So the main 

task was to analyze the whole process and suggest the way of how to 

improve it.  

The simulation model which is described afterwards started 

with the production of the camshaft (Fig.1). It is one of the three main 

parts of the fuel-injection.  
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Fig.1 Camshaft (down) and its forged piece (up) 

The production process of the camshaft is not so complicated 

but it just hinders the production of the whole fuel-injection. The real 

manufacturing of the one piece of the camshaft lasts at about 5 weeks 

but according to the production plan (the sum of the times at all work 

places) it should lasts only one week at maximum. This was the main 

reason why the simulation model was necessary to find the bottlenecks 

of the process.  

 

3. Simulation Models  
The first aim of the model was to find out if it is possible to 

shorten the average working time of the production to two weeks (and 

also try to find the bottleneck, specify the optimal delivery size and 

describe the manpower usage).  

As the model was created not only for the firm but also as a 

part of the thesis (Medonos 2010), it was necessary to use the 

simulation software which was available (at the University of 

Economics in Prague) – so we decided to use Simul8. This product has 

been developed by SIMUL8 Corporation (www.simul8.com) from 

Northern Virginia, USA (the firm Logio – www.logio.cz – is the 

distributor for the Czech Republic). SIMUL8 provides an integrated 

environment for experiments with simulation models. The powerful 

http://www.simul8.com/
http://www.logio.cz/
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language and model visualization capabilities enable users to create the 

accurate, flexible and robust simulations. SIMUL8 is structured to 

make simulation models easy.  

The first simulation model (Fig. 2) corresponds to the situation 

that was found out during the process mapping. The arrivals of the 

camshafts into the system are unequal (but not really random, they are 

given by the plan, but the plans are different), both the interarrival 

times and the delivery size. For the simulation one real month plans 

were used to simulate the process. In the system the batch of the 50 

units of camshafts is used for the transfer among the working places 

(but two working places need 70 or 160 units). It was hard enough to 

find out everything about the production because the technological 

production times were completely different to the real ones (it was 

necessary to measure them again), some operations were executed at 

different places than it was written in the plans and the order of the 

operations was sometimes different than it should have been.   

 

Fig.2 Simulation model of the camshaft production 
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The simulation lasted 77538 minutes which corresponds to 

10 weeks (1 week is equal to 5 days), 3 days, 20 hours and 18 minutes. 

This time includes also time during which the system was filled by 

entities (1 month) and this time is not counted in the results. So the 

production time of the 4550 camshafts was more than 6 weeks, but the 

average time for the production of one camshaft is about 2 weeks – so the 

requirement of the managers can be fulfilled. As the real data said that the 

average production time for one unit is 5 weeks it is clear that there are 

idle times and other inefficiencies. But as we can see from the results 

(Fig. 3), more than 79% of the working time the unit spends by waiting 

for something, so this is also the space for some optimization of the 

process.  

 

 

Fig.3 Percent of the duration of activities during the process 

 

When we analyze the results we find out that there are two main 

problems – waiting times and bad production plan. As it should be 

possible and easier in reality to change the batch size, we have tried three 

different models with different sizes – 50 units but with uniform 

processing; 

20,59%

transport; 0,22%

waiting in front of 

the working 

place; 56,81%

waiting for the 

transport; 

22,38%
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distribution of arrivals during the month (model 1), 1 unit flow (model 2) 

and 50 units for all the working places (model 3). If we compare the 

results from the time in system point of view, the second model (one unit 

flow) is the best because each unit spends less than 1,5 week in the 

process (Fig. 4). This model is also better for the percent of the processing 

time and time for waiting for the transport (but still there is a lot of time 

spending by waiting in front of the working place – Fig. 5). So the 

strategy with one unit flow can rapidly decrease the production time.   

 

 

Fig. 4 Time in system (from minimum to maximum) for 1 unit 
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Fig. 5 Comparison of the models 

The second task was to analyze the production when new contract 

would be signed. It means to produce at about 2000 different camshafts 

monthly. The question is if the present production can take in such a big 

increase of the manufactured size and how it will influence the present 

production situation. The second model is on the fig. 6. The simulation 

was finished when just 2000 new camshafts were finished. The simulation 

run was 153050 minutes long (more than 21 weeks, one months was left 

for filling the system). The average time for the production of the new 

camshaft was 11 weeks – which is too long if we know that the 

transportation was not included and so the real time will be probably 

longer.  
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Fig. 6 Simulation model with the new contract 

Finally we can compare the new and old model and analyze the 

influence of the new production to the old one. If we want to finish again 

4550 original camshafts, the new simulation model (which included the 

production of the new camshafts) needed more than two weeks extra. The 

influence to the original production is also considerable – the time of the 

production of one original camshaft should be two times longer at average 

(Fig. 7).  
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Fig. 7 Time in system (from minimum to maximum) for 1 original unit 

  

4. Conclusion 
Chance, Robinson and Fowler (1996) have written, that they 

believe it is possible to successfully use simulation in a manufacturing 

environment. As we can see on the situation described above, it is not 

only possible, but sometimes very useful and necessary. The 

production company wanted only to analyze the situation and find the 

bottlenecks. But during the process mapping is has appeared that there 

are many problems with the observation of the production specification 

and also that there does not exist relevant data for the model. The 

simulation analysis has shown big inefficiencies in the process 

especially because of the long waiting times. In the current conditions 

it would be risky to confirm the contract because it would negatively 

influence the present production. 

 

This article was supported by grant GAČR No. 402/08/0155 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

reality

new model

weeks in system for 1 original camshaft



- 50 - 
 

References: 

1. Banks, J.: Handbook of Simulation: Principles, Methodology, 

Advances, Applications and Practice. New York: John Wiley & Sons, 

1998. ISBN 0-471-13403-1 

2. Chance, F., Robinson, J., Fowler, J.: Supporting Manufacturing with 

Simulation: Model Design, Development and Deployment. [online] 

1996, [quote 2010-07-20], Available at: 

http://www.fabtime.com/files/WSC96.pdf  

3. Dlouhý, M., Fábry, J., Kuncová, M., Hladík, T.: Simulace 

podnikových procesů. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-

251-1649-4. 

4. Medonos, M.: Simulace zavedení nového výrobku do výroby. VŠE 

Praha, 2010. Thesis. 

5. SIMUL8 – Manual and Simulation Guide, Herndon, SIMUL8 Corp. 

2001  

 

http://www.fabtime.com/files/WSC96.pdf


- 51 - 
 

VÝUKA PŘEDMĚTŮ ÚČETNICTVÍ V NEEKONOMICKÝCH 

OBORECH VŠPJ A JEJICH VÝZNAM PRO PRAKTICKÉ 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 
 

Jaroslava Leinveberová 
 

Abstrakt 

V současné době, v takzvaném pokrizovém období, jsou kladeny na řídící pracovníky 

zvýšené nároky na znalosti z oblasti ekonomiky podniku a s tím i související znalosti na 

vyuţívání účetního informačního systému. Je samozřejmostí u majitelů a top 

managementu sledovat denně účetní rozvahu. Po kaţdém řídícím pracovníkovi ziskové i 

neziskové sféry, jiţ od stále niţší řídící úrovně, je poţadována základní orientace 

o nákladech úseku, o výsledku hospodaření za úsek i podnik, o marţi, kterou vytvoří 

svěřený úsek apod. Finanční účetnictví by proto mělo být zařazeno adekvátně do výky 

i v neekonomických oborech na VŠPJ.  

Klíčová slova: finance, majetek, peněžní tok, rozvaha, účetní informační systém, 

výsledek hospodaření, výsledovka 

 

1 EKONOMICKÉ PŘEDMĚTY V NEEKONOMICKÝCH 

OBORECH, SOUČASNÝ STAV 

V této době se začíná řada firem ohlíţet do minulosti a klade si 

otázky, proč některé firmy prošly krizí úspěšně a jiné neúspěšně. Další 

otázky se týkají blízké i vzdálenější budoucnosti: „Obstojí naše 

společnost v dalších letech a co pro budoucí úspěch musíme udělat hned 

a co nás čeká?“. Dnes hovoříme o pokrizovém vývoji české ekonomiky, 

ale krize dle analytiků ještě nedozněla a moţná jsou na obzoru krize další, 

v kratších časových intervalech, které vyplynou z celosvětového vývoje 

ekonomiky (Čína a Jihovýchodní Asie).  

V této době je dalším negativním faktorem zadluţenost České 

republiky ve vazbě na strukturu průmyslu a demografický vývoj, kdy je 

zařazena mezi šest nejvíce ohroţených států EU. 

Absolventi Vysoké školy polytechnické Jihlava, z ekonomických 

i neekonomických oborů, budou vystaveni tvrdé ekonomické realitě, kdy 

se hovoří ţe: „Dobře uţ bylo!“. Tato doba tedy obzvláště klade nároky na 
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ekonomickou gramotnost. Proto si i my musíme klást otázku, zda jsou 

právě naši absolventi dobře připraveni na vedoucí funkce v ziskových 

firmách, či v neziskových organizacích. 

Vysoká škola polytechnická Jihlava má akreditovány dva 

ekonomické obory, obor Finance a řízení a obor Cestovní ruch. Ostatní 

akreditované obory jsou neekonomické. Pro neekonomické obory byl 

připraven předmět Účetnictví pro informatiky a předmět Základy 

účetnictví. Jedná se o bakalářské obory Počítačové systémy, Aplikovaná 

informatika a Všeobecná sestra, Porodní asistentka. V současné době je 

zařazen do aktuálních doporučených plánů výuky pouze volitelný 

předmět Základy účetnictví, s časovou dotací jedna hodina přednášek 

a dvě hodiny cvičení, s hodnocením započteno, dva kredity. Předmět 

účetnictví pro informatiky byl ze studijních plánů vyřazen.  

Studenti se znalostmi z předmětu Podniková ekonomika se lépe 

orientují v ekonomických pojmech, hospodářské činnosti podniku 

i v daňovém systému. Pochopení základů účetnictví je pro ně snazší 

a hlubší.  

 

1.1 Časová dotace 

Předmět Základy účetnictví je zařazen do doporučených studijních 

plánů jako předmět volitelný s týdenní časovou dotací 3 hodiny, jedna 

hodina přednášek a dvě hodiny cvičení. Běţné volitelné předměty jsou 

s časovou dotací 2 hodiny. Toto je první znevýhodnění volby předmětu, 

protoţe za tři hodiny předmětu Základy účetnictví má student obdobnou 

moţnost získat dva kredity jako o u jiného volitelného předmětu 

za hodiny dvě. 
 

1.2 Cíl výuky a obsahová náplň předmětu Základy 

účetnictví 

S ohledem na časovou dotaci a s ohledem na poţadavky praxe je 

těţiště výuky přesunuto na účetnictví s důrazem na jeho informační 

funkci, na účetní zpravodajství. Řídící pracovníci na různých stupních 

řízení musí se ve své praxi musí řídit účetními informacemi. Jedná se 

v základu především o rozvahy, výsledovky a peněţní toky. Cílem pro 

studium předmětu je zvládnutí teoretických i praktických výstupů 

z účetního informačního systému podniku, k čemuţ je vyuţíván účetní 
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software. Základem předmětu je pochopení účetního systému, znalost 

účetní rozvahy, znalost základních účetních operací, účetních postupů, 

účetního zpravodajství, celého systému účetnictví s jeho informační 

funkcí, která vychází z  potřeb různorodých uţivatelů.  Jedná se 

o problematiku financí, majetku, peněţního toku, počáteční a konečné 

rozvahy, výsledovky ve vazbě na strukturu výsledku hospodaření. Protoţe 

jsou kladeny značné nároky na studenty, musí splnit docházku, seminární 

práce i elearningové týdenní testy, je výuka značně náročná a neodpovídá 

poţadavku ohodnocení dva kredity.  

Pochopení informační funkce účetnictví z pohledu řídících 

pracovníků a vlastníků je dána ve výuce zvláštní preference, protoţe je 

předpoklad okamţitého uplatnění absolventů - bakalářů VŠPJ  v menších 

a středních společnostech, s počtem zaměstnanců kolem několika set. 

Další předpoklad je, ţe tento trend bude pokračovat.  

 

2 EKONOMICKÉ PŘEDMĚTY V 

NEEKONOMICKÝCH OBORECH, ŢÁDOUCÍ STAV  
Absolventi prezenčního studia vysokých škol mají všeobecně 

malou praxi a často i nerealistickou představu o svém uplatnění. Znalost 

základních ekonomických předmětů jim můţe být nápomocna k lepší 

orientaci a uplatnění na trhu práce. Absolventi se rychleji se adaptují 

v konkrétní organizaci a pokud získají i praktické znalosti 

z ekonomických předmětů, existuje u nich i reálná šance obstát 

v budoucnosti v pozicích vyššího managementu.  
 

2.1 Základní ekonomické předměty 

Pokud budeme vycházet z informací z nabídek podnikových 

školení, je poţadavek v ziskových společnostech na znalosti z oblasti 

práva, podnikové ekonomiky, účetnictví a daní, nákladového účetnictví – 

controllingu. Takovýto čtyřlístek předmětů potom tvoří ekonomický 

základ, na kterém mohou řídící pracovníci stavět a dále se vzdělávat.  

 

2.2 Časová dotace a vazby mezi ekonomickými předměty 

V neekonomických oborech by předměty Právo, Podniková 

ekonomika, Účetnictví a Contolling měly mít stejné zastoupení a měly by 
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být postaveny na základních znalostech a dovednostech z praxe. Nejdříve 

by měl být absolvován předmět Podniková ekonomika. Po něm by měly 

následovat předměty Právo a Účetnictví. Předmět Controlling by měl být 

zařazen do výuky jako poslední z uvedené čtveřice. Časová dotace by v 

ideálním případě mohla být tři hodiny na kaţdý předmět s dotací čtyři 

kredity, z důvodu náročnosti a poţadavků na samostatnou práci studentů.  

 

2.3 Cíl výuky ekonomických předmětů  

S ohledem na mírně optimistické předpoklady uplatnění 

absolventů neekonomických oborů VŠPJ je potřeba čtveřici navrţených 

ekonomických předmětů upravit na problematiku podnikové a neziskové 

praxe, s vyuţitím konkrétních příkladů a přístupů úspěšných majitelů 

a top managementu z regionu. Cílem výuky by mělo být vybavit 

absolventy neekonomických oborů dostatečným mnoţstvím znalostí 

a dovedností z oblasti základních ekonomických předmětů tak, aby co 

nejlépe obstáli ve sloţité ekonomické situaci podniků i ve sloţitém vývoji 

v České republice.  

 

3 NÁVRHY ŘEŠENÍ   
Srovnáme-li stávající studijní plány s předpokládanými budoucími 

poţadavky na řídící pracovníky, kterými jistě absolventi neekonomických 

oborů budou, docházíme k závěru, ţe většina neekonomických oborů jiţ 

ve svých stávajících studijních plánech základní ekonomické předměty ke 

studiu nabízí. Časová dotace je uváděna jako týdenní. 

Obor Všeobecná sestra 

Ekonomika a pojišťovnictví – povinný, jedna přednáška a jedno cvičení, 

dva kredity, Právo ve zdravotnictví, - povinný, dvě přednáškové hodiny, 

tři kredity, Management ve zdravotnictví – povinný, hodina přednáška 

a hodina cvičení, tři kredity, Základy účetnictví – volitelný, jedna 

přednáška a dvouhodinové cvičení -  s handicapem tři hodiny výuky za 

dva kredity. 

Obor Porodní asistentka 

Ekonomika a pojišťovnictví – povinný, jedna hodina přednáška a jedna 

hodina cvičení, dva kredity, Management ve zdravotnictví – povinný, 

jedna hodina přednáška a jedna hodina cvičení, tři kredity, Ekonomika 

ţivotního prostředí – volitelný předmět, dvě přednášky, dva kredity, 
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Základy účetnictví – volitelný, jedna přednáška a dvouhodinové cvičení - 

s handicapem tři hodiny výuky za dva kredity. 

Obor Počítačové systémy  
Právo pro PS – volitelný, dvě přednášky, dva kredity, Základy účetnictví 

– volitelný, jedna přednáška a dvouhodinové cvičení - s handicapem tři 

hodiny výuky za dva kredity. 

Obor Aplikovaná informatika 

Základy podnikové ekonomiky 1 – povinný, dvě přednášky a dvě cvičení, 

čtyři kredity, Základy podnikové ekonomiky 2 – povinný, dvě přednášky 

a dvě cvičení, čtyři kredity, Právo pro PS – volitelný, dvě přednášky, dva 

kredity, Základy účetnictví – volitelný, jedna přednáška a dvouhodinové 

cvičení - s handicapem tři hodiny výuky za dva kredity. 

Z uvedeného přehledu se jako částečně vyváţené z pohledu 

ekonomických předmětů jeví obory zdravotnické, kterým chybí předmět 

Právo. 

Obor Aplikovaná informatika klade značný důraz na podnikovou 

ekonomiku, kterou by po absolvování předmětu účetnictví měl pro 

potřeby řízení doplnit předmět Controlling.  

Z pohledu ekonomických předmětů je nejhůře obsazen obor 

Počítačové systémy. U tohoto oboru je naprostá absence podnikové 

ekonomiky a controllingu (nákladového a odpovědnostního řízení). 

Přínosné je, ţe u všech oborů je zařazen volitelný předmět Základy 

účetnictví. Jako problematické se jeví jeho zařazení jako volitelný 

předmětu s výukou tři hodiny za dva kredity, coţ je pro studenty 

nezajímavé a náročné, tudíţ odsouzené k malému zájmu.  

 

4 ZÁVĚRY PRO VÝUKU ÚČETNICTVÍ 

V NEEKONOMICKÝCH OBORECH NA VŠP 

JIHLAVA 
 

Motivace Účetní softwarePodklady pro studium finančního 

účetnictví, elearning 

Pro výuku účetnictví je podmínkou základní znalost podnikové 

ekonomiky a tím i základních ekonomických pojmů. Předmět je značně 

náročný na aktivní přístup studenta, protoţe poţaduje praktické znalosti 

a dovednosti (ovládání účetního softwaru). Nutnost aktivního přístupu 

studentů k výuce finančního účetnictví vede k otázce jak studenty 
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motivovat. Jinak jsou studenti motivováni ve výuce volitelného předmětu 

a jinak ve výuce povinného předmětu.  

1. Pokud budeme předpokládat úpravu předmětu, kdy se bude jednat 

i nadále o volitelný předmět, bude potřeba poţadavky a cíle, které 

si v tomto předmětu klademe, povaţovat za neúnosně vysoké, 

které neodpovídají ohodnocení - dva kredity. To vede k úpravě 

časové dotace na jednu hodinu přednášek a jednu hodinu cvičení. 

Studenti v tomto předmětu získají méně praktických znalostí 

a dovedností, které právě dle našich zkušeností z praxe nejvíce pro 

první uplatnění potřebují. 

2. Pokud budeme předpokládat přeřazení předmětu z volitelného 

předmětu na předmět povinně volitelný či povinný, je moţno 

zvýšit náročnost i počet získaných kreditů na tři. Tuto variantu 

povaţujeme v současné době za nerealistickou s ohledem na 

úzkou odbornost jednotlivých oborů. 

3. Pokud budeme předpokládat zachování předmětu v současné 

časové dotaci jedna hodina přednášek a dvě hodiny cvičení 

v rámci volitelného předmětu, mělo by ohodnocení odpovídat 

náročnosti – mělo by být upraveno na tři kredity. 

4. Pokud budeme předpokládat zachování předmětu, tak, jak je dnes 

uvedeno ve studijních plánech, s handicapem tři hodiny výuky 

a dva kredity, je tento předmět odsouzen k zániku, protoţe 

studenti si jej jako volitelný nevyberou v dostatečném počtu. Jako 

příklad mohu uvést tento semestr, kdy studenti nepochopili, ţe 

volitelný předmět má časovou dotaci tři hodiny a nahlásili se 

v počtu sedm na jednohodinovou přednášku a jiní v počtu čtyři na 

dvouhodinové cvičení.  

 

V současné době se nám jeví jako nejschůdnější úprava studijního 

plánu u předmětu Základy účetnictví na variantu 1, kdy se bude jednat 

i nadále o volitelný předmět s úpravou časové dotace na jednu hodinu 

přednášek a jednu hodinu cvičení.  

Vysoká škola polytechnická Jihlava je mladou školou, která 

zahájila výuku prvních studentů v únoru 2005. Stále prochází vývojem 

a procesy změn ve výuce, kdy je stále větší snaha o co nejlepší uplatnění 

absolventů, jistě povedou k určité struktuře a provázanosti základních 

ekonomických předmětů i v neekonomických oborech, protoţe tím bude 
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vytvořen pro absolventy širší prostor pro jejich úspěšné zapojení do 

praxe.  
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MODEL ŘÍZENÍ MLÝNICE CEMENTU 
 

Maroš Macej6, Pavel Zemánek7 
 

Abstrakt 

V příspěvku je naznačena moţnost řešení komplexního řízení sloţitého technologického 

celku – mlýnice cementu. Na řízení a vizualizaci oběhové mlýnice cementu je pouţitý 

Řídicí a vizualizační systém Control Web. Tento program můţeme zařadit mezi systémy 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), které umoţňují nejen zobrazovat 

technologický proces, ale také jej ovládat. Na příkladu sloţitého technologického 

procesu, kterým je cementárenský proces ukazují autoři způsob modelování sloţitých 

procesů. Na syntéze systému řízení je ukázána moţnost vyuţití Matlabu a Simulinku pro 

návrh řídicích algoritmů. 

 

Klíčová slova (keywords)       

ControlWeb, Matlab, mlýnice cementu, Simulink, technologický proces 

 

ÚVOD 
Projektování řídicího systému sloţitého technologického celku je 

komplikovaný úkol, který je řešitelný pouze týmovou prací zkušených 

projektantů počítačových řídicích systémů. Významným prostředkem pro 

zrychlení návrhu a jeho implementace aţ do jemného návrhu HW 

a zejména uţivatelského SW je modelování. Modelování systému 

počítačového řízení tak sloţitého systému jako je výroba cementu je 

moţné pouze formou SW modelování, neboť není pochopitelně moţné 

                                                           
6
 Bc. Maroš Macej, Vysoké učení technické v Brně, Fakutalta elektrotechniky 

a komunikačních technologií, Technická 10, Brno, xmacej01@stud.feec.vutbr.cz 
7
 Ing. Pavel Zemánek, Csc. Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, 

zemanek.pavel@gmail.com 
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postavit fyzický model např. cementárenského procesu. Účinným 

universálním modelovacím prostředkem jednotlivých podsystémů 

sloţitého technologického celku, kterým cementárenský proces je, je 

systém Matlab Simulink. Tyto dva vhodně se doplňující modelovací 

prostředky SW modelování jsou pouţívány především na školách a ve 

výzkumných institucích. Mnohem méně se přes svoje neoddiskutovatelné 

přednosti prosazují do přípravných fází projektů řídicích systémů 

v projekčních organizacích a v průmyslu obecně. Důvodem je především 

vysoká cena pro komerční vyuţití, zatímco pro školy jsou multilicence 

Matlabu Simulinku relativně levné. Dalším důvodem je to, ţe projekt 

řídicího systému komplexů, jakými jsou sloţité technologické procesy, je 

časově velmi kritický proces a modelování je časově náročné. Projektanti 

řídicích systémů proto dávají přednost ad hoc návrhu řídicích obvodů 

a vycházejí při tom především z vlastní zkušenosti s obdobnými projekty. 

To však má mnohá úskalí, zejména při velké fluktuaci pracovníků 

v průběhu vlastní projekční a implementační fáze projektů. 

 

1. Technologický proces 

Mlecí procesy patří mezi nejzákladnější a nejdůleţitější fáze ve výrobě 

cementu. Procesem mletí je moţné výrazně ovlivnit granulometrické 

sloţení cementu i suroviny i kdyţ jeho celková kvalita je dotvářena 

dalšími faktory, kterými jsou fyzikálně – chemické vlastnosti vyrobeného 

slinku a kvalita a obsah dalších nutných příměsí. Získat přesné informace 

o dynamickém chování mlýnice matematicko – fyzikální analýzou není 

moţné, neexistuje totiţ obecně platná teorie rozpojování surovin. Stejně 

jako výsledky identifikačních metod nejsou dostatečné, protoţe soustava 

je zatíţená velkým počtem poruch stochastického charakteru. 

Rozpojování surovin neboli melitelnost závisí na chemicko-

mineralogickém sloţení materiálu, měnící se v závislosti na různém 

sloţení jednotlivých sloţek a na fyzikálních vlastnostech např. tvrdosti, 

pórovitosti, granulometrii atd. Protoţe chemicko-fyzikální vlastnosti jsou 

proměnné mění se i melitelnost. Zjednodušené strojně-technologické 

uspořádání je uvedeno na obr.1 
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Mlecí jednotka je vybavena čidly pro měření [1] : 

- Materiálových toků 

- Otáček rozmetacích talířů větrných třídičů 

- Elektrických příkonů pohonu mlýna 

- Elektrických příkonů pohonu elevátorů 

Akčními členy v soustavě oběhové mlýnice jsou[1]: 

- Dávkovače jednotlivých komponent materiálových sloţek 

- Pohony rozmetacích talířů větrných třidičů 

 

1.1 Identifikace soustavy oběhové mlýnice  

Při sestavování matematického modelu se vychází ze známých 

výsledků měření. Odezvy na skokovou změnu dávky jsou zaznamenané 

na obrázku 2. Z naměřených průběhů je zřejmé astatické chování mlýnice 

jako regulované soustavy. 

 

Obrázek 1: Zjednodušené strojně-technologické uspořádání mlýnice cementu [1] 

Kdyţ je D(t)=D(1)>J(t), materiál se hromadí ve mlýně. Střední 

hodnota toku hotového produktu J(t) se prakticky nemění. Přeplňování 

mlýnu sniţuje účinnost mlecího procesu a můţe vést k zamletí mlýnu. 
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Proto je třeba při takovém stavu sníţit dávku D(t)=D(2)<J(t). Tím 

oběhové mnoţství a zpětná frakce H(t) klesá. 

 

Obrázek 2: Průběh odezev materiálových toků hrubé frakce H(t) a hotového produktu 

J(t) na skokové změny dávky D(t) při konstantních otáčkách třídiče 

 

1.2 Matematický model oběhové mlýnice 

Kdyţ splníme podmínku, ţe oba třídiče jsou funkčně shodné, 

dopravní zpoţdění transportních cest obou větví rozděleného mnoţství 

stejné a poloha rozdělovací klapky je nastavená tak, ţe rozděluje oběhové 

mnoţství do obou třídících větví ve stejném poměru, tak se můţe 

matematický popis oběhové mlýnice znázornit podle obrázku 3. 

 
Obrázek 3: Matematický model oběhové mlýnice cementu [1] 
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Matematický model dynamické části oběhové mlýnice je sloţitý 

systém popsaný parciálními diferenciálními rovnicemi a ve své přesné 

podobě je pro účely řízení nevhodný. Autoři proto ukazují, jaké metody 

zjednodušení exaktního matematického modelu oběhové mlýnice a za 

jakých podmínek lze pouţít a systém zjednodušují na systém 2. řádu 

s konstantními koeficienty a soustředěnými parametry a dopravním 

zpoţděním. Tento systém má pak poměrně jednoduchý matematický 

model vyjádřený operátorovým přenos. 

V matematickém modelu jsou znázorněné jednotlivé materiálové 

toky, které se vyskytují v systému. Ke stanovení přenosové funkce 

soustavy samotného oběhového mlýnu je nejprve nutné provést 

linearizaci modelu znázorněného na obrázku 3. Linearizace je zaloţena na 

moţnosti náhrady nelineární funkční závislosti lineární závislostí pro 

malou odchylku v pracovním bodě. Potom je moţné vyjádřit přenosovou 

funkci soustav v Laplaceovém tvaru jak níţe uvedeno. Dávkování 

můţeme nahradit jednoduchým setrvačným článkem a vlastní mlýn 

přenosem setrvačného článku 2. řádu s delšími časovými konstantami. Na 

základě experimentálního měření potom vycházejí v níţe uvedených 

přenosech časové konstanty  T=60, T1=200, T2=300, T3=300. 

 
1
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2. Modelování procesu 
Pomocí systému Control Web je moţné realizovat řízení nebo vizualizaci 

technologického procesu. Umoţňuje vizualizaci a řízení procesu 

v reálném čase. Příklad vizualizace části cementové mlýnice je 

znázorněná na obrázku č.4.  
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Pro znázornění 

jednotlivých technologických 

zařízení se pouţívají 

standardní prostředky 

z systému Control Web stejně 

jako princip jejich pouţití 

a uplatnění. 

Kromě znázornění vlastního 

technologického procesu jsou 

na obrazovce znázorněné také 

ovládací a zobrazovací jednotky 

pro ovládání technologie. 

 

2.1 Modelování systému řízení modelu technologického procesu 

v CW 

 

 

 

 

Obrázek č.5: Prepojení drivera s procesem 

Při realizaci dynamických členů je pouţit driver Modelový 

ovladač V 5.0. Tento ovladač simuluje přenos aţ do čtvrtého řádu. Tento 

model poskytuje uţívateli plné softvérové odladění řízení bez pouţití 

potřebného HW. Ovladač se skládá ze třech souborů a to souboru dll 

obsahující samotný driver, souboru kanálů dmf a parametrického 

souboru par. Soubor dll je vlastní inicializační soubor. V souboru kanálů 

dmf se deklarují čísla kanálů pro daný driver. V parametrickém souboru 

se v našem případe deklaruje tvar přenosu soustavy a časové konstanty. 

Tento driver komunikuje s procesem pomocí kanálů. Modelový ovládač 

V5.0 má čtyři vstupy a jeden výstup pouţitelný pro různé typy regulace 

(PID regulátor, dvoustavový regulátor a krokový regulátor). V našem 

Obrázek č.4: Příklad části vizualizace [2] 

 

          DRIVER Regulace dynamických 

členů + systém 

logického řízení + 

vizualizace celého 

procesu 

  dll 

  par  dmf 

1 
2 
3 

4 

5 
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řízení pomocí PID regulátoru je pouţitý jen jeden vstup a jeden výstup 

a to pro vstup kanál č. 1 a pro výstup kanál č. 2. Takto odladěný program, 

realizovaný v CW, by bylo moţné připojit systém řízení k reálnému 

procesu pomocí ovladačů pro reálny HW.  

 

2.2 Návrh regulátora v Matlabu a jeho implementace do CW 

 Pro návh regulátoru je pouţit program Matlab, který nám tento 

návrh ulehčuje hlavně tím, ţe je moţné odzkoušet řízení systému, které 

má velké časové konstanty, v krátkém čase. Důleţitým nástrojem Matlabu 

je Simulink, který jsme také pouţili. Je v něm moţné pouţít funkční 

bloky a propojit je mezi sebou tak, aby vznikla například uzavřená 

regulační smyčka. Při implementaci jednoduchého PSD regulátora do 

ControlWebu se systém nechoval jako v Matlabu. Problém vzniká hlavne 

v tom, ţe ControlWeb dodrţuje několik základních vlastností reálného 

systému, napríklad saturaci signálů. Tento problém byl vyřešen změnou 

jednoduchého PSD regulátoru na PSD regulátor s filtrací derivační 

sloţky, znázorněnou na obr. č.6. 

 

Obrázek č.6: PSD regulátor s filtrací derivační sloţky [2] 

 

4. ZÁVĚR 

Model oběhové mlýnice je realizovaný v programovém systému Control 

Web. Model procesu je realizovaný přes ovladač MODEL, který je 
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popsaný stavovou rovnicí. Vizualizace technologického procesu je 

vytvořená pomocí základních funkcí v Control Web – ty jednodušší celky 

nebo pomocí Macromedia flash, vytvořením tzv. Flash videa pro sloţitější 

celky. Vlastní technologická soustava zahrnuje čtyři regulační obvody, 

které jsou namodelované pomocí modelového ovladače V5.0. Pro řízení 

dávkování byl navrţen PI regulátor, pro řízení oběhové mlýnice byl 

navrţen PSD regulátor, které jsou pomocí kanálů propojené s modelem. 
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Abstrakt 

Modelování a simulace výrobních technologických procesů v průmyslové praxi 

významnou měrou zjednodušuje a ekonomicky zvýhodňuje návrh, realizaci, testování 

a uvádění řídicích systémů do provozu. 

Cílem příspěvku je podat praktické informace o modelování a simulaci výrobních 

technologických procesů v dnešní průmyslové automatizaci a nastínit důvody zavedení 

modelování a simulace při realizaci dodávek řídicích systémů. V příspěvku jsou 

moţnosti simulace a modelování představeny na realizovaných projektech. 

 

Klíčová slova 

Modelování, řídicí systém, simulace, technologický proces, testování, uvádění do 

provozu. 

 

 

mailto:tomas.marten@ingeteam.com
mailto:jaroslav.tyser@ingeteam.com
mailto:david.axman@ingeteam.com
mailto:jiri.kocian@ingeteam.com
mailto:jiri.kocian1@vsb.cz


- 67 - 
 

ÚVOD 

Modelování a simulace technologických procesů v průmyslové praxi 

významnou měrou zjednodušují a ekonomicky zvýhodňují návrh, 

realizaci, testování a uvádění řídicích systémů do provozu. 

Hlavním cílem příspěvku je podat praktické informace o modelování 

a simulaci technologických procesů v dnešní průmyslové automatizaci 

a nastínit důvody zavedení modelování a simulace při realizaci dodávek 

řídicích systémů. V minulosti byly moţnosti testování aplikačního 

software před uvedením do provozu velmi omezené, v některých 

případech dokonce ţádné. Aplikační software se testoval a upravoval 

přímo na reálné řízené technologii při uvádění do provozu. Tato praxe 

uvádění řídicího systému do provozu však byla časově náročná a často 

neúměrně zvyšovala celkovou cenu projektu. Také nebylo moţné 

vyzkoušet a otestovat reakce řídicího členu na všechny moţné poruchové 

a havarijní stavy řídicího systému. 

V současnosti je situace v průmyslové praxi odlišná. Pro testování 

aplikačního softwaru se pouţívají nástroje a programy pro modelování 

a simulaci výrobních technologických procesů. Jsou navrhovány 

a optimalizovány regulační algoritmy, testuje se sekvenční logika 

a uţivatelské rozhraní, testují se reakce na poruchy a havarijní stavy 

řídicího systému. Porovnáním s dřívější praxí bez simulace 

technologických procesů to sice přináší v realizační části náklady navíc, 

ty se však mnohdy několikanásobně vrátí při uvádění systému do 

provozu, které trvá kratší dobu, neţ tomu bylo dříve. 

V příspěvku jsou představeny pouţívané programy pro modelování 

a simulaci a praktické ukázky pouţití modelování a simulací 

u realizovaných projektů. 
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1. ŘÍDICÍ SYSTÉM A SIMULACE ŘÍZENÉ TECHNOLOGIE 
 

Řídicí systém je obecně tvořen řídicím členem, který řídí technologický 

proces a vizualizací, která umoţňuje kontrolu stavu technologického 

procesu a jeho ovládání. Řídicím členem je v současnosti v průmyslu 

nejčastěji PLC, neboli programovatelný automat. Řízený výrobní 

technologický proces (vysoká pec, vakuovací zařízení, válcovna, 

koksovna…) je pak tvořen různě sloţitou soustavou dílčích řízených 

částí, mezi které patří nejrůznější snímače, motory, ventily a ostatní akční 

členy. 

Dodávka celého systému obsahuje projektovou elektro část, elektrickou 

instalaci, dokumentaci, aplikační software pro PLC a vizualizaci, instalaci 

systému a jeho uvedení do provozu. 

Většina realizovaných dodávek firmou Ingeteam, a.s. začíná tím, ţe se 

vyjasní poţadavky zákazníka. Následně se navrhne koncept celého 

systému a vytvoří se detailní projektová dokumentace. 

Po schválení projektové dokumentace zákazníkem se na jejím základě 

nakoupí nebo vyrobí potřebné komponenty, jako jsou rozvaděče, motory, 

počítače, síťové prvky, systémový software atd. Zároveň se také vytvoří 

aplikační programy pro PLC a pro vizualizaci. 

Takto připravenou celou dodávku je nutné před odesláním na místo 

instalace zkontrolovat a ověřit její funkčnost za účasti zákazníka. 

Po odeslání systému na místo instalace se jednotlivé části systému 

nainstalují a poté uvedou do provozu. 

Aplikační programy se vytvářejí na základě funkčního popisu, který je 

zpravidla dodán specialisty na procesní technologii zákazníka nebo je 

vytvořen naší firmou ve spolupráci s těmito specialisty. 

I precizně napsaný funkční popis však nepostihuje všechny moţné 

eventuality, které mohou v reálné technologii nastat. Stejně tak i aplikační 
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programy pro PLC a pro vizualizaci, byť pečlivě napsány nepostihují 

všechny moţné eventuality a navíc mohou obsahovat chyby. 

V minulosti se takto vytvořené aplikační programy testovaly jen 

omezeně a většina nedokonalostí funkčního popisu a chyby programů se 

opravovaly aţ během uvádění do provozu. Protoţe se všechny případné 

chyby v průběhu uvádění do provozu nevyskytly nebo nebylo z důvodu 

bezpečnosti moţné všechny stavy vyzkoušet, nedošlo zpravidla 

k odhalení a tím i k opravě všech chyb. 

 

1.1. TESTOVÁNÍ ŘÍDICÍHO SYSTÉMU 
 

V současnosti se během vývoje, testování a uvádění do provozu 

aplikačních programů pouţívá simulací pro následující činnosti: 

1) Testování během vývoje 

Ladění programu v PLC podle chování simulované technologie. 

K zajištění správné funkce kaţdé technologie je nutné, aby řídicí systém 

zajišťoval mimo jiné základní ovládání jednotlivých akčních členů, 

blokování dle technologických podmínek, automatické sekvence 

a regulaci mnoţství provozních veličin (tlak, průtok, teplota, síla, 

rychlost, el. napětí, el. proud, atd.). Téměř kaţdý technologický proces 

proto obsahuje zpětné vazby z jednotlivých zařízení jako jsou např. 

polohy jednotlivých ventilů, pomocné kontakty od stykačů a hodnoty 

všech procesních veličin. Schopnost udrţet definované hodnoty 

procesních veličin obvykle přímo ovlivňuje kvalitu výstupu výrobního 

procesu, případně mnoţství potřebných zdrojů a tedy finanční náročnost 

daného výrobního procesu. Proto je kladen velký důraz na optimalizaci 

regulačních algoritmů a jejich parametrů. Základní funkcí simulace 

procesu je poskytovat testovanému programu zpětnou vazbu, která se 

blíţí co nejvíce reálné technologii tak, aby se dala otestovat sekvenční 

logika a řídící algoritmy včetně regulačních algoritmů a aby se daly 

optimalizovat jejich parametry. Dále se také testuje zobrazování všech 

stavů a veličin na vizualizaci. Simulují se všechny poruchové a havarijní 
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stavy a jejich přehledné zobrazování na vizualizaci. Simulace během 

vývoje aplikace umoţňuje programátorům testování dílčích částí jiţ 

během vývoje aplikačního softwaru. Tím se eliminuje mnoţství 

opakovaných chyb a v návaznosti na tom i zjednodušuje celkové 

testování aplikace. Součástí je i simulace ovládacích pultů, která ověří 

jejich návrh. Na simulaci je moţné vyzkoušet reálné ovládání technologie 

a případně před jejich výrobou je moţné návrhy pultů podle upřesňujících 

poţadavků upravit. 

2) Testy se specialisty klienta 

Specialistům na procesní technologii je umoţněno sledovat simulace 

chování výrobních procesních technologií. Chování simulace procesní 

technologie je dále ověřeno pomocí funkčního popisu technologického 

celku. Specialisté na procesní technologii tak mají zpětnou vazbu 

s ohledem na svůj funkční popis řízeného technologického celku, protoţe 

mnohdy nemohou ve funkčním popisu postihnout všechny stavy řízené 

technologie. Pomocí simulace tedy mohou spolu s programátorem PLC 

definovat a vyřešit případný neúplný popis technologického celku ještě 

před uváděním řídicího systému do provozu. 

3) Testy s konečným uţivatelem 

Komplexní integrační testy (simulace reálného provozu) celého řídicího 

systému. 

4) Školení obsluhy 

Systém nabízí kompletní sadu uţivatelského rozhraní (simulace 

ovládacích pultů, ovládacích skříní,…), které mohou být pouţity pro 

provádění školení obsluhy řízených technologií a technologických 

procesů nebo pro funkční zkoušky zařízení. Obsluha si můţe vyzkoušet 

řízení technologie ještě před realizací a zaškolit se na poruchové stavy 

technologie, které by v reálném procesu nebylo moţné testovat. Zkušení 

operátoři navíc mohou svou zpětnou vazbou upozornit na případná další 

úskalí řízení technologického procesu ještě před uvedením do provozu. 
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5) Podpora pracovníků uvádějících systém do provozu 

v místě instalace 

Nezanedbatelná je také podpora pracovníků uvádějících řídicí systém do 

provozu při ladění regulačních smyček a jejich optimalizace a při 

úpravách aplikačního softwaru. Větší úpravy v programu stejně jako 

optimalizace regulačních struktur lze dodatečně bezpečně odsimulovat 

podle reálných podmínek dodefinovaných v místě instalace. 

 

2. MODELOVÁNÍ A SIMULACE TECHNOLOGICKÉHO 

PROCESU 
 

Firma Ingeteam, a.s. pouţívá pro simulaci program WinMOD a pro 

modelování, analýzu a syntézu sloţitějších regulačních struktur 

a optimalizaci regulačních algoritmů také prostředí Matlab&Simulink. 

 

2.1. SIMULAČNÍ SOFTWARE WINMOD 
 

WinMOD je real-time simulační a vizualizační nástroj pro komplexní 

testování a pro zobrazování signálů a chování řízených aplikací, 

komponentů, strojů a různých instalací v průmyslu. WinMOD 

komunikuje s řídicím systémem v reálném čase pomocí komunikační 

sběrnice. 

Obecný řídicí systém s reálným technologickým procesem a jeho simulací 

ve WinMODu je zobrazen na Obr. 1. 
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Obr. 1 Řídicí systém s reálným technologickým procesem a jeho 

simulací [1] 

 

WinMOD propojuje grafické rozhraní s chováním dynamické simulace 

řízeného technologického procesu. Pomocí programu WinMOD mohou 

být testovány všechny moţné stavy technologických procesů 

a simulovány poruchy či havarijní stavy technologií. 

K  simulaci technologického procesu pomocí programu WinMOD je 

potřeba pouze PC s nainstalovaným WinMODem a komunikační kartou, 

která se zasouvá do PCI slotu a pomocí které WinMOD komunikuje 

v reálném čase s PLC. Spolu s WinMODem je moţno dodat komunikační 

karty s drivery pro PLC firem Siemens, Phoenix, Bernecker&Rainer, 

Allen Bradley (Rockwell Automation), Beckhoff a Schneider Electric. 

Konfigurace vstupně-výstupních signálů ve WinMODu vychází 

z hardwarové konfigurace řídicího systému. Například z hardwarové 

konfigurace Step 7 Siemensu lze vyexportovat ‚.cfg„ soubor konfigurace 

sběrnice Profibus, který lze následně importovat do WinMODu a vytvořit 

tím strukturu vstupně-výstupních signálů pro simulaci technologie. 

Strukturu lze také vytvořit pomocí ‚.gsd„ souborů pouţívaných zařízení, 
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které dodávají výrobci PLC. Příklad importované konfigurace 

s jednotkami vzdálených vstupů a výstupů na sběrnici Profibus lze vidět 

na Obr. 2. Do takto vytvořené struktury lze importovat seznam symbolů 

vstupů a výstupů řídicího systému. Příklad adresace (vstupy PLC E140.0 

aţ E140.7) jednotky vzdálených vstupů a výstupů ET200M na Profibus 

adrese 9 (6ES7-321-1BL00-0AA0) je na Obr. 2.  

Vlastní simulace v programu WinMOD se tvoří konfigurací a spojováním 

jednotlivých základních funkčních elementů, mezi které patří: 

 Binární elementy – OR, AND, RS klopný obvod, časovací 

funkce atd. 

 Digitální elementy – komparátory, čítače, registry, bloky 

sčítání, odečítání, násobení a dělení atd. 

 Analogové elementy – komparátory, integrační a derivační 

funkce, funkce realizující přechodový děj, funkce sčítání, 

odečítání násobení a dělení analogových hodnot atd. 

 Elementy konverze datových typů, multiplexory, 

demultiplexory, prvky pro ovládací pulty (tlačítka, 

přepínače, digitální displeje…) a další. 

Příklad pouţití základních výše zmíněných elementů v simulaci je 

zobrazen na Obr. 3. 
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Obr. 2 Importovaná HW konfigurace s jednotkami vzdálených vstupů a 

výstupů 
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Obr. 3 Příklad pouţití základních elementů simulace 

 

Základní elementy se mohou a velmi často sdruţují do tzv. maker. Makra 

umoţňují simulovat ucelenější dílčí části řízené technologie a celkově 

zpřehledňují simulaci. Příklad pouţití makra je simulace reverzačního 

pohonu zobrazená na Obr. 4 a simulace dvoucívkového ventilu na Obr. 5.  

 
Obr. 4 Simulace motoru 



- 76 - 
 

 
Obr. 5 Simulace dvou cívkového ventilu 

 

Simulace procesu realizovaná firmou Ingeteam a.s. byla například pouţita 

na projektu sekundární metalurgie, který se skládal z vakuovacího 

zařízení, pánvové pece a pomocných zařízení jako například dávkování 

přísad. 

Projekt sekundární metalurgie do ruského Magnitogorsku zahrnoval 

kompletní dodávku elektrické instalace a zprovoznění. Na tomto projektu 

bylo celkem 5 PLC systémů, 3 redundantní dvojice vizualizačních serverů 

a mnoţství vizualizačních klientů. 

Instalovaný řídicí systém obsahuje celkově přes 4900 digitálních a přes 

400 analogových I/O signálů, které byly spolu s kompletní technologií 

simulovány v programu WinMOD. 

Ukázka simulace přidávání přísad u projektu vakuovacího zařízení je 

zobrazena na Obr. 6. V jednotlivých simulačních oknech pokrývajících 

určitou zvolenou ucelenější část řízené technologie je moţno na pozadí 

obrázků technologie umisťovat simulační elementy nebo makra. Okna 

simulace lze mezi sebou jednoduše přepínat a mít tak v reálném čase 

přehled o kompletním stavu simulované technologie. Na Obr. 6 dole lze 

vidět okno Menu, pomocí kterého se lze přepínat mezi okny technologie 

a ovládacích pultů. Příklad návrhu ovládacího pultu je zobrazen na 

Obr. 7. 



- 77 - 
 

 

Obr. 6 Simulace přidávání přísad projektu vakuovacího zařízení pro 

sekundární metalurgii 

 

 

Obr. 7 Simulace ovládacího pultu 
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2.2. PROGRAM MATLAB&SIMULINK 
 

Analýzu a syntézu sloţitějších regulačních struktur a optimalizaci 

regulačních algoritmů provádíme v prostředí Matlab&Simulink. 

Matlab&Simulink je integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, 

modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, měření 

a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. Jedná se 

o velmi výkonný a komplexní nástroj obsahující desítky toolboxů 

(knihoven) z různých oblastí. 

Optimalizaci regulačních algoritmů lze rozdělit podle vlastností řízeného 

systému do následujících dvou skupin: 

1) Moţnost dostatečně přesné identifikace struktury 

a parametrů řízeného dynamického systému 

Je-li splněna tato podmínka, pak je moţné provést automatickou 

optimalizaci parametrů regulátoru pomocí modelu v Simulinku dle 

zvoleného kritéria. Výsledkem této simulace je znalost optimálního 

regulačního algoritmu a jeho parametrů, bez nutnosti dodatečných úprav 

po nasazení do skutečného provozu. 

2) Nemoţnost přesné identifikace dynamického systému 

Není-li moţné vytvořit dostatečně „věrný“ model řízeného systému pro 

automatickou optimalizaci parametrů regulátoru, je moţné alespoň 

studovat interakce regulátoru a dynamického systému pomocí „hrubého“ 

modelu vytvořeného v Simulinku. Výhody jsou následující: experimenty 

na modelu je moţné provádět podstatně rychleji neţ na skutečném 

systému, nehrozí poškození skutečného systému, moţnost snadno měnit 

jak parametry regulátoru, tak parametry modelu řízeného systému. 

Výsledkem této simulace je obvykle regulační algoritmus a výchozí 

hodnoty jeho parametrů. Po nasazení do skutečného provozu je nutné 

provést doladění parametrů (případně i struktury regulátoru) vzhledem 

ke skutečným vlastnostem řízeného systému. 
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V naší praxi (zejména automatizace v oblasti hutního průmyslu) 

převaţuje druhá varianta, protoţe prakticky do všech řízených systémů 

vstupuje mnoţství těţce identifikovatelných poruch, které podstatně mění 

chování řízeného systému. Proto je obvykle nemoţné vytvořit “věrný” 

model řízeného systému. 

Jedním z posledních projektů, při jehoţ realizaci jsme vyuţili moţnost 

tvorby modelu a simulování řízeného dynamického systému byl projekt, 

jehoţ cílem bylo navrhnout algoritmus pro systém regulace elektrod 

pánvové pece, provést testy a nasazení u zákazníka. 

Hlavní funkcí tohoto algoritmu je udrţovat vzdálenost mezi elektrodou 

a hladinou oceli v pánvi takovým způsobem, aby byla splněna 

poţadovaná kritéria (konstantní proud, konstantní impedance). Mezi 

podruţné funkce systému regulace elektrod patří např. ochrana proti 

zlomení elektrod (při pouţití tuhé vsázky), ochrana pecního 

transformátoru proti nadproudu, ochrana proti ponoření elektrod do lázně, 

atd. 

Výkon pánvových pecí se pohybuje v řádech jednotek aţ desítek MW. 

K provedení testu na reálném systému je tedy nutno mít jistotu, ţe 

navrţený algoritmus regulátoru bude opravdu fungovat dle předpokladů, 

coţ je moţné do jisté míry ověřit pomocí testů na modelu systému. Po 

prostudování literatury zabývající se modely pánvových pecí, provedení 

měření a vyhodnocení dat stávajících pánvových pecí jsme vytvořili 

jednoduchý model pánvové pece v prostředí Simulink. Na tomto modelu 

jsme provedli ověření základní funkčnosti navrţeného algoritmu regulace 

elektrod a jeho doladění. 

Při provádění testů na skutečném systému bylo zjištěno, ţe regulační děj 

je více či méně ovlivňován mnoţstvím proměnných (poruch), které 

nebyly v modelu brány v potaz, např. teplota a jakost oceli, průtok 

argonu, mnoţství a sloţení strusky, reakce při přidávání přísad, atd. Proto 

bylo nutné několikrát provést úpravu parametrů regulačního algoritmu 

tak, aby bylo dosaţeno stabilního regulačního děje v celém pracovním 

prostoru.  
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Hlavním přínosem „modelování a simulace“ na tomto projektu, byla 

moţnost vytvořit model pánvové pece a provést ověření navrţeného 

regulačního algoritmu na tomto modelu. Bez tohoto kroku by vůbec 

nebylo moţné přistoupit k praktickým testům na reálném systému.  

 

3. ZHODNOCENÍ POUŢITÍ MODELOVÁNÍ A SIMULACÍ 

 

Simulace technologického procesu s porovnáním s dřívější praxí bez 

simulace a s testováním přímo na reálné technologii sice přináší 

v realizační části náklady navíc, ty se však mnohdy několikanásobně vrátí 

při uvádění systému do provozu, které trvá kratší dobu, neţ tomu bylo 

dříve. 

Jako ilustraci úspory času na uvádění do provozu a tím nákladů je moţné 

uvést příklad výpočtu úspor na středně velký projekt: 5 x PLC, 20 x 

vizualizační PC, uvádění do provozu v Rusku.  

Doba strávená tvorbou simulace nepřekročí 1 měsíc. Tři programátoři 

PLC budou testovat aplikaci po dobu 2 měsíců a programátor vizualizace 

stráví během testování 1 měsíc. Celková doba strávená testováním 

nepřekročí 8 měsíců, coţ při hodinové sazbě 25EUR za hodinu činí 

celkové náklady na testování přibliţně 8 měsíců x 21 dnů za měsíc x 8 

hodin za den x 25 EUR za hodinu = 33 600 EUR. 

Uvádění do provozu bude prováděno třemi programátory PLC a bude 

trvat 4 měsíce coţ bude minimálně o jeden měsíc méně neţ by bylo 

nutné, kdyby nebyl aplikační software aplikace otestován. Pobyt 

specialisty na vizualizace také nebude nutný po celou dobu uvádění do 

provozu a celkově se zkrátí o 2 měsíce. Hodinová sazba v zahraničí při 

započtení letenek, ubytování, diet a dalších výdajů činí přibliţně 60EUR 

za hodinu. Navíc se pracuje průměrně 10hodin za den a pracovní dnem je 

i sobota. 
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Minimální ušetřené náklady na uvádění do provozu činí (3+2) ušetřené 

měsíce x (21+4) dnů za měsíc x 10 hodin za den x 60 EUR za hodinu = 

75 000EUR. 

Z výše uvedeného plyne, ţe celkově se na tomto projektu ušetří více neţ 

41 400 EUR jen díky tomu, ţe připravené aplikační programy pro PLC 

a vizualizaci budou otestované. Samozřejmě ţe je tento výpočet jen 

příklad pracující z předpokladů, ale dobře ukazuje, ţe investice do 

testování aplikací se vyplatí jak po finanční tak i po technické stránce. 

Koncový zákazník nejen ţe ušetří nemalé náklady na celý projekt, ale 

díky testování získá i celkově spolehlivější aplikaci. 

 

4. ZÁVĚR 
 

Moţnosti modelování a simulace technologických procesů v průmyslové 

praxi zjednodušují a ekonomicky zvýhodňují návrh, realizaci, testování 

a uvádění řídicích systémů do provozu. 

V příspěvku jsou představeny programy pouţívané firmou Ingeteam a.s. 

pro modelování a simulaci na praktických ukázkách u realizovaných 

projektů. 

Hlavním cílem příspěvku je podat praktické informace o modelování 

a simulaci technologických procesů v dnešní průmyslové automatizaci 

a nastínit důvody zavedení modelování a simulace při realizaci dodávek 

řídicích systémů. V minulosti byly moţnosti testování aplikačního 

software před uvedením do provozu velmi omezené. Aplikační software 

se testoval a upravoval přímo na reálné řízené technologii při uvádění do 

provozu. 

V současnosti je situace v průmyslové praxi odlišná. Pro testování 

aplikačního softwaru se pouţívají nástroje a programy pro modelování 

a simulaci technologických procesů. Jsou navrhovány a optimalizovány 

regulační algoritmy, testuje se sekvenční logika a uţivatelské rozhraní, 
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testují se reakce na poruchy a havarijní stavy řídicího systému. 

Porovnáním s dřívější praxí bez simulace technologických procesů to sice 

přináší v realizační části náklady navíc, ty se však mnohdy 

několikanásobně vrátí při uvádění systému do provozu, které trvá kratší 

dobu, neţ tomu bylo dříve. 

Navíc, je-li aplikační software dostatečně otestován a naprogramován 

podle standardu, tak se mohou uvádění řídicího systému do provozu 

účastnit i programátoři, kteří se na vývoji aplikačního software nepodíleli. 
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Abstrakt: 
Tato práce popisuje návrh elektronické části fyzického modelu mobilního robotu, která 

tvoří vrstvu mezi hardwarem a vyšším řídicím programem, běţícím v PC, embedded 

systému, nebo v mobilním zařízení, vybaveném technologií Bluetooth. Fyzický model 

servisního robotu na rozdíl od drahých komerčně dostupných výrobků má modulární 

koncepci, umoţňuje snadnou změnu funkce, připojení libovolné nástavby a testování 

vlastních algoritmů. 

 

Klíčová slova:  
komunikace, mikroprocesor, model, protokol, mobilní robot 

 
 

ÚVOD 

V současnosti je uţ pro mnoho rutinních, či člověku nebezpečných 

činností vyuţíváno mobilních robotů a nelze pochybovat o tom, ţe jejich 

význam časem ještě vzroste. Mobilní roboti s různou měrou autonomnosti 

nalezly uplatnění při průzkumu potrubí, vzduchotechniky, likvidaci 

výbušnin, průzkumu terénu, záchraně lidí a majetku při ţivelných 

katastrofách, průzkumu a práci pod vodou atd. Roboti však nacházejí 

uplatnění i v kaţdodenním ţivotě. V poslední době se například běţným 

vybavením domácností stává robotický vysavač. Zcela speciální kategorií 

jsou mobilní roboti zkoumající planety a jiná vesmírná tělesa. 

Robotika je dynamicky se rozvíjející obor, nabízející k řešení celou škálu 

zajímavých problémů. Například řízení mobilního robotu můţe být 

sloţitou činností probíhající na mnoha úrovních. Od úrovně nejniţší, jako 

je řízení pohonů, správa napájení, obsluha senzorů, komunikace atd., aţ 

po úroveň nejvyšší, zahrnující například mapování okolního prostředí, 

lokalizaci a plánování misí. Aby bylo moţné tuto úlohu zvládnout, je 

třeba přistoupit k jejímu řešení po jednotlivých úrovních. V této práci je 



- 84 - 
 

popsána koncepce a realizace modulární elektroniky zajišťující nejniţší 

funkce řízení. Elektronika tvoří rozhraní mezi hardwarem a vyšším 

řídicím systémem. Díky této abstrakci je programátor oddělen od 

konkrétního hardwaru a můţe se soustředit na sloţitější algoritmy. Další 

výhodou vrstvy provádějící tuto abstrakci je, ţe můţe být zcela změněn 

hardware robotu a při zachování navrţeného komunikačního protokolu 

zůstane řídicí program plně funkční. 

 
1 ROBOTICKÁ PLATFORMA 
 

Jako mobilní robotická 

platforma byl pouţit hotový 

čtyřkolový diferenciálně řízený 

podvozek MOB-03 firmy 

HobbyRobot. Kaţdé z kol je 

poháněno samostatným 

stejnosměrným motorkem 

(12 V, 1.5 A) se zabudovanou 

převodovkou 1:50 a enkodérem 

se 100 impulzy na otáčku 

hřídele motoru. Podvozek je 

tvořen duralovými profily 

a nerezovými deskami 

s montáţními otvory. Montáţní 

otvory umoţňují upevnění 

elektroniky, manipulátoru 

apod. a jsou rozmístěné v rastru 

kompatibilním se stavebnicí Merkur.  

Zvolený diferenciálně řízený podvozek je nevýhodný pro energeticky 

náročné otáčení, prakticky nemoţnou odometrii (kola při otáčení 

prokluzují) a velkou váhu. Na druhou stranu je moţné jej díky robustnosti 

a stabilitě vyuţít i ve venkovním prostředí a více se tak přiblíţit 

moţnostem skutečných mobilních robotů. 
 

2 KONCEPCE ELEKTRONIKY 
 

Při návrhu koncepce elektroniky bylo zváţeno několik moţností. Jako 

nejvýhodnější se ukázala varianta, kdy řídicí elektroniku budou tvořit 

vzájemně komunikující „inteligentní“ moduly.  

Obrázek 1: MOB-03 (zdroj 

shop.snailinstruments.com) 
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Navrţená elektronika sestává z jednotlivých specializovaných modulů, 

osazených 8 bitovými mikroprocesory AVR, které mezi sebou 

komunikují po sběrnici RS-485. Díky modulární koncepci je moţné 

jednoduše rozšiřovat či vylepšovat funkce mobilní platformy. Systém 

modulů přijímá pomocí navrţeného komunikačního protokolu 

jednoduché povely a umoţňuje vyčítání stavu vnitřních proměnných. 

Komunikace s vyšším řídicím systémem můţe probíhat pomocí RS-232, 

nebo technologie Bluetooth. Díky abstrakci programátor vyššího řídicího 

programu nemusí znát detaily týkající se obsluhy senzorů nebo řízení 

pohonů a můţe se soustředit výhradně na sloţitější úkoly.  

Elektronika je tvořena jedním masterem (MainMod) a několika slave 

moduly. Všechny slave moduly pouţívají stejný mikroprocesor Atmel 

ATmega8. Nadřízený modul vyuţívá sloţitější typ ATmega64 s větší 

pamětí programu a dat. Systém je moţné snadno rozšiřovat o další 

moduly, nebo při zachování komunikačního protokolu měnit stávající 

moduly za verze s jinými vlastnostmi, součástkami atd. Všechny moduly 

jsou unifikované v tom smyslu, ţe mají shodně řešené napájení, rozměry 

a umístění montáţních otvorů (snadná montáţ modulů nad sebe pomocí 

distančních sloupků), vyuţívají stejný typ konektorů pro napájení, pro 

připojení periferií a mají stejně zapojený programovací konektor. 

Nevýhodou modulárního řešení je vyšší počet desek plošných spojů, 

nutnost relativně sloţité komunikace mezi moduly a moţnost jejího 

selhání. 

 

 

Obrázek 2: Blokové schéma zvolené koncepce 
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3 VÝVOJOVÉ PROSTŘEDKY 

 

Při výběru vhodných vývojových prostředků byl kladen důraz na jejich 

snadnou dostupnost a multiplatformitu. Všechny zvolené prostředky jsou 

dostupné zdarma a pro více operačních systémů. 

Pro návrh plošných spojů byl pouţit program Eagle firmy Cadsoft ve 

verzi 5.6 Light. Verze Light je pro nekomerční pouţití zdarma, jediným 

omezením je maximální velikost DPS. Toto omezení však pro tvorbu 

modulů nepředstavovalo zásadní problém. Program Eagle je navíc 

dostupný jak ve variantě pro operační systém Linux, tak i pro OS 

Windows. 

Vývoj firmware mikroprocesorů probíhal ve vývojovém prostředí 

Eclipse. Toto IDE je zdarma a dostupné pro operační systémy Linux 

i Windows. Dále umoţňuje rozšířit funkčnost pomocí zásuvných modulů, 

takzvaných pluginů. Konkrétně Eclipse C/C++ Development Tools 

(CDT) umoţňuje vyvíjet programy v jazyce C a AVR Eclipse Plugin  

programování mikroprocesorů AVR přímo z IDE. Plugin Subclipse 

potom slouţí k synchronizaci zdrojových kódů se serverem pro správu 

verzí SVN (sluţbu dostupnou zdarma online poskytuje např. server 

Google Code). Prostředí Eclipse je napsáno v jazyce Java, takţe jeho běh 

je moţný prakticky ve všech OS. 

K práci byla vytvořena stránka na serveru Google Code 

(http://code.google.com/p/robotic-hardware-interface/), kde je online 

dostupná veškerá dokumentace k modulům, komunikačnímu protokolu 

atd. Jsou zde přístupné zdrojové kódy, které je moţné prohlíţet, 

komentovat jejich různé verze a porovnávat rozdíly mezi nimi. 

Pro kompilaci zdrojových kódů byl pouţit kompilátor GCC (zkratka 

z GNU Compiler Collection). Jedná se o svobodný software pod licencí 

GNU GPL. Ačkoliv je primárně vytvořený pro operační systémy 

unixového typu, existuje jeho portace pro OS Windows (mingw). Jakoţto 

svobodná C knihovna pro mikroprocesory AVR byl pouţit komunitou 

vyvíjený projekt AVR Libc, licencovaný upravenou Berkeley licencí, 

která je kompatibilní s GNU GPL. 

 

4 KOMUNIKACE 
 

Komunikace mezi moduly je řešena pomocí sběrnice RS-485 

a navrţeného protokolu. Sběrnice RS-485 byla vybrána pro svoji 
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jednoduchost, odolnost proti rušení a dostupnost levných transceiverů. 

K realizaci fyzické vrstvy byl pouţit obvod  SN75176A, coţ je 

obousměrný transceiver RS-485. Pro zvýšení šumové imunity je klidová 

úroveň na obou datových vodičích sběrnice nastavena pomocí rezistorů. 

Tyto rezistory zároveň definují stav sběrnice v okamţiku, kdy jsou oba 

datové vodiče ve stavu vysoké impedance. Propojení modulů je řešeno 

konektory se zámkem typu PSH-02. Ty jsou osazeny ve dvojici, aby bylo 

moţné moduly zřetězit. 

 

Odolnost sběrnice RS-

485 proti rušení je daná 

tím, ţe logické stavy na 

sběrnici reprezentuje 

rozdíl napětí mezi 

vodiči A a B, čili není 

potřeba referenční 

napětí. Vyhodnocování 

rozdílu napětí mezi 

vodiči je výhodné z 

hlediska 

naindukovaného 

rušivého signálu – na oba vodiče z krouceného páru se naindukuje stejné 

rušivé napětí, čili rozdíl mezi nimi je stále stejný. 

Protokolů pro master-slave komunikaci existuje velký počet, všechny 

jsou však v řadě parametrů podobné. Pakety jednotlivých protokolů se liší 

počtem synchronizačních bytů, obsahem hlavičky paketu, délkou 

přenášených dat a způsobem ověřování úspěšnosti přenosu. Další rozdíly 

často vycházejí z pouţité fyzické vrstvy a jejich moţností. Pro potřeby 

komunikace mezi moduly byl vytvořen vlastní protokol, volně 

inspirovaný protokolem ROBONET [2]. 

Navrţený komunikační protokol vychází z faktu, ţe linka RS-485 je 

poloduplexní a typu master-slave. Vysílají se binární data seskupená do 

paketů. Komunikaci vţdy zahajuje zařízení typu master, které je na 

sběrnici jen jedno a má adresu 0. Slave nikdy nezačíná vysílat sám, pouze 

odpovídá na dotazy. Pro zmenšení zatíţení mikroprocesorů je vyuţita 

devítibitová komunikace, kde se díky nastavování devátého bitu dá 

dosáhnout toho, ţe moduly ignorují pakety, které jim nejsou určeny (musí 

ovšem přijmout hlavičku, aby zjistily adresu). Kaţdý paket má hlavičku 

(5 bytů), datovou část (0-32 bytů) a kontrolní součet (2 byty). Hlavička 

obsahuje dva synchronizační byty, adresu příjemce, délku datové části 

 

Obrázek 3: Zapojení obvodu SN75176A 
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a typ paketu. Datová část je nepovinná, ale její délka musí odpovídat 

délce udané v hlavičce. Kontrolní součet je 16 bitový CRC a slouţí ke 

kontrole správnosti přijatých dat. 

 

SYNC1 SYNC2 ADDR LEN TYPE DATA0 ... DATAn CRC1 CRC2 

 

Protokol vyuţívaný pro komunikaci mezi master modulem a PC je velice 

podobný, avšak vyuţívá pouze 8 bitovou komunikaci a navíc je zde 

pouţito potvrzování příjmu paketu master modulem. Komunikace probíhá 

tak, ţe master modul v pravidelných intervalech shromaţďuje data od 

podřízených modulů a posílá jim povely. Na vyţádání pak data od 

podřízených modulů zprostředkuje nadřazenému systému, případně 

informuje PC o dokončení operace (ujetí zadané vzdálenosti, otočení, 

dokončení skenování okolí). Komunikace mezi master modulem a PC je 

plně duplexní. 

 

5 NAPÁJENÍ 
 

Napájení motorků i celé elektroniky zajišťují dvě paralelně spojené 

gelové olověné baterie o napětí 12 V. Modul PowerMod zajišťuje správu 

napájení a umoţňuje připojení nabíječky. Pomocí spínaného stabilizátoru 

sniţuje napětí z baterií pro napájení dalších modulů. Zajišťuje pomalé 

nabití velkých kapacit (soft start) u modulů MotorControl, monitoruje 

napětí baterií a nedovolí tak jejich přílišné vybití. V případě nízkého stavu 

baterií se všechny moduly uvedou do stavu nízké spotřeby. 

Jednotlivé moduly jsou napájeny napětím cca 7 V ze spínaného 

regulátoru, které se dále stabilizuje na potřebnou úroveň (5 V) lineárním 

stabilizátorem osazeným na kaţdém modulu. Díky tomu je omezen 

přenos rušení po napájení mezi moduly. 
 

6 ŘÍZENÍ POHONŮ 
 

Na robotu jsou osazeny dva moduly pro řízení pohonů (MotorControl). 

Kaţdý z nich zajišťuje regulaci dvou motorů, tedy řízení jedné strany 

robotu. Úkolem těchto modulů je číst stav enkodérů, pomocí PSD 

regulátoru udrţovat poţadovanou rychlost, zajišťovat plynulý rozjezd 

a zastavení, poskytovat řídicímu modulu informace o stavu pohonů 

(aktuální rychlost, poţadovaná rychlost, proud motorem, činitel PWM, 

ujetá vzdálenost atd.) a při výpadku komunikace zajistit zastavení motorů. 
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Jednou z klíčových funkcí modulu je čtení stavu enkodéru. To je 

zajišťováno čistě softwarově, nejsou pouţity ani vstupy vnějšího 

přerušení. Stav enkodéru je periodicky vzorkován a vyhodnocován. Toto 

řešení má několik předností. Jednak je levné (není potřeba ţádný 

specializovaný a drahý IO), dále jsou automaticky ignorovány příliš 

krátké impulzy z enkodéru (překmity, rušení apod.) a zátěţ 

mikroprocesoru je konstantní – coţ při pouţití vstupů vnějšího přerušení 

(zvláště v případě vzniku řady krátkých zákmitů) nelze zaručit. Navíc by 

byl potřeba mikroprocesor disponující čtyřmi vstupy vnějšího přerušení. 

K ovládání motorů slouţí integrovaný H-můstek L6203 s unipolárními 

tranzistory, 

který 

umoţňuje 

přepínat směr 

otáčení 

motorů 

a řízení jejich 

rychlosti 

pomocí 

pulzně šířkové 

modulace. 

Obvod L6203 umoţňuje spínání proudu aţ 4 A a vyznačuje se nízkým 

odporem při sepnutí (0,3 Ω). Frekvence PWM můţe být aţ 100 kHz. Dále 

obvod obsahuje ochranu proti přehřátí a výstup pro snímací odpor 

(měření proudu). Z důvodu absence ochrany proti zkratu byl na výstup 

zařazen RGE300, coţ je tzv. polyswitch (vratná pojistka). 

 

7 SENZORY A JEJICH OBSLUHA 
 

Pro co nejlepší moţnost získat informace o okolním prostředí, 

překáţkách a orientaci v prostoru je robot vybaven několika druhy 

senzorů. Na podvozku robota jsou osazeny čtyři infračervené dálkoměry 

Sharp, pracující na triangulačním principu, s dosahem 80 cm. Dále je 

pouţit jeden ultrazvukový dálkoměr, namontovaný na servu, které 

dovoluje jeho otáčení v horizontální rovině a zjištění vzdálenosti 

k překáţce v jiném, neţ přímém směru. Pro zjištění orientace v prostoru 

je pouţit elektronický kompas připojený pomocí sběrnice I
2
C.  

Modul SensMod zajišťuje obsluhu senzorů, číslicové filtrování údajů 

z nich a poskytuje data řídicímu modulu. K modulu je moţné připojit aţ 

šest analogových čidel (např. infračervených dálkoměrů), čtyři taktilní 

Obrázek 4: Zapojení obvodu L6203 
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senzory, čtyři obvody komunikující po sběrnici I
2
C, jeden ultrazvukový 

dálkoměr a jedno servo. 
 

8 ŘÍDÍCÍ MODUL 
 

Modul MainMod obsluhuje podřízené moduly, reaguje na příkazy 

nadřízeného systému (programu v PC), umoţňuje uţivateli kontrolovat 

stav robotu, zajišťuje ochranu před kolizí (smyčka zpětné vazby senzory 

→ motory). Na alfanumerickém LCD je moţno pomocí tlačítek 

a jednoduchého rozhraní sledovat většinu proměnných (senzory, stav 

komunikace, stav joysticku atd.). Modul dále umoţňuje nastavit zdroj 

řízení robotu. Toto nastavení ovlivňuje, jakými povely bude robot 

ovládán. Je zde moţnost nastavit řízení z PC, řízení joystickem nebo 

jednoduchou autonomní funkci (náhodná projíţďka). Nadřazený systém 

můţe z modulu číst údaje ať je zdroj řízení nastaven jakkoliv. Modul 

MainMod dále zajišťuje ujetí poţadované vzdálenosti (prostřednictvím 

podřízených modulů MotorControl), otočení o zadaný úhel, zastavení 

před překáţkou (pomocí modulu SensMod), nebo při výpadku 

komunikace s PC. Funkce ujetí zadané vzdálenosti a otočení o daný úhel 

je moţné pro otestování spustit i manuálně pomocí rozhraní modulu. Dále 

modul umoţňuje ovládat robota přímo, bez programu v PC, pomocí 

připojitelného analogového joysticku. Toto ovládání je plynulé 

a umoţňuje jízdu ve všech směrech. 

9 ZÁVĚR 

V příspěvku je popsána problematika návrhu elektroniky fyzického 

modelu mobilního robotu. Navrţená elektronika byla naprogramována, 

vyzkoušena a odladěna. Robot je plně funkční a díky zvolené koncepci 

umoţňuje dalším studentům jeho vylepšování a rozšiřování funkcí, stejně 

tak jako snadnou tvorbu řídícího programu v PC, PDA, nebo např. 

mobilním telefonu. 
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ROUTE OPTIMIZATION IN TRANSPORT SERVICE 

COMPANY 
Jan Pelikán8, Václav Kořenář9, Jan Fábry10 

Abstract: In the paper it is discussed the problem of goods transport among nodes of 

the communication network using cyclical routes of vehicles with given capacity. The 

goal is to find cyclical routes of minimal length which ensure the transport requirements. 

In the paper there is a model proposed for the problem, it is demonstrated on an example. 

The problem is based on a case study from practice. The problem is classified as a 

pickup and delivery problem with split demand and reloading. The optimum solution 

gives a number of vehicles going on arcs of the communication network and the amount 

of goods being transported on the arcs. Consequently, heuristic method proposed for 

generation of cyclical routes and depots is used. The method is verified on the case study 

of DHL company. 

Keywords: transportation, optimization, mathematical models, integer programming 

INTRODUCTION 

Companies providing transportation services collect the transport 

requirements in their centers that are established also as the delivery 

points for transported goods. Shipments to these centers are transported 

either by customers themselves or by the company. Transport from 

centers to final destinations is organized in a similar way. Regional 

centers are obviously placed in bigger cities and they operate also as the 

transship centers. In the paper, transport of goods among those centers is 

discussed. Goods are periodically transported by certain type of vehicle 

obviously on the high-roads. All vehicles have limited load capacity. The 

required amounts of goods as transport flows among all distribution 

centers are estimated. These flows can be lower or greater than the 

capacity of vehicles, so it is necessary to allow for splitting the flow 

between centers into two or more partial flows between them. The 

                                                           
8
 Jan Pelikán, prof. RNDr. CSc., University of Economics Prague, pelikan@vse.cz 

9
 Václav Kořenář, Ing. CSc., University of Economics Prague, korenar@vse.cz 

10
 Jan Fábry, Ing. Ph.D., University of Economics Prague, fabry@vse.cz 



- 93 - 
 

objective is to suggest the crucial system of cyclical routes for vehicles, 

which cover all requirements with minimal total cost measured by total 

length of all routes. Further objective is to determine a depot for each 

route, which will be the origin point of the vehicle covering the route.   

The problem is separated into two subsequential phases. In the 

first phase, there will be optimized numbers of vehicles used on the 

communication network for assuring all requirements. The second phase 

starts from the optimal solution and generates the cyclical routes and 

determines their depots with the objective to minimize transfers of goods 

in centers. For solving the problem, methods of operational research are 

used, especially methods for the optimization of flows in network which 

is the model of communication system.  

Let us suppose set U of n nodes, representing regional centers and 

matrix C of minimal distances among them. Requirements for transport 

among the centers are given by matrix Q, in which klq  is the requirement 

for the transport of goods from center k to center l. Capacity of the vehicle 

is denoted V. 

Example 
Let us consider the distribution network with 4 nodes; the distance 

matrix C and the transportation requirements matrix Q are given: 

 









































0,8,0,8

0,0,6,5

7,5,0,0

5,7,0,0

0,20,50,60

20,0,60,40

50,60,0,30

60,40,30,0

QC . 

Vehicle capacity is V=12. 

1 OPTIMAL MULTI-PRODUCT FLOW MODEL 

In [2] the optimization model based on multi-product flow is 

constructed. Two additional nodes are introduced to the network: node 0 

as the source and node n+1 as the sink. The following variables are 

defined and the model is formulated:  
 

0ijy , integer,  number of vehicles going from node i to node j  
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The objective (1) corresponds to the total length of all the routes. 

Equations (2) assure the vehicle leaves the location that it visits. 

Respecting equations (3), amount of goods being transported from node k 

to node l entering the node j leaves this node. Inequalities (4) disable 

exceeding the capacity of the vehicle transporting goods between nodes i 

and j. Equations (5) assure that both the total flow from the source 0 to 

the node k and the total flow from node l to the sink n + 1 equal the total 

requirement klq . All other flows from the source and to the sink are set 

to 0. 
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The application of the model (1) - (6) to the example introduced 

above leads to the minimal objective value 260 and to the following 

optimal values of variables:  

.2

,1

4331

34241312





yy

yyyy
 

Hence, two routes are finally generated: route A: 2  4  3  1  2 of 

the length 140 and route B: 1  3  4  3  1 of the length 120. 

 

Table 1 Optimal solution 

Route A Route B 

Node Pickup Delivery Node Pickup Delivery 

2 
q23 = 5 

q24 = 7   
 1 

q13 = 7   

q14 = 5  
 

4 q41 (split) = 6 q24 = 7 3  q13 = 7 

3 q32 = 6 q23 = 5 4 
q41 (split) = 2 

q43 = 8 
q14 = 5 

1  q41 (split) = 6 3 q31 = 5 q43 = 8 

2  q32 = 6 1  
q31 = 5 

q41 (split) = 2 

 

The values of matrix Y provide information about numbers of vehicles 

going among nodes. Generation of the routes based on this information 

does not have to be unique. In addition it is necessary to determine the 

depot for each route. Selection of the depot has to enable the realization 

of the flows. If node 4 is selected as the depot for the route A, it will not 

be possible to realize the requirement q23=5. Thus, there is a possibility 

that we may not be able to complete routes with depots on the base of the 

optimal matrix Y. 

In the routes proposed above, no transfers occur. In real problems, 

the generation of routes without transfers is probably impossible. In the 

following approach we are going to minimize a number of transfers in 

cities.
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2 HEURISTIC METHOD FOR GENERATION OF CYCLICAL 

ROUTES 

The result of solving the mathematical model (1) - (6) is the minimal 

transportation cost calculated on all vehicles ensuring transport among 

regional centers and the optimal values ijy  that determine numbers of 

vehicles going from center i to center j. Additional result is value kl
ijx  

corresponding to the portion of requirement klq  that will be transported 

from center i to center j. The existence of cyclical routes respecting the 

optimal numbers of vehicles ijy  is assured on the base of equation (2). 

The generation of such cyclical routes is not unique, i.e. more solutions 

are feasible. On the other side, results do not assure a generation of routes 

without transfers or reloading goods in centers, because this requirement 

was not involved in the model. Proposed heuristics, based on the results 

of the model, suggests routes with the objective to minimize transfers in 

distribution centers. The selection of the depot of each cyclical route is 

also aimed at supporting the objective.  

The cyclical route is being searched in the sequence ),...,,( 10 tiii , 

where tii 0 . There are the following steps of heuristics (generation of 

one cyclical route): 

Step 1: Depot i0 choice. Search for depot 0i  and the subsequential node 1i

; if no depot is found the generation of routes is finished. 

Step 2: let t=1, value 1 is subtracted from a number of vehicles 
10 ,iiy

going from 0i  to 1i . 

Step 3: repeat step 3a) until 0iit  . 

Step 3a: Searching next node it+1. Value 1 is subtracted from a number 

of vehicles 
1, tt iiy  going from it to it+1, t = t+1. 

Step 4: determine the amount of goods transported from v to w on the 

generated route and subtract this value from vw
ijx  along the route. 

Depot i0 choice: depot i0 and the following node i1  in step 1) are 

selected if  there is at least one vehicle going in this direction, i.e. 0
10
iiy  

and subsequently, these nodes are selected according to the following 

criteria: 

a)  in node i0 is loaded the maximal amount of goods 
li

ii
x 0

10
, let v=i0, w=l; 
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if the depot is not found in a) searching is being executed in b), 

b)  from i0 to i1 it is transported maximal amount of goods, i.e. kl
iix
10

; let 

v=k, w=l. 

From depot i0 there are transported goods transporting from node 

v to node w.   

Searching next node it+1  is executed subsequently according to 

the following criteria with respecting 0
1


tt iiy , i.e. at least one vehicle  

going from node it  to node it+1 must exist: 

a) if it = w or w = 0, goods transported from v to w are unloaded in node it 
, and it is necessary to determine the amount of this goods and to subtract 

it from all values vw
ijx  along the route and subsequently to search for next 

node it+1 according to step b), otherwise (it ≠ w) next node is selected in 

such way that vw
ii tt

x
1

 is maximal, 

b) from node it  next node it+1 is being searched in such way that in node it 

loaded amount of goods li

ii
t

tt
x

1
will be maximal (then v=it and w=l) or kl

ii tt
x

1

will be maximal (then v=k and w=l; goods are only transfered in node it), 

or any node it+1 respecting 0
1


tt iiy  is selected (then v=w=0). 

The heuristic algorithm for searching a cyclical route is repeated 

until yij = 0 for all i,j. Then it is necessary to clarify transported amount of 

goods on each route and to determine centers where goods are transfered. 

CONCLUSION 

The paper is concerned with the proposal of the crucial system of cyclical 

routes assuring the given structure of requirements for transportation of 

goods among regional centers. The problem is solved in two phases, in 

the first one total transportation cost is minimized without considering 

any transfers in centers. In this phase no routes are generated and no 

depots are determined. This is the objective of the second phase, in which 

routes are searched using the heuristics. Both phases represent the original 

tool for solving the problem consisting of the mathematical model on the 

first stage and the heuristic method on the second stage. 
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ORIENTACE VÝUKY A JEJÍ ZAMĚŘENÍ PODNIKÁNÍ 

MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM V BAKALÁŘSKÝCH 

STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÝCH ŠKOL 
 

Věra Plhoňová *11) 

 
Abstrakt:  

Výuka podnikání malých a středních firem je zahrnována do bakalářských studijních 

programů, které připravují studenty na práci ekonomů, marketingových specialistů, 

manaţerů v oblasti finančního řízení a dalších ve velkých firmách, ve kterých dochází ke 

specializaci jednotlivých pracovníků, ale také v malých a středních firmách, které jsou 

nedílnou součástí všech vyspělých ekonomik a které specializaci vzhledem ke známým 

omezením neumoţňují. Právě výuka základů podnikání by měla poskytnout studentům 

základní znalosti, které mohou aplikovat při zakládání vlastních soukromých společností 

všech právních forem a jejich dalšímu zdárnému působení na volném trhu. Předmět by 

měl naučit studenty prakticky aplikovat znalosti z mnoha další kurzů v reálném 

ekonomickém prostoru, jeţ podnikání představuje. Spolu se základními pravidly 

podnikání je třeba se zaměřit na nejčastější příčiny neúspěchu podnikání a současně 

vštípit studentům základní principy etického chování v podnikatelském prostředí.  

 

Klíčová slova (keywords): 

Podnikání, malé a střední podniky, výuka, sociální odpovědnost 

 

 

ÚVOD  

Po roce 1989 v České republice vzniklo mnoho soukromých 

firem. Vznikaly spontánně, ale i jako nástupnické společnosti státních 

organizací. Pravidla a podmínky se během dvaceti let různě měnily 

a přizpůsobovaly. Podnikat v České republice v současné době je stále 

poměrně komplikované. Svědčí o tom i zpráva Doing Business 2010 

vydaná Světovou bankou ve spolupráci s Mezinárodní finanční korporací 

(IFC), podle které se naše země v ţebříčku 183 zemí řazených podle 
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snadnosti podnikání umístila na 74. místě, čímţ si oproti roku 2008 o osm 

příček pohoršila. [1] 

V porovnání s okolními zeměmi bývalého východního bloku se 

ČR umístila například za Slovenskem stojícím na 42. místě, Maďarskem 

na 47. místě, Rumunskem (55. místo), Polskem (72.), ale také za 

Běloruskem, které se umístilo na 58. pozici. [2] 

Největší problémy se pravděpodobně vyskytují v  oblastech, které 

navazují nebo přímo souvisejí s podnikáním. Jde zejména o získávání 

kvalifikované pracovní síly nebo stavebních povolení. Také způsob 

registrace majetku byl shledán příliš komplikovaným, společně 

s vymáháním plnění smluv a placení daní. Určité zlepšení bylo 

zaznamenáno v  ochraně investorů nebo zjednodušení zahájení podnikání. 

[1] 

Od 1. července 2008 je zjednodušen vstup do ţivnostenského 

podnikání společně se sníţením administrativní zátěţe podnikatele při 

styku se ţivnostenskými úřady. Začínající podnikatelé jiţ nemusí 

prokazovat svou bezdluţnosti a také poţadavky na bezúhonnost byly 

zmírněny. Prokazování bezdluţnosti je pozůstatkem, který je obsaţen 

v řadě právních předpisů regulujících podnikání. Zrušení tohoto 

poţadavku má naopak umoţnit fyzickým osobám, jeţ mají nesplacené 

závazky, tyto závazky splatit. 

Také mladým a začínajícím podnikatelům, kterými se můţe stát 

i většina absolventů vysokých škol, ať uţ bakalářského nebo 

magisterského programu, umoţňuje novela ţivnostenského zákona v řadě 

případů nepoţadováním praxe usnadnění vstupu do samotného procesu 

podnikání.  

Podnikání však přináší mnohá úskalí, která často vedou k jeho 

ukončení. 

 

1 MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V TRŢNÍM PROSTŘEDÍ 

V rámci třístupňového studia na vysokých školách je právě 

bakalářský program nejvhodnější alternativou, která má studenty připravit 

pro praktičtější orientaci a umístění v praxi. Trţní prostředí je pak 

nejprokazatelnější zkouškou, jak student, resp. absolvent, naloţí se 

znalostmi získanými v kurzech, jako jsou management, marketing, 

účetnictví, finanční řízení, daně, podniková ekonomika, dále také 
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informatika nebo komunikace, na něţ výuka podnikání malých 

a středních firem navazuje. 

Na volném trhu však existují faktory, jejichţ vliv lze stěţí 

zahrnout do jakéhokoli typu kurzů vyučovaných na vysokých školách 

ekonomického zaměření. Podnikatelské prostředí spolu s trhem prochází 

během posledních let velmi chaotickými změnami, jejichţ vývoj lze jen 

těţko předpokládat. Spolu s globalizačními tendencemi klade tento fakt 

na podnikatele nemalé břímě, na které se nelze předem přesně připravit. 

S tímto prostředím se dennodenně setkávají i majitelé malých a středních 

firem, tedy podnikatelé, kteří ve svých firmách z objektivních důvodů 

nemohou zaměstnávat vysoce specializované odborníky, kteří by jim 

pomáhali vzniklé situace nejrůznějšího druhu řešit. Pak záleţí jen na 

samotném podnikateli, jak se k danému problému postaví, respektive 

na něm a na malém týmu jeho zaměstnanců (manaţerů). 

Vliv malých a středních firem na vyspělé ekonomiky je velmi 

výrazný. Z celkového počtu představují 99,85 %, 37 % hrubého domácího 

produktu je tvořeno právě těmito organizacemi, na zaměstnanosti 

obyvatelstva se podílí z 60 %. [3] 

Zvláštní kapitolou malého a středního podnikání jsou rodinné 

podniky, které představují zhruba 30 % těchto společností. Jsou nedílnou 

součástí vyspělých trţních ekonomik. Například ve Finsku existuje 

asi 200 000 rodinných firem, které generují téměř polovinu finského 

národního produktu a více neţ polovinu pracovních míst v privátním 

sektoru. [4] 

MSF jsou zárukou nejběţnějších svobod. Nemohou vytvářet 

monopoly ani na sebe strhnou politickou moc. Zároveň učí lidi větší 

zodpovědnosti a boji o přeţití. Omyly znamenají pád a vlastní ztráty. 

Malý podnikatel ţije v dané lokalitě pod drobnohledem okolí. Nemá kam 

uniknout, důsledky neúspěchu nese osobně. [3] 

 

1.1 SPOLEČENSKÝ VÝZNAM MALÝCH ASTŘEDNÍCH FIREM 

Pro společnost je význam těchto firem neopomenutelný. Tyto 

společnosti nebývají vlastněny zahraničními subjekty. Proto zisk, který 

vytvářejí je pouţit na investice přímo ve vlastní firmě nebo v zemi, 

nebývá odčerpán do zahraničí. Dále se podílí na oţivení regionu, a to ať 

uţ na poli ekonomickém, kulturním, sportovním či entviromentálním. 
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Malé provozovny dotváří image a urbanizaci měst a obcí. Právě ony 

dokáţou flexibilně reagovat na potřeby individuálních zákazníků v dané 

lokalitě. Jsou adaptabilní vůči okrajovým oblastem trhu, které nejsou pro 

velké společnosti ekonomicky dostatečně zajímavé.  

Zároveň však bojují s mnohými omezeními. Jedním z nich je 

výrazně menší ekonomická síla, která způsobuje, ţe tyto společnosti mají 

obtíţný přístup ke kapitálu, a tím i menší moţnost rozvojových kapacit. 

Jsou jiţ ze své podstaty vyloučeny z podnikání, kde je potřeba velkých 

investic. Jejich pozice, pokud se uchází ve veřejných soutěţích o státní 

zakázky, je výrazně niţší. Inovace, kterým převáţně mohou podrobovat 

své produkty, jsou realizovány pouze na niţších úrovních. Je to proto, ţe 

si nemohou dovolit zaměstnávat kvalitní vědce nebo specialisty. Dalším 

problémem je zpracování informací, které mohou získat z trhu. Společně 

s rostoucím počtem a změnami právních předpisů se ocitají často 

dezinformováni či dezorientováni ve vlastním oboru. Není neobvyklé, ţe 

bývají ohroţeny velkými firmami a nadnárodními řetězci. Všechny 

nevýhody je potřeba v rámci globálního pohledu na podnikání malých 

a středních firem zdůraznit a současně nastínit moţná řešení případných 

problémů. 

 

2 ORENTACE VÝUKY PODNIKÍNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH 

FIREM 

Toto jsou důvody, proč tento specializovaný předmět je potřeba 

zaměřit nejen na výklad základních pojmů, který by měly být objasněny 

na počátku kurzu. Ale také na moţné alternativy, kterých je potřeba se 

zhostit přístupem, který umoţní i menším společnostem uspět na trhu 

a přinést jim odpovídající profit. 

Obeznámení studentů se systémem ţivnostenské podnikání, od 

plánování hlavního předmětu podnikání, přes informace, jak zaloţit 

vlastní ţivnost (včetně potřebných dokladů a kapitálu) je tedy prvořadou 

úlohou, na kterou by měla navazovat praktičtější část, v níţ by si studenti 

vyzkoušeli vyplňování moţných formulářů slouţících pro účelnou 

komunikaci se státními úřady. Tento postup by měl být návodem, jak 

získat ţivnostenské oprávnění. 
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Po zahájení ţivnostenské činnosti, musí podnikatel splnit mnohé 

povinnosti vůči státním institucím. Na prvním místě se jedná o úřad 

finanční a následnou platbu příslušných daní, dále o správu sociálního 

zabezpečení (odvod sociálního pojištění a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti) a také zdravotní pojišťovny (odvod zdravotního pojištění). 

Jednou dnes jiţ také nezbytnou operací je zřízení bankovního účtu. 

Důvodem je to, ţe většina platebních operací neprobíhá v hotovosti, ale 

naopak přes bankovní účty. Zejména pokud se jedná o mezinárodní 

obchodní transakce, si lze platbu v hotovosti jen stěţí představit. 

V návaznosti na zaloţení společností musí být studenti také 

informováni, jakým způsobem lze také podnikatelskou činnost ukončit 

a jaká oznamovací povinnost se s tímto aktem pojí. 

Zdaleka ne všechno podnikání probíhá pouze jako ţivnostenské. 

Lze zakládat společnosti všech právních forem. V současné době nelze 

poskytnout studentům relevantní informace o této problematice, které by 

bylo moţné v blízké budoucnosti vyuţít. Jiţ v červenci 2008 byla 

avizována tvorba nového Obchodního zákoníku a změna Občanského, 

které jako základní normy spolu s Ţivnostenským zákonem upravují 

právní stránku podnikání. Dosud však změny těchto zákonů nebyly 

přijaty. 

Součástí výuky je také tvorba podnikatelského plánu a základní 

zásady jeho zpracování tak, aby jeho kvalita nebyla nízká a aby nedošlo 

k tomu, ţe bude neprůhledný či nekoncepční. Takové nedostatky mohou 

způsobit, ţe podnikatelský plán nebude dostatečným nástrojem slouţícím 

účelu a potřebám společnosti. Výraznou pozornost je také třeba věnovat 

personálnímu zajištění a mzdovým nákladům, které jsou výrazným 

aspektem ovlivňující průběh celého podnikání uţ od prvopočátku. 

Majetek podnikatele a finanční zdroje jsou další významnou 

kapitolou. Jelikoţ vstup do podnikání často obnáší vklad rodinného 

majetku, o který můţe podnikatel přijít při neúspěchu, je potřeba se 

finančním zdrojům věnovat v nemalém rozsahu. Výuka vychází ze 

znalostí získaných v předmětech jako je účetnictví, popřípadě finanční 

řízení. Je potřeba informovat o moţnostech a druzích pouţívaného 

majetku, externích a interních zdrojích, které slouţí pro jeho pořízení.  
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Bankovní úvěry, jako nejčastěji pouţívaný externí zdroj financí, 

by také měly být zahrnuty do výuky. Banky nabízejí úvěrové produkty 

všech barev, tvarů a velikostí. Na českém trhu existuje přes 80 úvěrových 

produktů různých bankovních ústavů – kontokorentem počínaje 

a specializovanými účelovými úvěry konče. Jejich jména se mění a různé 

banky nabízejí různé varianty, které se moţná na povrchu liší, ale jejich 

podstata je podobná. Pokud banka poţaduje záruku, jsou přijatelné 

nemovitosti, osobní majetek, záruky třetí osoby či bianco směnka. První 

kroky podnikatele by měly vést na webové stránky největších finančních 

ústavů, na kterých se lze snadno seznámit s nabízenými podmínkami 

a případně i rovnou vyzkoušet hodnotící systémy. tzv. openscoring, který 

umoţní rychle pochopit základní principy ohodnocování bonity 

a poţadavky bank vůbec. Díky tomu pak budou studenti lépe připraveni 

na své první setkání s bankéřem. [5] 

 

2.2 NEJČASTĚJŠÍ DŮVODY UKONČENÍ PODNIKÁNÍ 

Dalším podstatným problémem je poměrně časté ukončeni 

podnikatelských aktivity bez valného ekonomického úspěchu. 

V souvislosti s rozvojem firmy musí její majitel či manaţer provádět 

mnoho změn, s nimiţ je pochopitelně spojeno riziko neúspěchu. 

Skutečnost, ţe majitelé či manaţeři nereagují na změny v podnikatelském 

okolí firmy nebo i ve firmě samé, často vede aţ k ukončení její činnosti. 

Nejčastějšími příčinami jsou: 

 nejasná strategie, 

 konflikt priorit, 

 neefektivní vrcholové vedení, 

 nevhodný řídící styl, 

 špatná komunikace (nejčastěji vertikální, ale téţ i horizontální), 

 neuspokojivá koordinace funkcí (například prodeje, nákupu, atd.), 

 nedostatek řídících schopností, 

 nedostatečná motivace pracovníků. [6] 

Tato fakta je třeba ve výuce zohlednit a věnovat jim zvýšenou 

pozornost. Zejména u studentů denních forem studia, kteří většinou 

nemají výraznější praxi v ţádné společnosti, je potřeba informovat 

o moţnostech, které mohou nastat a připravit moţné alternativy řešení 

těchto problémů. 
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3 MOŢNOSTI PODPORY MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 

Malí a střední podnikatelé významnou úlohu hrají při vytváření 

nových pracovních příleţitostí. Podle Evropské unie je tento sektor 

povaţován za páteř evropské ekonomiky a hybnou sílu zaměstnanosti 

a sociální integrace a stability. I v ČR má další charakter vývoje sektoru 

MSP, vzhledem k jeho významu v ekonomice, podstatný dopad na 

celkový ekonomický i sociální vývoj země a jednotlivých jejich regionů.  

Proto je nezbytné podpořit a urychlit ty změny v sektoru malých 

a středních podnikatelů, které jsou potřebné k zachování a zvýšení jeho 

konkurenceschopnosti. Období let 2007-2013 nabízí České republice 

příleţitosti v podobě prostředků ze strukturálních fondů. Efektivní vyuţití 

těchto prostředků můţe pozitivně ovlivnit vývoj sektoru malých 

a středních podnikatelů i za horizontem roku 2013. 

Kromě podpory z fondů Evropské unie je nezbytné informovat 

studenty i o jiných typech podpory ať uţ se jedná o aktivity vládních či 

nevládních (oborových) organizací. 

 

4 ETIKA A SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST 

Právě střední stav včetně malých a středních podnikatelů je páteří 

a zárukou demokracie. Jejich podpora a úspěšný rozvoj jsou klíčové 

pro společnost. Právě tito podnikatelé by měli dbát o dodrţování etických 

principů, jak v podnikání, tak v soukromém ţivotě, jelikoţ jsou to právě 

oni, u koho lze tyto dva systémy jen stěţí zcela oddělit.  

Proto je podstatné věnovat se výuce základních etických principů 

i v tomto kurzu. Zejména globalizace bývá příčinou toho, ţe volný trh 

nevede k regulaci jednání těch, kteří se ho aktivně účastní. 

Pravděpodobně toto byl důvod, proč byl přijat v roce 1994 dokument 

tzv. Principles for Business, tedy Zásady podnikání, následně vzhledem 

k prohloubení celosvětové krize byl v březnu 2009 doplněn o další 

zásady. Třetí bod tohoto dokumentu je označen jako „Business Behavior: 

Beyond the Letter of Law Toward a Spirit of Trust“ 

neboli „Podnikatelské chování: Od litery zákona ke vzájemné důvěře“. 

Zde jsou zdůrazněny zásady podnikání, jako jsou upřímnost, otevřenost, 

pravdomluvnost, dodrţování slibů, respektování dohod, dodrţování jejich 
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transparentnosti nejen stability, ale také hladkého průběhu a efektivnosti, 

zejména těch, které probíhají na mezinárodní úrovni. [7] Není tajemstvím, 

ţe zejména platební morálka podnikatelů v naší zemi je velmi špatná 

a dokonce se v posledních měsících výrazně zhoršuje. 

Podnikání má přinést nejen zisk a podnikateli zajistit sociální 

blahobyt, ale je také nezbytné, aby svou činností přispíval ke zdravému 

vývoji a další perspektivní existenci nejen sobě a své rodině, dále také 

svým zaměstnancům a jejich blízkým, ale zároveň celé společnosti. 

 

ZÁVĚR 

Malé a střední firmy jsou významnou částí ekonomiky. 

V současné době nabízí výrazný potenciál, který můţe prospět rozvoji 

společnosti nejen po stránce ekonomické, ale také kulturní, 

enviromentální, společenské a etické. Studenti bakalářských programů by 

měli být informováni o výhodách i nevýhodách malého a středního 

podnikání, aby byli připraveni čelit trţní realitě. Současně by měli být 

schopni vyuţívat všechny zdroje tak, aby jejich společnosti generovali co 

nejdříve zisk, ať uţ cizího kapitálu nebo podpory fondů a vládních 

i nevládních organizací. Také bychom se měli pokoušet vychovávat 

občany, kteří budou ovlivňovat společnost svým jednáním tak, aby 

nezdravých společenských jevů ubývalo a mohlo dojít k rozvoji 

demokratických podmínek pro všechny občany i podnikatele. 
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Abstrakt  

Ve společnostech s automatizovanými procesy a mnoha sloţitými a navzájem 

propojenými systémy se stále častěji zavádí koncept podnikové architektury, zabývající 

se modelováním a plánováním rozvoje IS/IT v souladu s celopodnikovou informační 

strategií. Podniková architektura je nástroj, který napomáhá podnikovému managementu 

přemýšlet o organizaci jako celku. Zahrnuje širokou rozmanitost informací, určuje 

vztahy mezi různými podnikovými dokumenty, tabulkami, diagramy, postupy a procesy 

a v součinnosti s podpůrným softwarem ukládá všechny tyto informace společně do 

jednoho celku (repository) tak, aby si manaţeři mohli prohlíţet definice, popisy a vztahy 

jednotlivých konceptů, pokládat otázky, identifikovat problémy, komunikovat o nich 

nebo spouštět simulace. V příspěvku přibliţuji podstatu, analýzu, modelování a význam 

podnikové architektury pro podnikové řízení. 

Klíčová slova 

Podniková architektura, business architektura, architektury aplikací, architektura 

informací, technická architektura, podnikové modelování, podnikový proces, informační 

technologie, UML. 

 

Úvod 

Současné konkurenční prostředí a nutnost zásadních změn v produktivitě 

práce nutí management našich podniků k radikálním změnám ve 

svých podnikových procesech, v kontinuálním měření a vyhodnocování 

výkonnosti a efektivity jednotlivých procesů a s tím souvisejícím 

pouţívání profesionálních metod v podnikovém řízení. Řízení procesních 

změn se odvíjí od kvalitních a včasných analytických výstupů 

a schopnosti podnikového managementu řídit proces nezbytných změn 

v optimalizacích svých procesů.  

mailto:rabova@mendelu.cz
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Jádro kaţdého podniku, podnikový informační systém, podporuje a je 

přímo závislý na procesech, které automatizuje. Význam analýzy 

podnikových potřeb a zvyklostí s ohledem na druh výroby není třeba 

zdůrazňovat. S tím souvisí potřeba modelování procesů a shromaţďování 

informací o operacích organizace a potřeba efektivně komunikovat 

o těchto informacích s cílem získat klíčové podnikové znalosti pro popis 

a identifikaci problémů v aktuálních operacích. 

V příspěvku věnuji několik odstavců principům a tvorbě podnikové 

architektury, postupům a modelování jejích konceptů. Základním 

zaměřením příspěvku je však význam tohoto dokumentu pro management 

podniku a jeho místo v podnikové informační strategii.  

 

Materiál a metody 

Podniková architektura 

Co to je podniková architektura? 

Termín „podniková architektura“ býval pouţíván po mnoho let v oblasti 

IT pro to, jak ukázat různé typy pohledů na provoz podniku a jak 

poskytnout průvodce pro vývojáře softwarových systémů a podpůrných 

aplikací. Podstata a potřeba tohoto dokumentu se však v posledních letech 

posunula a jiţ dávno neslouţí jen účelům IT oddělení. Dnes se tímto 

termínem rozumí zevrubný popis všech klíčových prvků a vztahů, které 

tvoří organizaci.  

Existují různé přístupy k podnikové architektuře, na nejvyšší úrovni lze 

vycházet z definice podle IEEE standardu 1471-2000 (IEEE Computer 

Society, 2000), která říká, ţe podniková architektura je koherentní celek 

principů, metod a modelů, které jsou pouţity v návrhu a realizaci 

podnikové organizační struktury, podnikových procesů, informačních 

systémů a infrastruktury. 
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Rozebereme-li tuto základní definici, lze rozlišit čtyři pohledy 

podnikovou architekturu, někteří autoři [např. Novotný, 2006] hovoří 

spíše o jejích čtyřech stavebních kamenech, o Business, informační, 

aplikační a technické architektuře. Business architektura se týká 

provozování organizace od vizí a cílů k základním podnikovým 

procesům, je určena managementu podniku a můţe představovat základní 

komunikační platformu, na které si business a IT vyměňují informace 

a poţadavky. Informační architektura je postavena na modelu datových 

entit a jejich definici od konceptuální aţ po fyzickou úroveň detailu. 

Aplikační architektura obsahuje seznam a popis podnikových aplikací, 

jejich funkcionalitu a podporované obchodní procesy včetně rozhraní 

mezi těmito systémy. Technická architektura se zabývá technologickou 

stránkou IT. Věnuje se standardizaci a integraci v oblasti sítí, hardwaru 

a softwaru, technických prostředků. Představuje tradiční IT oblast 

podnikové architektury, nejméně spjatou s businessem samotným.  

Dodejme, ţe podniková architektura je ţivý dokument, trvalý proces jeho 

systematické správy, aktualizace a komunikace o změnách a inovacích, 

a také o potřebě a prosazení těchto změn a inovací. Její správou nemusí 

být pověřen informatik i kdyţ tomu tak většinou bývá. Pracovník, který 

má analytické schopnosti, vyzná se v modelování procesů, umí 

komunikovat se všemi sloţkami managementu a především zná 

organizaci, její postupy, kulturu a pravidla je tím správným odpovědným 

zaměstnancem.  

 

Modelování podnikové architektury 

Modelování jako jedna z nejefektivnějších technik pro vizualizaci, 

formalizaci, pochopení a komunikaci nejen o podnikových procesech 

a jejich pravidlech, ale všech dalších důleţitých konceptech v podniku, se 

během minulých dvou dekád se vyvinulo do dobře definovaných a na 

standardech zaloţených metodologiích podporovaných širokou řadou 

nástrojů.  
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V případě, kdy se podniková architektura vyuţije primárně pro nasazení 

nebo vylepšení informačního systému, doporučujeme jako velmi vhodný 

přístup modelování pomocí rozšiřujících mechanismů jazyka UML, který 

zveřejnili Eriksson a Penker v roce 2000 (Eriksson, Penker, 2000), a které 

jsou nedílnou součástí nových verzí jazyka UML. Diagramy UML lze 

však vyuţít i pro všechny podmodely (části) podnikové architektury. 

Pomocí CASE nástroje je pak lze spojit do koherentního celku a mapovat 

se mezi nimi podle potřeby. Základní metamodel podnikové architektury 

se podle Erikssona a Penkera skládá z pohledu na procesy, pravidla, cíle 

a zdroje, coţ je poněkud jiný, ne tak komplexní pohled na zmíněnou 

architekturu, který však naopak obsahuje informace o zdrojích 

resp.pravidlech, které se v jednotlivých dílčích architekturách podle výše 

uvedené definice explicitně nevyskytují.  

Následující obrázek Obr. 1 vznikl v rámci jedné z mnoha diplomových 

prací [Klíma, 2008], které studenti tvoří pro konkrétní firmy, většinou 

z důvodu následné inovace informačního systému. Na něm lze 

demonstrovat právě prvky zmíněného profilu UML podle Erikssona 

sloţeného ze stereotypů a omezení, rozdělených do 4 kategorií, na 

procesy, zdroje, pravidla a cíle. 

Jeden z podnikových procesů je velmi komplexně popsán z pohledu 

zdrojů (Materiál, Materiál na výrobu, Platba), cílů (Udrţování potřebné 

zásoby materiálu pro produkci), mohlo být doplněno podnikové pravidlo. 

Tento diagram obsahuje další procesní prvky jako jsou vstupy, výstupy 

a podpora softwarovou aplikací (Evidence materiálu). Model tohoto 

procesu není dokonalý, nechybí však vstupní událost (Poţadavek 

materiálu) a personální zdroje (Dodavatel a Člen managementu), 

namodelovány jsou vztahy a jejich stereotypy (<<supply, achieve, input, 

output>>.  
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Výsledky a diskuze 

V následující části příspěvku diskutujeme jednak vyuţití standardu UML 

pro všechny dílčí architektury podnikové architektury, je stručně 

doporučen postup při tvorbě podnikové architektury a nakonec je shrnuto 

vyuţití podnikové architektury pro nejrůznější manaţerské a plánovací 

činnosti v podniku. 

Podíváme-li se detailněji na definici Novotného, hledáme odpověď na 

otázku. Jaké diagramy UML bychom mohli vyuţít pro ten který pohled 

na komplexní architekturu společnosti? 



- 113 - 
 

 

Obr. 1: .Model podnikového procesu s rozšiřujícími mechanismy 

Mezi nekomplikovanější ale nepochybně metodicky nejlépe podpořenou 

část podnikové architektury patří business architektura, která vyţaduje 

procesní modely. Těmto modelům se velmi důkladně věnuje několik 

publikací autorky [např. Rábová, 2004, resp Rábová, 2010] a mnoha 

dalších autorů a přestoţe bylo vyvinuto mnoho nejrůznějších metodologií 

a technik a CASE nástrojů, mnoho organizací pouţívá intuitivní přístup 

a jakýkoliv editor k tomu, aby své procesy vizualizovali. Pro představení 

vizí a cílů, které jsou vztaţeny ke klíčovým i podpůrným procesům lze 
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vyuţít neformální přístupy a textové dokumenty, které lze připojit do 

modelů formou odkazovaných poznámek, coţ UML kvalitně 

a srozumitelně podporuje. 

 

Obr. 2: Komplexní podniková architektura 
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organizace) 
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Proces 
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Informační architektura (datový model společnosti, definice nejdůležitějších 
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Aplikace 

CRM 
Aplikace 

SCM 

Aplikace 

ERP 

Databáze 

CRM 

Databáze 

SCM 
Databáze 

ERP 

Technická architektura (vedle databází, aplikačních serverů dále síťová 

infrastruktura, hardware, software, technologie) 

        Aplikační architektura 
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Co s týká ostatních dílčích architektur, lze vyuţít ostatní diagramy 

a principy standardu UML. Pro informační architekturu lze s výhodou 

vyuţít modely tříd a objektů, pro modelování funkcí a dynamiky pak 

doporučujeme diagramy aktivit, sekvenční a stavové. Diagramy svazků 

resp. komponent jsou vhodné pro architekturu aplikací a diagramy 

nasazení pak pro architekturu technickou. Architekturu informační lze 

prezentovat vedle diagramů UML také strukturovanými diagramy funkcí 

a dat, doplněnými komplexními dokumenty a popisy. V rámci technické 

architektury se objevují diagramy nasazení pro přiřazení prvků uzlům 

(HW zařízení), nebo struktury uzlů, komponent a jejich vztahů. Jiţ bylo 

řečeno výše, ţe standard UML je vhodný pro ty případy, kdy důvodem 

modelování a výsledkem projektu je inovace informačního systému 

(upgrade, rozšíření nebo komplexní změna podnikové aplikace).  

Závěrem lze říci, ţe v oblasti IT se standardem stal Unified Modeling 

Language (dále UML) [UML, 2002 ] a v oblasti Business Modeling se 

o to samé snaţí konsorcium Business Process Management Initiative 

s novým standardem Business Process Modeling Language (BPML)  

[BPMI, 2003 ]. Je zajímavé sledovat, ve kterých ohledech se oba přístupy 

doplňují, ve kterých se překrývají a kde jsou dokonce v rozporu. Nelze 

jednoznačně říci, ţe by si vzájemně konkurovaly, ale také rozhodně nejde 

o navazující řešení.  

Metodika postupu při tvorbě podnikové architektury je v rukou kaţdého 

manaţera. Doporučený je následující velmi obecný postup, který je 

v podstatě obsaţen ve všech dostupných modelech a přístupech. 

Nejdůleţitější je shodnout se v potřebě existence takového dokumentu 

a stanovit v organizační struktuře odpovědný tým. Ten vybere přístup, 

většinou svázaný se šablonou nebo frameworkem a nástrojem pro 

modelování. Na základě současného stavu pak vytvořit stav budoucí nebo 

cílový. Nedílnou součástí metodického doporučení je průběţně rozšiřovat 

a udrţovat podnikovou architekturu a zahrnout ji jako podstatnou část 

informační strategie podniku. 

Na obrázku Obr. 2 je znázorněn základní model podnikové architektury 

pro typickou obchodní společnost v souladu s definicí IEEE. Ve chvíli, 
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kdy nemá organizace komplexní architekturu, spojuje pouze aplikace 

s odděleními nebo specifickými funkcemi. Klíčem k dobře organizované 

architektuře jsou však cíle, které jsou sledované přes úrovně detailů 

a sadu podnikových procesů, které poskytují přehled práce a výstupů 

organizace. Společně tato informace objasňuje, jak jsou procesy spojeny, 

přímo nebo nepřímo, se zákazníky a jak dosahují specifických 

organizačních cílů [Rábová, 2006]. 

Dokument podnikové architektury můţe být ve své komplexní podobě 

velmi rozsáhlý, některé jeho části jsou pouţitelné spíše pro IT odborníky, 

jiné pro podnikové manaţery. Jeho vyuţití pokrývá široké spektrum 

moţností. Při svém studiu problematiky [Rábová, 2008] jsem se s tímto 

pojmem setkala v souvislostech, které formuluji níţe. Patrně nebude výčet 

úplně kompletní, přesto se domnívám, ţe v dnešním hospodářském 

prostředí je počet situací, ve kterých by model architektury podniku 

přinesl výhodu, úctyhodný. 

 Pro lepší pochopení klíčových podnikových mechanismů a pro 

schopnost o nich informovat ostatní. 

 Pro získání platformy pro vývoj softwaru podporujícího procesy; 

pro specifikace poţadavků na nový informační systém, pro jeho 

customizaci. 

 Pro získání základny pro reengineering procesů. 

 Pro odhalení moţností outsourcingu a rozeznání procesů, které 

jsou vhodné pro outsourcing, pro vytvoření plánu pro zavedení 

outsourcingu. 

 Pro podporu učení, zpětné vazby a sdílení znalostí v celém 

podniku. 

 Pro trvalé řízení podnikových směrnic a příkazů všemi 

zainteresovanými osobami. 

 Pro stanovení vhodných mechanismů a odpovědností na všech 

úrovních organizace. 

 Pro návrh nových procesů a jejich připojení k podniku, 

k technologiím a k lidským zdrojům. 
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 Pro získání studie, simulace a návrhu nových konceptů a pro 

procesní řízení. 

 Pro uspořádání a měření výkonnosti procesů, které vyplývají 

ze strategického záměru nebo globální podnikové strategie. 

 Pro pochopení role procesní architektury a analýzy procesů 

v případě restrukturalizace organizace při zásadních organizačních 

změnách jako jsou fůze a akvizice. 

 Pro pochopení, jak vyuţít potenciál technologií a jak umoţnit 

změny původního procesu a pokračující adaptabilitu při provádění 

procesu. 

 Pro pochopení, zda a jak je moţné kombinovat výsledky 

podnikového modelování s potřebami dokumentace procesů za 

účelem získání certifikátu ISO nebo zavedení systému 

managementu jakosti. 

 Pro nasazení nadstavbových aplikací podnikové inteligence a pro 

dolování dat 

 

Závěr 

Závěrem lze říci, ţe oblast modelování podnikových procesů a oblast 

modelování informačních systémů vytvářejí relativně uzavřené světy, 

které si v některých ohledech dokonce konkurují. Analytici z obou skupin 

povaţují svoji problematiku za komplexnější a pro firmu zásadnější.  

Filosofie první skupiny odborníků se opírá o fakt, ţe firmu tvoří 

především její procesy. S nimi firma stojí a padá,v jejich efektivnosti se 

odráţí hospodářský výsledek a tedy i otázky bytí či nebytí firmy. Poznání 

a následné zlepšování či restrukturalizace procesů, je tedy, v současném 

vysoce konkurenčním prostředí, nezbytným předpokladem existence 

firmy.  

Druhá skupina odborníků, zaměřená především na informační 

technologie, se opírá o fakt, ţe výrazného zvýšení efektivnosti 

hospodaření lze dosáhnout především automatizací rutinních činností.  
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Obě skupiny odborníků se však snaţí nalézt univerzální nástroj, metodu 

a techniku dané oblasti. Unifikace a standardizace totiţ vede k mnohem 

širší podpoře ze strany výrobců softwarových nástrojů a samozřejmě 

i k rozšíření standardu mezi koncové uţivatele.  

Koncept podnikové architektury oba tyto přístupy spojuje tak aby se 

navzájem potřebovaly a doplňovaly. 

Článek je malým příspěvkem právě k této potřebné unifikaci 

a předpokládám, ţe téma má velkou budoucnost a mnoho otázek 

a problémů zůstává nezodpovězeno. 
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MODELOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH PROCESŮ 
František Smrčka 12) 

Abstrakt 

Tento článek se zabývá problematikou, jak modelovat marketingové procesy. Pro 

modelování jsou vybrány relevantní marketingové procesy. Jedná se o:: výběr cílového 

trhu, koncepce jednotlivých výrobků, poprodejní podpora, vytvoření základní nabídky, 

plánování řízení vztahů se zákazníky, osobní prodej, přímý marketing, stanovení ceny, 

rozhodnutí o tvorbě distribuční cesty, příprava a provedení marketingové kampaně, 

internet jako distribuční kanál. Dále se článek zabývá modelováním vedlejších 

marketingových procesů jako je řízení logistického systému, rozhodování o řízení 

distribučních systémů, proces vývoje a zavedení nového výrobku, reklamní kampaň, 

marketingový výzkum, internetová reklama. Tyto modely následně slouţí pro počítačové 

zpracování. Pro modelování marketingových procesů je pouţita metodika od autorů 

Fiala a Ministr.  

 

Klíčová slova (keywords) 

Marketing, proces, počítačové zpracování, modelováním zákazník, nabídka.  

 

ÚVOD 

Moderní koncepty marketingu podniku přikládají čím dál větší význam 

propagaci výrobků podniku a nacházení a udrţování zákazníků. 

Prosperita podniku souvisí se správně analyzovanými 

a naprogramovanými marketingovými sluţbami. K tomu je nutné 

namodelovat relevantní marketingové procesy a transformovat 

marketingovou procesní logiku do jejího servisního řešení. Pro 

modelování jsou vhodné tyto relevantní marketingové procesy: výběr 

cílového trhu, koncepce jednotlivých výrobků, poprodejní podpora, 

vytvoření základní nabídky, plánování řízení vztahů se zákazníky, osobní 

prodej, přímý marketing, stanovení ceny, rozhodnutí o tvorbě distribuční 

cesty, příprava a provedení marketingové kampaně, internet jako 

distribuční kanál. Pokud hovoříme o relevantních marketingových 

                                                           
12

 PaedDr. František Smrčka, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 

Jihlava,567141129,smrcka@smrcka.cz 
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procesech, nesmíme zapomenout na vedlejší marketingové procesy.  

Jedná se o: řízení logistického systému, rozhodování o řízení 

distribučních systémů, proces vývoje a zavedení nového výrobku, 

reklamní kampaň, marketingový výzkum, internetová reklama. 

Pro modelování marketingových procesů je pouţita metodiku od autorů 

Fiala a Ministr.  

1 VLASTNÍ MODELOVÁNÍ 

1.1 Tvorba základní nabídky 

Pro názornost je následující ukázka modelování například procesu Tvorba 

základní nabídky. 

Kaţdá firma, která chce být konkurenceschopná, musí vytvořit základní 

nabídku (produkty) tak, aby odpovídaly potřebám trhu. Nabídka musí 

obsahovat výrobek nebo sluţbu, poţadované potencionálními zákazníky. 

Při jeho přípravě je nutné provést marketingový výzkum mezi 

potencionálními zákazníky.  

Pro uskutečnění základní nabídky se nejprve vytvoří základní idea 

produktu. Na tu navazuje průzkum potencionálních trhů. Na základě 

tohoto průzkumu se provede doladění nabídky produktů a řeší se problém 

trţní ceny.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Tvorba základní nabídky 
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Při průzkumu nás zajímá: o co je zájem, za jakou cenu, stav konkurence. 

Tabulka 1 Tvorba základní nabídky - popis procesů 
Pořadové 

Číslo 

Název 

procesu 

Popis 

1.1 Spuštění Spuštění tvorby základní 

nabídky. 

1.2 Vytvoření základní myšlenky 

produktu 

V tomto procesu se připravuje 

základní myšlenka sluţby nebo 

výrobku. 

1.3 Průzkum potenciálních trhů Provede se marketingový 

výzkum. 

1.4 Hodnocení úspěchu nabídky Vyhodnotí se výsledky 

marketingového průzkumu. 

1.5 Doladění nabídky Na základě výsledků 

marketingového průzkumu dojde 

ke korekci nabídky výrobku nebo 

dalších aktivit. 

1.6 Je moţné nabídnout trţní cenu Hodnotí se trţní cena a cena 

nového výrobku. 

1.7 Marketingová kampaň Provede se marketingová 

kampaň. 

1.8 Nezbytné úpravy nabídky Na základě výsledků 

marketingové kampaně můţe 

dojít k úpravě nabídky. 

1.9 Lze upravit nabídku V tomto procesu se řeší, zda lze 

upravit nabídku. 

1.10 Přizpůsobení trţním poţadavkům Výrobek je přizpůsoben trţním 

poţadavkům. 

1.11 Ukončení Ukončení tvorby základní 

nabídky. 

 

1.2 Obchodní jednání se zákazníkem 

 

Obrázek 2 Obchodní jednání se zákazníkem 

 

 

 

2.1 
 

 

 

Spuštění 
2.2 

Kontakt se  
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Ukončení 
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2.6 
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oslovovat 
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Tabulka 2 Obchodní jednání se zákazníkem - popis procesů 

Pořadové 

číslo 

Název 

procesu 

Popis 

2.1 Spuštění Spuštění jednání se zákazníkem. 

2.2 Kontakt se zákazníkem V tomto procesu dochází 

k pravidelnému kontaktu se 

zákazníkem. 

2.3 Nakupuje pravidelně   V tomto procesu se zjišťuje pravidelné 

nakupování zákazníka. 

2.4 Vyhodnocení důvodů Při vyhodnocení důvodů pravidelného 

nakupování se bere v úvahu 

konkurence, substituční výrobek, 

případně další důvody. 

2.5 Ukončení Ukončení jednání se zákazníkem. 

2.6 Má smysl oslovovat V případě, ţe zákazník nakupuje 

opakovaně, řeší se otázka, zda má 

smysl dále oslovovat. 

2.7 Udrţování úrovně vztahu V tomto procesu dojde k rozvoji 

strategického partnerství. 

2.8 Ukončení Ukončení jednání se zákazníkem. 

 

1.3 Poţadavky ke komputerizaci relevantních marketingových 

procesů  

Následující obrázek ukazuje poţadavky potřebné ke komputerizaci, tedy 

poţadavky marketingových procesů k realizaci na počítači. 

 

Obrázek 3 Poţadavky ke komputerizaci 

vysoká flexibilita změn 

transparentnost 

strukturovanost 

komunikace s klientem 

čitelnost 

modifikovatelnost 

přehlednost 

distributivnost 
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Na základě tohoto modelu je moţné převést na sluţby a zpracovávat na 

počítači. 

1.4 Příklad praktické realizace pro sluţbu marketingový výzkum 

Pro praktickou ukázku servisně orientovaného řešení části procesní logiky 

marketingu a naprogramování byl vybrán marketingový výzkum, který je 

popsán v kapitole 4 Modelování relevantních marketingových procesů. 

Pro vytvoření sluţeb byly vybrány tyto procesy: Výběr vhodného typu 

dotazníku – první sluţba, Sběr a kontrola dat – druhá sluţba a Analýza 

dat – třetí sluţba. Tyto sluţby jsou naprogramovány jako sluţby webové. 

 

Obrázek 4 Poskytované sluţby 

Vše bylo naprogramováno na platformě DOT.NET v programovacím 

jazyku C#. K tomu byla vyuţita technologie webové sluţby. Pouţití 

webové sluţby má však nedostatky v tom, ţe se prakticky chová jako 

funkce a tedy není moţné přímo v ní pouţívat GUI (Graphical user 

interface), přestoţe grafické rozhranní představuje jednu ze základních 

vrstev kaţdého sloţitějšího programového vybavení.  

ZÁVĚR 

Tento článek ukazuje, jaký vhodný nástroj lze pouţít pro modelování 

marketingových procesů a jak modelovat marketingové procesy. 

Modelování bylo ukázáno na některých relevantních marketingových 

procesech.  Z namodelovaných marketingových procesů se následně 

vyberou ty části, ze kterých je moţné vytvořit sluţby. Sluţby je jiţ 

vhodné pro počítačové zpracování, například pomocí webových sluţeb. 

 
 

  

Výběr vhodného typu dotazníku Sběr a kontrola dat Analýza dat 

Vybrané sluţby, které jsou implementovány 
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MODELOVÁNÍ ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ V R-T TOOLBOXU 

MATLAB-SIMULINK 
 

Jiří Smrčka13, František Zezulka14 

 

 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá modelováním systému řízení strojů, výrobních linek 

a technologických procesů v reálném čase. V oblasti návrhu a implementace 

počítačových řídicích systémů je celosvětově rozšířeným a dynamicky se rozvíjejícím 

univerzálním modelovacím prostředkem systém Matlab s doplňkem Simulink.  Pro účely 

řízení systémů, pracujících v reálném čase, coţ jsou např. elektrické motory pohonů 

výrobních strojů a linek, je velmi účinným doplňkem systém Matlab Real – Time 

Toolbox. Příspěvek seznamuje zájemce s těmito efektivními prostředky pro návrh 

automatického řízení a SW simulaci zpětnovazebního počítačového řízení rychlých 

systémů, jako jsou pohony, klapky a ventily, manipulátory, průmyslové roboty 

a technologické procesy. Na případové studii řízení laboratorního manipulátoru se 

6 stupni volnosti je prezentovaná práce se systémem Matlab R-T Toolbox. Příspěvek 

seznamuje čtenáře rovněţ s vizualizací aplikace pomocí knihovny OpenGl. 

 
Klíčová slova 

kinematika robota, Matlab, model průmyslového robota, OpenGL, Real – Time Toolbox, 

Simulink 

 

 

ÚVOD 

Efektivní metodou návrhu a implementace počítačového řízení 

strojů, výrobních linek i technologických procesů je modelování řídicích 

a regulačních smyček dynamických podsystémů formou software 

simulace. Výhodou této metody, která se v praxi však dosud pouţívá jen 

v omezeném rozsahu, je především to, ţe ve fázi uvádění řízeného 

systému do chodu nemůţe dojít k jeho poškození nebo zničení nebo 

                                                           
13

 Bc. Jiří Smrčka, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a 

komunikačních technologií, Technická 10, Brno, tel. 723972748, 

jiri.smrcka@centrum.cz 
14

 Prof. Ing. František Zezulka, CSc. Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 

Jihlava, tel. 567714134, zezulka@vspj.cz 
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k ohroţení obsluhy. Modelování a simulace mají však i svou slabší 

stránku. Tou je časová náročnost procesu modelování a cena 

modelovacích prostředí. Časová náročnost je svázána s procesem 

identifikace řízeného systému (soustavy), kterou je stroj, výrobní linka 

nebo technologický proces. Přesto je identifikace řízeného systému 

(soustavy) běţnou součástí návrhu počítačového řídicího systému, tj. 

průmyslového počítače (IPC) nebo programovatelného automatu (PLC) 

nebo mikropočítačového vestavného systému (embedded systém). 

V době, kdy jsou technické a technologické systémy stále 

komplikovanější, nevystačí návrhář řídicích počítačových systémů 

s experimentálním ad hoc návrhem regulačních a řídicích smyček. 

Empirické metody – tolik dosud pouţívané v praxi - jsou v mnoha 

případech metodami typu pokus a omyl a jsou právě u komplikovaných 

systémů časově náročnější a v kaţdém případě nebezpečnější, neţ metody 

návrhu s pomocí modelování a simulace. 

V oblasti návrhu a implementace počítačových řídicích systémů je 

celosvětově rozšířeným a dynamicky se rozvíjejícím a doplňovaným 

univerzálním modelovacím prostředkem systém Matlab. Se svým 

doplňkem - systémem Simulink, pouţívaným především pro modelování 

a simulaci uzavřených zpětnovazebních regulačních a řídicích smyček, 

nemá Matlab konkurenci ani v obdobném systému LabView, který je 

určen především pro modelování a simulaci měřicích systémů a systému 

sběru dat (data acquisition systems).  Pro speciální úkoly modelování 

řízených systémů a simulaci celého řídicího řetězce, tvořeného 

zpětnovazebním (antiparalelním) zapojením řídicího členu (ŘČ), měřicího 

systému (MS) a regulované soustavy (S) jsou v sytému Matlab - Simulink 

k disposici SW doplňky a rozšíření (Matlab Toolboxes). Pro účely řízení 

systémů, pracujících v reálném čase je velmi účinným doplňkem Matlab 

Real – Time Toolbox. Umoţňuje SW simulaci zpětnovazebního 

počítačového řízení rychlých systémů, jako jsou pohony, klapky a ventily, 

manipulátory a průmyslové roboty a technické procesy, které tyto rychlé 

podsystémy integrují do jednoho celku. Na případové studii řízení 

laboratorního manipulátoru se 6 stupni volnosti je prezentovaná práce 

stímto modelovacím prostředkem. 

 

1 MODEL PRŮMYSLOVÉHO ROBOTA ROB 2-6 

Jedná se o laboratorní model průmyslového robota s šesti stupni 

volnosti z produkce firmy Hobbyrobot. Model průmyslového robota je 

osazen stejnosměrnými servy firmy Hi-Tec. Tyto pohony provádějí 
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translační pohyb s jednotlivými částmi modelu, jak je patrné 

z následujícího obrázku modelu průmyslového robota. 

 

 

Obr. 1.: Laboratorní model průmyslového robota ROB 2-6 

 

1.1 ŘÍZENÍ JEDNOTLIVÝCH OS ROBOTA 

Na modelu průmyslového robota jsou pouţita stejnosměrná 

analogová serva od firmy Hi-Tec, jedná se o serva HS-331 a HS-81. Tato 

serva se liší pouze svým výkonem. Ţádaná pozice je servům předávaná 

pomocí střídy. Serva neobsahují však ţádný kanál zpětné vazby 

o aktuálním natočení. Proto z pohledu řízení se jedná o ovládání. Serva 

ovšem obsahují uvnitř kompletní systém zpětnovazebního řízení, který 

jim zaručuje dobré dynamické vlastnosti. Jednotlivá data o ţádaném 

natočení budou z prostředí MATLAB předávaná pomocí I/O karty MF 

624. Ta ovšem obsahuje pouze 5 PWM výstupů, karta však obsahuje 

10 analogových výstupů. Pro připojení jednotlivých serv proto budou 

pouţity převodníky napětí na střídu. Tyto převodníky budou realizovány 

pomocí mikroprocesoru, které vnesou do systému dopravní zpoţdění 

s proměnou délkou. Velikost tohoto dopravního zpoţdění je ovšem 

vzhledem k ostatním časovým konstantám zanedbatelná. Rozlišení 

převodníků v mikroprocesoru je 10 bitů, toto rozlišení nevnese do 

systému ţádné přídavné zkreslení. 

Z pohledu ovládání tohoto modelu je potřeba znát matematický 

model jednotlivých os. Serva jsou vybavena zpětnovazebním řízením, 

které zaručuje dobré dynamické vlastnosti bez překmitů a dalších 
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negativních jevů. Vůle v převodovkách těchto serv je z pohledu přesnosti 

pohybu modelu minimální, takţe ji můţeme zanedbat. Celý systém potom 

můţeme namodelovat jako setrvačný článek prvního řádu a reálný průběh 

bude odpovídat simulaci v dostatečné přesnosti vhodné pro ovládání 

modelu.  

 

1.2 POPIS KINEMATIKY ROBOTA 

Při navrhování všech algoritmů řízení robotického systému je 

vhodné znát vztah mezi pozicí jednotlivých os a výslednou pozicí 

jednotlivých částí robota v základním souřadném systému. K popisu 

těchto vztahů pouţijeme homogenní transformaci, která se pouţívá 

zejména v počítačové grafice a při popisu kinematiky robotických 

systémů. Homogenní transformace mohou být zapsány ve formě matic. 

 



























110001

10010 pdRp
       (1) 

 

Matice 4x4 se nazývá matice homogenní transformace a sloupcová matice 

se nazývá homogenní souřadnice vektoru p. Matice homogenní 

transformace obsahuje matici rotace a vektor posunutí, coţ jsou 

informace, které plně charakterizují polohu a orientaci souřadného 

systému 1 vzhledem k souřadnému systému 0. Matice homogenní 

transformace obsahuje dále informace o měřítku perspektivy. 

 











MeritkoaPerspektiv

translaceVektorrotaceMatice
H     (2) 

 

Principem fungování homogenní transformace je prezentace bodu 

ve vektorovém prostoru o jednu dimenzi větším, neţli je počet dimenzí 

původního prostoru. Výhody homogenní soustavy souřadnic jsou 

následující: 

 Transformace se při pouţití homogenních souřadnic omezují na 

násobení matic 

 Umoţňuje jednoduše skládat transformace 

 Umoţňuje popsat bod v nekonečnu  

 Dovoluje pouţití projektivních transformací 
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Běţné pouţití homogenní transformace je následující. Jednotlivé 

členy robota očíslujeme počínaje pevným členem. Dále očíslujeme 

i jednotlivé klouby viz následující obrázek. Jednotlivým členům 

kinematického řetězce vhodně přiřadíme souřadnicové systémy, které 

s nimi budou pevně spojeny a ponesou jejich číslo. Jednotlivé členy 

potaţmo souřadné systémy po sobě jdoucí budou vázány homogenními 

transformacemi. 

 

Obr. 2.: Schéma kinematického řetězce 

 

Model průmyslového robota má klouby pouze s jedním stupněm 

volnosti. K získání MHT mezi ramenem a libovolným členem pouţijeme 

MHT podle pravidla kompenzace pohybu. 

 

)(45)(34)(23)(12)(01),,,,(05  HHHHHH      (3) 

 

Vhodné přidělení souřadných systémů je provedeno podle Denavit-

Hartenbergovy koncepce[1]. Poté můţeme MHT vyjádřit následovně. 

V rovnici jsou pro zjednodušení pouţity symboly c=cosinus; s=sinusů 

proměnné označené l jsou jednotlivé délky ramen. 
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Takto získanou matici homogenní transformace vyuţijeme dále při 

plánování pohybu robota. 
 

2 VIZUÁLNÍ MODEL ROBOTA 

Při navrhování řídicích algoritmů plánování dráhy je vhodné mít 

k dispozici nástroj vizualizace robota, který by zobrazil pohyb robota 

v prostoru bez nutnosti mít přístup k fyzickému modelu. Realizace 

takového modelu, bez specializovaného toolboxu, vyţaduje pouţití 

výpočetně málo náročné metody. Vhodným nástrojem pro vykreslování 

scén je OpenGl, tuto knihovnu importujeme do prostředí  MATLABU 

pomocí Tao Framworku. Systém MATLAB podporuje rozhraní .NET 

Framework verze 2.0 nebo vyšší, díky této technologii jsou dostupné 

všechny funkce OpenGl. 

Před začátkem samotného vykreslování je nutné nejdříve vytvořit 

okno, do kterého se bude model vykreslovat. K tomu pouţijeme 

Framework System, jenţ je standardně nainstalován v operačním systému 

Windows. Nyní jiţ lze nastavit jednotlivé parametry okna, jako je šířka 

výška a viditelnost.  

Dále je potřeba ošetřit jednotlivé události okna jako je 

maximalizace, minimalizace, zavření okna atd. Další věcí, kterou je 

potřeba ošetřit, jsou události myši a klávesnice uvnitř okna. K tomu je 

v MATLABU funkce addlistener, tato funkce vytvoří posluchače událostí 

daného objektu. Parametry této funkce jsou handl objektu, název akce 

a volaná funkce. Nyní je potřeba vytvořit funkce reagující na jednotlivé 

události, které mohou ovlivňovat vlastnosti okna či scény. Následně jiţ 

stačí jen napsat funkci, generující model průmyslového robota v závislosti 
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na pozici jednotlivých os. Tyto funkce lze jiţ napsat v m-souboru. Nyní 

lze celý model pouţívat jako blok v Simulinku vytvořený pomocí  

M-FILE S-FUNCTION. Tento blok na základě změny vstupních signálů 

volá m-soubor, který vykreslí scénu na základě vstupních signálů. Tyto 

signály odpovídají parametrům translace či rotace jednotlivých os. Na 

následujícím obrázku je vývojový diagram celého procesu vykreslování 

scény i s reakcí na události okna či OpenGL scény. 

 

Obr. 3.: Vývojový diagram vykreslování scény 

 

2.1 OPENGL 

Knihovna OpenGl byla navrţena jako aplikační rozhraní 

k akcelerovaným grafickým kartám firmou Silicon Graphics Inc. 

Knihovna OpenGl byla navrţena tak, aby ji bylo moţné pouţívat na 

různých grafických akcelerátorech a bylo ji moţné pouţívat i v případě, 

ţe není grafický akcelerátor nainstalován.  

Programátorské rozhraní knihovny OpenGl je vytvořeno tak, aby 

ji bylo moţno pouţívat téměř v jakémkoliv programovacím jazyku. 

Systém OpenGl se z programátorského hlediska chová jako stavový 

automat, kde během zadávání příkazů lze měnit vlastnosti vykreslovaných 

primitiv nebo celé scény. Toto nastavení zůstane zachováno do doby, neţ 

ho explicitně změníme. Výhodou tohoto přístupu je, ţe funkce mají menší 

počet parametrů a ţe jedním parametrem lze globálně měnit vykreslování 

celé scény. 

Pomocí knihovny OpenGl lze vykreslovat základní geometrické 

tvary. Při vykreslování jednotlivých částí průmyslového robota 

nevystačíme se základními prvky z OpenGl, ovšem Tao Framework 

zpřístupňuje i další knihovny pro vykreslování komplikovanější objektů.  
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3 MATLAB R-T TOOLBOX 

Real Time ToolBox je přídavným modulem, který umoţňuje 

v prostředí programů MATLAB/Simulink pracovat s reálnými 

analogovými a digitálními signály. Tyto signály jsou zpracovávány 

pomocí měřicích karet. Takto získané signály je moţné zpracovávat 

přímo v prostředí MATLABU. Toto umoţňuje sběr dat, zpracovávání 

signálů a experimentování s návrhy řídicích algoritmů.  

Knihovna bloků umoţňuje do jisté míry práci v reálném čase. Pro 

pouţívání měřicí karty v Simulinku nejsou potřeba téměř ţádné 

vědomosti o programování pouţitého hardwaru. V závislosti na sloţitosti 

pouţitého modelu jsou běţné aplikace schopné pracovat se vzorkovací 

frekvencí 100 Hz – 25kHz. 

 

4 ZÁVĚR 

V příspěvku se autoři zabývali problematikou modelování 

a simulace systémů, pracujících v reţimu reálného času. K modelu 

průmyslového robota ROB 2-6 vytvořili kinematické rovnice jeho 

pohybů, které budou následně vyuţity pro návrh systému řízení 

a plánování jednotlivých pohybů. Seznámili rovněţ zájemce s vlastnostmi 

prostředku pro modelování, simulaci a řízení rychlých procesů, coţ je 

Matlab Simulink s Real – Time Toolboxem. Pro vizualizaci modelu 

průmyslového robota se 6 stupni volnosti vyuţili knihovnu OpenGL. 
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MODELOVÁNÍ PROCESŮ V ORGANIZACÍCH 
 

Miloš Sonták
15

 

 

Abstrakt 

Cílem příspěvku je popsat průběh modelování procesů v softwarové a finanční 

organizaci. Příspěvek popisuje kroky mapování procesů, komunikaci metodiky 

mapování procesů ve firmě a samotnou analýzu procesů. 

Klíčová slova 

BSC, cíle, proces, strategie, SMART, SWOT 

 

ÚVOD 

Cílem příspěvku je popsat průběh modelování procesů v softwarové 

a finanční organizaci. Příspěvek popisuje kroky mapování procesů, 

komunikaci metodiky mapování procesů ve firmě a samotnou analýzu 

procesů. 

Jedním z hlavních aspektů v modelování procesů je samotné očekávání 

a pohled zaměstnanců na procesy v organizaci. Dále pak samotné 

promítnutí firemní strategie do mapování procesů, se znázorněním 

přínosů a definicí měření v rámci procesu s odpovídajícími výstupy 

z mapování procesů. 

Problematika modelování procesů se v dnešní době dotýká kaţdé 

organizace, bez rozdílu velikosti. Organizace ovšem k této problematice 

přistupují zcela individuálně. Menší organizace či podnikající osoby jsou 

schopny znalosti o svých procesech šířit podobnou formou, jakou byla 
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lidová slovesnost, tj. bez jakékoliv metodiky či softwarového nástroje. 

Z pohledu středních nebo velkých organizací v oblasti modelování 

procesů se jedná o komplikovanou záleţitost. Odráţí schopnost 

managementu firmy svoji organizaci řídit. Při mapování procesů lze 

jednoznačně poznat, zda má organizace definovanou strategii a cíle.  

K zachycení mapovaných procesů se pouţívají softwarové nástroje 

a různé metodiky zachycení procesů, tak aby vše mělo svůj jednotný 

pohled v rámci organizace. Důleţitým pohledem na tyto nástroje je 

definice výstupů, které má mapování procesů organizaci přinést a dle toho 

zvolit vhodnou metodiku a softwarový nástroj. 

STRATEGIE ORGANIZACE 

Problematika mapování procesů se odvíjí od strategie organizace 

a standardizace procesů v organizaci. Základním předpokladem pro 

úspěšné strategické plánování je analýza výchozího stavu organizace.  

V rámci analýzy zkoumáme všechny oblasti a procesy, které organizace 

provádí, a zjišťujeme současný stav, ve kterém se tyto analyzované 

oblasti nacházejí. Mezi základní metody pro provedení této analýzy patří 

metoda SWOT analýzy.  

Pro řízení a vyhodnocování plnění cílů strategie organizace tj. souboru 

ukazatelů slouţí metoda BSC. 

SWOT ANALÝZA 

Metoda SWOT analýzy je charakteristická tím, ţe dává shrnující přehled 

všech získaných podkladů a výsledků do strategického přehledu, na 

základě kterého lze získat ucelené a především podloţené závěry. Tato 

metoda je např. v organizacích veřejného sektoru pouţita velmi často. 

Účely této analýzy jsou: 

 podklad pro formulaci strategie, 

 podklad pro tvorbu strategických alternativ, 

 pro identifikaci kritických oblastí. 
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POSTUP SWOT ANALÝZY 

Základní postup při vytváření SWOT analýzy můţeme rozdělit do čtyř 

kroků. 

1. Příprava 

2. Identifikace a hodnocení silných stránek organizace 

3. Identifikace a hodnocení příleţitostí a hrozeb z vnějšího 

prostředí 

4. Tvorba matice SWOT 

HIERARCHIE CÍLŮ ORGANIZACE 

Strategie v sobě nese definici cílů, které jsou
[1]

 rozděleny 

 Strategický cíl 

 Specifický cíl 

 Operační cíl 

Strategický cíl vyjadřuje záměr, tedy co chci v dlouhodobém časovém 

horizontu dosáhnout. 

Specifické cíle konkretizuje strategický cíl a zabezpečuje jeho plnění. 

Specifické cíle mohou být z časového hlediska střednědobé (3-6 let) nebo 

krátkodobé (do 1 roku). 
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Operační cíl vyjadřuje konkrétní poţadovaný výstup. Výstup můţeme 

charakterizovat v rámci plnění operačních cílů vytvořené a poskytnuté 

sluţby či výrobky. 

 

Obrázek 1 - Hierarchie cílů organizace 

METODA BSC 

Metoda BSC poskytuje integrující rámec manaţerského řízení přivádějící 

strategii organizace do uceleného souboru ukazatelů výkonnosti. Jde 

o přístup, který poskytuje managementu informace pomáhající 

formulovat a dosáhnout strategických cílů. Na vizi a jednotlivé strategie 

organizace je pohlíţeno ze čtyř perspektiv, které musí být vyváţeny. Proti 

tradičním systémům výkaznictví, zaměřeným pouze na finanční a ziskové 

ukazatele, bere BSC při hodnocení výsledků v úvahu také nefinanční 

perspektivy a to zákazníka, interní procesy, zlepšování a učení se. 

Úkolem metody není stanovit poslání, vizi a strategii firmy, ale zajistit 

jejich naplnění. Klíčovými prvky metody BSC v rámci kaţdé perspektivy 

jsou cíle, ukazatele, parametry a procesy. 

Mezi hlavní přednosti BSC patří přehlednost, vyváţenost, měřitelnost 

a vytvoření podkladů pro odměňování. 

Strategický 
cíl

Specifický 
cíl č. 1

Operační 
cíl č. 1.1

Operační 
cíl č. 1.2

Specifický 
cíl č. 2

Operační 
cíl č. 2.1

Specifický 
cíl č. 3
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i. ZÁKLADNÍ OTÁZKY PŘI ZAVÁDĚNÍ METODY BSC 

Je potřeba objasnit základní otázky v organizaci 
[1]

: 

 Jak pracujeme se zákazníky? 

 Jaké metody jiţ pouţíváme? 

 Máme jasno v procesech? Máme stanoveny hlavní 

procesy? 

 Provádíme srovnání s jinými organizacemi obdobného 

poslání? 

 Jaký máme systém řízení, jaká je jeho struktura 

a pouţívané postupy? 

 Jaké máme k dispozici hodnotící dokumenty? 

ii. Hodnocení plnění cílů 

Výsledky má dva různé výstupy.  

 Kvantitativní ukazatel vyjadřuje míru plnění cíle, která se 

uvádí v procentech.  

 Kvalitativní ukazatel výsledku vyjadřuje spokojenost 

zákazníka s poskytnutým výrobkem. 

PROCESNÍ ANALÝZA 

Při provádění procesní analýzy je potřeba mít na paměti důleţité 

záleţitosti. Je nutné mít přesné zadání (rozsah), mít k dispozici dostatek 

času, relevantní data a zdroje k provedení procesní analýzy. 

Základní druhy procesní analýzy: 

 Analýza procesu, 

 Analýza variant procesů, 

 Analýza přidané hodnoty, 

 Analýza očekávání zákazníků, 

 Analýza obsluhy, 

 Organizační analýza, 

 Analýza prostorového přerušení, 

 Časová analýza procesů 

 Analýza IS/IT, 



- 139 - 
 

 Analýza rizik 

PROCESY V ORGANIZACÍCH 

SOFTWAROVÁ SPOLEČNOST 

Ke strategii přistupuje stejně systematicky jako ke kaţdému jinému 

procesu. Strategie je podporována informačním systémem, má své pod 

procesy, má své vstupy a výstupy, někdo ji řídí, má svůj ţivotní cyklus.  

Firemní kultura organizace je na vysoké úrovni, organizace klade velký 

důraz na procesní způsob řízení, proto i zaměstnanci se snaţí v tomto 

firmu podpořit a veškeré aktivity se tomuto způsobu řízení přizpůsobují. 

Modelování procesů probíhá formou vyspělé procesní analýzy, veškeré 

dokumenty a související informace jsou ukládány do informačního 

systému formou artefaktů. Strategie a cíle jsou řízeny metodikou, která je 

pravidelně čtyřikrát za rok prezentována uvnitř společnost a dále 

vyhodnocována. Pravidelné čtvrtletní vyhodnocení jsou tzv. „Čtvrtletní 

vyhodnocení“ a jednou za rok „Závěrečné vyhodnocení“. Pravidelně 

začátkem roku probíhá tzv. Kickoff, kde se představují cíle, kterých se 

chce dosáhnout. 

iii. Hlavní procesy 

 Strategie,  

 marketing, 

 obchod, 

 produkce, 

 péče (obchodní partnery, zákazníky i dodavatele). 

iv. Podpůrné procesy 

 Řízení (management), 

 růst a vývoj,  

 zdroje, 

o lidé, 

o finance, 

o majetek, 
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o know-how,  

 systém a podpora. 

FINANČNÍ INSTITUCE 

Modelování procesů je v první fázi, kde se mapuje současný stav pomocí 

analýzy procesů. Na základě zmapovaných procesů bude vyhodnocen 

aktuální stav a bude se směřovat k následnému zlepšování procesů. 

Při prvním pohledu na rozdělení hlavních a podpůrných procesů má tato 

finanční organizace jiný pohled na proces „Strategie a řízení“. 

Jedním z důsledků umístění procesu „Strategie a řízení“ pouze do 

podpůrných procesů a nedostatečné komunikace strategických cílů 

v organizaci mezi zaměstnance, mnoho útvarů o této činnosti ani neví, 

proto můţe docházet k chybné procesní analýze. Očekávání zaměstnanců 

organizace od mapování procesů není jednotný, protoţe většina si 

nedokáţe představit, v čem jim mapování procesů můţe pomoci. 

První pozitivní informací z procesní analýzy v této finanční organizaci je 

zmapování současného stavu a jeho zachycení v dokumentech, který 

usnadňuje bankovním poradcům jejich kaţdodenní rutinní činnosti 

automatizovat. 

v. Hlavní procesy 

 Klientské procesy 

o Aktivní produkty, 

o pasivní produkty. 

vi. Podpůrné procesy 

 Lidské zdroje, 

 strategie a řízení, 

 marketing, 

 informační systémy, 

 finanční řízení, 

 řízení rizik, 

 prostředí, 
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o compliance, 

o vnitřní audit, 

o právní podpora, 

o správa majetku. 

ZÁVĚR 

Jednou z klíčových záleţitostí při mapování procesů je informovanost lidí 

v organizaci o strategii a cílech organizace, se kterou by měly být 

pravidelně seznamovány. Na základě těchto informací se dokáţou 

zaměstnanci ztotoţnit s činností firmy a jsou společně schopni přinášet 

přidanou hodnotu organizaci. 
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VYUŽITÍ UML PŘI NÁVRHU ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ 
 

Vilém Srovnal 
16

) 

 

Abstrakt:  Pro zvýšení produktivity a spolehlivosti při tvorbě softwaru řídicího systému 

se pouţívá unifikovaný modelovací jazyk UML, který zajistí podrobnou analýzu 

a algoritmizaci řízení a přímou generaci kódu ve vyšším programovacím jazyku. 

S výhodou se pouţívá v případech rychlého návrhu a realizace prototypů a také pro 

zlepšení týmové práce při návrhu a realizaci řídicího softwaru. 

Klíčová slova: generace kódu, modelování, modelovací diagramy, řídicí systém, 

software 

 

ÚVOD 

V současnosti probíhá rychlý rozvoj jak distribuovaných tak 

i vestavěných řídicích systémů. Rozvoj distribuovaných systémů probíhá jiţ 

poměrně dlouhou dobu. Řídicí systémy vyuţívají různé technické prostředky, 

komunikace mezi těmito prostředky probíhá na úrovni průmyslových 

a počítačových sítí.  

V posledním desetiletí neobyčejně dynamicky probíhá zejména rozvoj 

vestavěných řídicích systémů a to v celosvětovém rozsahu. Jejich extensivní 

pouţití a integrace do kaţdodenně pouţívaných výrobků se významně projevilo 

ve vývoji informačních technologií. Kaţdý elektronický výrobek navrţený 

a vyrobený v současnosti prakticky obsahuje vestavěný řídicí systém, a je jen 

velmi málo osob, které by se nesetkaly s touto technologií. Ještě méně je však 
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těch, kteří jsou schopni říci, jaký vestavěný systém vlastní a pouţívá jej třeba 

v reálném čase [1].  

Rozvoj uvedených řídicích systémů zvýšil nárok na spolehlivost těchto 

systémů na jedné straně a na druhé straně poţadavek na zvýšení produktivity 

práce při návrhu a realizaci těchto řídicích systémů. Při navrhování a realizaci 

řídicích systému je potřeba pouţít prostředek, který umoţní jednak modelování 

všech dějů v těchto systémech, pokud moţno i v reálném čase, a na druhé straně 

vysokou produktivitu při generaci cílového kódu aplikace ve vyšším 

programovacím jazyku, nejčastěji v jazyku C, C++, Java nebo Ada. Jedním 

z nástrojů, který to umoţňuje, je pouţití unifikovaného modelovacího jazyka 

UML (Unified Modeling Language) [2], [3].  

 

1 UNIFIKOVANÝ MODELOVACÍ JAZYK UML  

Jednotný modelovací jazyk  UML lze pouţít jak pro specifikaci, 

vizualizaci, tvorbu a dokumentaci softwarového systému tak i pro 

modelování systémů pro všechny typy aplikací [2], [3]. V současnosti je 

na trhu cela řada různých firem, které tento modelovací nástroj dodává 

a to v nově definované verzi UML 2 a rozšířené verzi pro reálný čas RT 

UML. Jedním z prvních systémů pro návrh řídicích systémů v reálném 

čase a generaci kódu softwaru byla firma I-Logix se svým systémem 

Rhapsody. Dalším systémem pro modelování v reálném čase je například 

Real-time Modeler a Real-time StudioProfesional od firmy ARTiSAN, 

Rational's Rose RealTime od firmy IBM, aj., na trhu je samozřejmě celá 

řada dalších systémů, mnohdy navrţené firmami pro svou potřebu. 

Některé systémy jsou spojeny s nástroji pro generování cílového kódu aţ 

pro konkrétní mikrokontrolery.  

Pro pochopení jazyka UML je nutné se seznámit jednak s definicí 

jazyka samotného, a jednak se způsobem jeho pouţití k tvorbě daného 

projektu. Pro lepší pochopení problematiky budou objasněny pouze 

základní pojmy.   
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2 STRUKTURA JAZYKA UML  

Jazyk UML umoţňuje objektově orientovaný návrh kaţdé 

sloţitější řídicí aplikace a zajišťuje úspěšnou a rychlou implementaci 

řídicího systému. Vytvořené grafy v UML jsou konzistentní a mají přesně 

danou sémantiku. UML diagramů existuje několik typů lišících podle 

toho, jaké se pomocí nich plánují či zpracovávají úlohy. Tyto diagramy se 

od sebe odlišují především repertoárem pouţitých značek, způsobem 

jejich vzájemného propojení a s nimi související sémantikou. Jazyk UML 

je zaloţený na třech elementech reprezentovaných grafickými značkami 

v dvourozměrném grafu. Základní elementy jazyka UML jsou předměty, 

relace a diagramy. 

Moţnost výběru z jiţ vytvořených modelů a diagramů významně 

ovlivňuje analýzu daného problému tak, aby bylo dosaţeno jeho 

snadného řešení. Klíčem je abstrakce, při které je nutné se zaměřit pouze 

na důleţité části a ostatní ignorovat: 

- Kaţdý model komplexního systému se nejlépe přiblíţí skutečnosti 

pouţitím několika téměř nezávislých pohledů, kterým odpovídá příslušná 

sada modelů. Pouze jeden pohled je nedostatečný. 

- Kaţdý model můţe být vyjádřen v různých stupních věrnosti. 

- Nejlepší modely pak nejlépe odpovídají skutečnosti. 

Modelování v UML umoţňuje definici grafických diagramů, které 

poskytují několikanásobný pohled na zkoumaný či vytvářený systém. 

Nejčastěji systémy UML poskytují konstruktivní zobrazení, odvozené 

(druhotné) zobrazení, hierarchické textové zobrazení a animované 

zobrazení. Různých typů diagramů existuje velké mnoţství, vybrané často 

pouţívané diagramy jsou následující [2], [3]: 

- diagram případů pouţití (use case diagram) 

- diagram tříd (class diagram) 

- diagram objektů (object diagram) 

- diagramy chování (behavior diagrams) 
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- stavový diagram (statechart diagram) 

- diagram činností (activity diagram) 

- diagramy vzájemného působení (interaction diagrams) 

- sekvenční diagram (sequence diagram) 

- časové diagramy (timing diagrams) 

- diagram spolupráce (collaboration diagram) 

- implementační diagramy (implementation diagrams) 

- diagram komponent (component diagram) 

- diagram rozmístění (deployment diagram) 

Se sloţitostí systému roste důleţitost vhodných modelovacích 

technik a důslednost modelovacího jazyka, který musí obsahovat: 

- Prvky modelu (Model elements) – definované základními pojmy 

a sémantikou. 

- Symboliku (Notation) – grafické vyjádření prvků modelu. 

- Metodiku (Guidelines) – způsob pouţití.  

Softwarové produkty zaloţené na jazyce UML lze pouţít pro 

objektovou analýzu, návrh, implementaci, testování a realizaci softwaru 

řídicích systémů. Pro analýzu systému jsou hlavními nástroji diagramy 

případů pouţití, které zachycují základní vztahy mezi systémem 

a vnějšími objekty a dále sekvenční diagramy, které zachycují sled kroků 

a zaslaných zpráv mezi objekty při zpracování instancí pouţitých úloh 

v jednotlivých částech diagramů. K návrhu systému slouţí především 

diagramy pro modelování objektů, zachycující strukturu systému pomocí 

tříd a objektů a určující vztahy mezi těmito objekty. Stavové diagramy 

určují chování jednotlivých tříd ve svém cyklu ţivota. Pro testování jsou 

k disposici nástroje umoţňující spustit aplikaci a pozorovat její chování 
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v různých animovaných pohledech, jako jsou animované sekvenční 

diagramy a animované stavové diagramy. 

 

3 ANALÝZA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU S VYUŢITÍM UML 

Myčka je velmi jednoduchým příkladem řídícího systému 

realizovaného jako vestavěný řídicí systém. Cíl činnosti myčky je 

jednoduchý: vloţí se špinavé nádobí a po určité době se vytáhne čisté 

nádobí. Přesný rozbor všech činností řídícího systému myčky je jiţ 

sloţitější. Hlavní části myčky jsou nádrţ, trysky a topení. Myčka umývá 

nádobí vodou z nádrţe pomocí trysky, která buď pulsy myje nebo 

rozprašováním oplachuje. Poté co je nádobí čisté aktivuje se topení pro 

jeho vysušení. Další moţností je nastavit různé reţimy mytí, pro 

jednoduchost například 3 reţimy: rychlé, běţné a intensivní mytí 

(konkrétní myčky mají samozřejmě více reţimů). Jednotlivé reţimy se 

budou lišit délkou času kaţdého kroku. Zahájit mycí cyklus je moţné 

pouze při zavřených dveřích. Při jejich otevření během mycího cyklu se 

program zastaví a pokračuje na stejném místě po zavření dveří. Myčka 

rovněţ vyţaduje servis po určité době pouţívání, daného počtem cyklů. 

Diagram případů použití znázorňuje základní vztahy mezi 

navrhovaným řídicím systémem a aktéry (actors), tedy okolními objekty 

nebo systémy, se kterými můţe spolupracovat. Digram případů pouţití 

zachycuje kdo bude s myčkou pracovat, hlavní funkce a vztahy jako 

podobnost nebo rozdíly mezi nimi. Činnost myčky popsaná diagramem 

případů pouţití je znázorněna na obrázku 1. 

Diagram tříd popisuje statickou strukturu systému (obr.2), typy 

objektů, vlastnosti a operace těchto objektů, vztahy mezi objekty a moţná 

omezení. Třídy jsou znázorněné jako obdélníky, které jsou rozdělené na 

tři části. Jméno třídy je v horní části, vlastnosti v prostření části a obecné 

funkce v dolní části. Diagram objektů má obdobnou strukturu a popisuje 

jednotlivé instance systému a vztahy mezi nimi. 
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V případě myčky je hlavní třídou „Myčka“, která vlastní další tři 

třídy. Třída Myčka navazuje obousměrnou komunikaci s třídou „Nádrţ“, 

neboť Nádrţ sděluje Myčce, ţe je plná. Se třídami „Sprcha“ a „Topení“ 

má „Myčka“ pouze jednosměrnou komunikaci k vydávání povelů. Malá 

ikona vedle názvu třídy poukazuje na existenci stavového diagramu pro 

tuto třídu.  

 

Obr.1: Diagram případů pouţití myčky 

 

Uživatel Servis

Myčka

Údržba myčky

Nastavení myčky

Mytí nádobí

Myčka

<<Uses>>

Myčka Use Cases
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Obr.2: Diagram tříd myčky 

Stavový diagram zobrazuje chování tříd (objektů), například 

zobrazuje různé stavy, do kterých se můţe objekt dostat během svého 

cyklu ţivota, a dále zprávy, které můţe přijímat, a události, které 

vyvolávají přechod z jednoho stavu do druhého. 

S ohledem na rozsah příspěvku bude nelze ukázat stavový diagram 

„Myčky“, který zahrnuje tři skupiny současných stavů. Prvním je 

samotný cyklus mytí nádobí, druhým je kontrola počtu cyklu pro 

případný servis a  posledním je nastavení reţimu mytí.  

Sekvenční diagramy znázorňují moţné scénáře provádění úlohy. 

Jedna úloha můţe figurovat v mnoha různých scénářích. Kaţdá 

posloupnost znázorňuje jak zúčastněné objekty komunikují zasíláním 

zpráv mezi sebou, jejich rozsah neumoţňuje ukázku pro myčku. 

Jestliţe je potřeba získat spustitelný kód nebo animaci stavového 

diagramu nebo sekvenčního diagramu, pak je nutné vytvořit komponentu 
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(component). Po vytvoření komponenty je moţné v případě volby 

animace pozorovat chování modelu v čase a pozorovat zprávy zasílané 

mezi objekty a změny jejich stavů. Proces je moţno krokovat, nastavovat 

„breakpointy“ a zasílat modelu zprávy ručně. Všechny tyto funkce jsou 

důleţité pro testování navrţené aplikace ještě před její realizací [2], [3]. 

 

4 ZÁVĚR 

Pouţití UML při návrhu a realizaci řídicích systémů je velmi efektivní 

a přináší celou řadu výhod. Ukázka na jednoduchém příkladě řídicího 

systému myčky byla realizována v prostředí systému Rhapsody. Důleţité 

je, aby příslušný UML měl nástroje pro modelování v reálném čase. 
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PŘÍKLADY A MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ V CESTOVNÍM 

RUCHU 
Jiří Šíp, Renata Klufová

17
 

 

Abstrakt 

In the first part of the paper the authors draw near the processes that have presumptions 

to the modelling and the processes that do not have any presumptions to the modelling. 

The examples of the application of the modelling  methods in practice are mentioned in 

the second part of the paper. 

Key words: 

genius loci, modelling, processes, tourism,  

 

Úvod 

Cestovní ruch se stává významnou součástí vyspělé světové 

ekonomiky a je důleţitou komponentou ţivotního stylu postmoderní 

společnosti na celém světě. Z provedených výzkumů je patrné, ţe 

cestovní ruch je sloţitý socioekonomický proces, jehoţ systém je 

zaloţený na časoprostorových interaktivních vazbách 

s fysickogeografickým prostředím. Z hlediska výzkumu a vzdělávání je 

cestovní ruch multidisciplinární povahy s dominantním zastoupením 

geografických, ekonomických a technologických disciplin. 

Cestovní ruch představuje reálný systém jehoţ základními stavebními 

prvky jsou subsystémy nabídky, poptávky a subsystém realizační 

(technologie sluţeb a ekonomika) viz schema č.1. 

Mezinárodní cestovní ruch představuje systém, jehoţ základními 

stavebními prvky jsou subsystémy jednotlivých států a vazby mezi nimi 

představující toky turistů, sluţeb, informací a finančních prostředků. Díky 

                                                           
1Kontakt: RNDr Jiří Šíp Ph.D  VŠPJ Jihlava  sipj@vspj.cz, RNDr Renata Klufová Ph.D  
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nepřetrţitému rozvoji společnosti a sním spojeným vývojem nových 

technologií nabídky, stává se postupně potenciálním prostorem poptávky 

geografické prostředí celé naší planety. 

Tento příspěvek si neklade za cíl prezentovat standardní modelové 

procesy na úrovni podnikového prostředí v dopravě, provozu cestovních 

kanceláří, ubytování, stravování a rezervačních systémů. Ty lze 

povaţovat za aplikovatelné v širší obecné rovině sluţeb. My se budeme 

zabývat moţnostmi vyjádření specifických procesů spojených 

s časoprostorovou dynamikou toků turistů, finančních prostředků 

a lůţkových kapacit v kontextu gravitace atraktivity území.  

Úvodem tohoto příspěvku je však třeba připomenout, ţe povaha 

cestovního ruchu směřuje k vysokému stupni komplexity zaloţeném na 

principu genia loci eventuelně genia regionalis, které lze kvantifikovat 

a ve své podstatě modelovat pouze ve velice zjednodušené poloze.   

Schéma č. 1 Model systému cestovního ruchu
Zdroj: Šíp (2001)

místo destinace

Atraktivity,služby 

management

místo bydliště

Životní úroveň, 

životní prostředí, 

reklama, kapitál

nabídka poptávka

cestovní kanceláře, přepravci, 

rezervační systémy,infocentra

investice

výdaje účastníků

turistická migrace

trh

 

1. Počátky modelování cestovního ruchu 

Přestoţe je cestovní ruch relativně mladým hospodářským odvětvím, 

lze pozorovat snahy o modelování poměrně v raných počátcích rozvoje 

oboru.  Padesátá a šedesátá léta jsou příznačná snahou o kvantifikaci 

geografických procesů a jevů směřujících k jejich modelování. 

I v cestovním ruchu jsou patrné tyto trendy viz např Němec W.Christaller 

(1933, 1955, 1964) a jeho hledání prostorových modelů cestovního ruchu 

, francouzští autoři P. Defert (1967)  výpočtem poměru celkového počtu 

lůţek na celkovém počtu obyvatel vytváří turistickou funkci území, 

M. Boyer (1972) sestavil rezidenční funkci území na základě stonásobku 
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poměru počtu objektů indiviuální rekreace (OIR) k počtu obytných 

rezidencí, J.M. Dewaillly a J.J. Duboi (1978) sledovali problematiku 

druhého bydlení a jeho vliv na prostředí.  

Do tohoto období spadá i dílo československých geografů, ekonomů 

a sociologů „Československá Rajonizace cestovního ruchu“, která 

unikátním způsobem přispěla k mezinárodnímu rozvoji poznání 

cestovního ruchu, a která kromě rajonizace v Československu, byla 

úspěšně realizována i v Tunisu. 

 
Obrázek 1 ukázka  Christallerova  modelu podle jeho   „Teorie centrálních míst“ 

1933 

 
 

2. Příklady současné praxe cestovního ruchu v ČR 

Současná realita českého výzkumu v oblasti cestovního ruchu jde 

ruku v ruce se světovými trendy, které směřují ke snahám vyjádřit 

a hodnotit mezinárodní prostorovou synergii atraktivity 

fysickogeografického i společenského potenciálu cestovního ruchu , jenţ 

se  projevuje  dynamikou toku turistů, dynamikou růstu infrastruktury 

sluţeb, profilem návštěvníka atd.  Interaktivní procesy v čase a prostoru 

vytváří předpoklady ke kartografickým modelům, které vyjadřují 

diferenciaci území z hlediska poptávky i z hlediska nabídky.   

  Pro potřebu modelování procesů jsou nezbytnými vstupními 

informacemi statistické údaje. Sestavování světových statistik cestovního 

ruchu se setkávalo s řadou metodických nedostatků vyplývajících 

z nejednotnosti postupů sběru i zpracování dat. Uvedené problémy je 

snaha řešit na mezinárodní úrovni a právě cestovní ruch se stal prvním 

odvětvím světové ekonomiky, který má mezinárodní standardy tzv. 

“Satelitní účet cestovního ruchu” pro měření ekonomického přínosu, 

schválené  1.3. 2000 Komisí pro statistiku OSN. Česká republika se 

zapojila do tohoto systému, který by měl přinést významné změny ve 
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vedení srovnatelné statistiky cestovního ruchu i u nás. Dosaţitelné 

vstupní údaje jsou modelovány v prostředí (GIS) a jejich výstupem jsou 

zejména kartogramy a karodiagramy. V této kapitole se pokusíme 

přiblíţit danou problematiku na několika příkladech. 

 

2.1. Koeficient rekreační funkce území a koeficient zbylého 

rekreačního potenciálu. 

 Při hodnocení rekreačních podmínek jednotlivých oblastí lze 

sledovat strukturu půdního fondu, míru rekreační vyuţitelnosti území 

a teoretický počet rekreantů v oblasti.  (Bičík 1995) Tyto dva ukazatele 

berou v úvahu jak plochu, tak i trvale ţijící obyvatelstvo a potenciální 

rekreanty. Koeficient rekreační funkce  (KRF) vyjadřuje současný stav 

rekreace na daném území. 

         R = rozloha území v ha 

RP = redukovaná rekreační plocha v ha 

PO = počet obyvatel v území 

L= počet lůţek v rekreačních objektech 

Postup určení redukované plochy RP vychází z redukce skutečné výměry 

jednotlivých kategorií ploch koeficientem “V“. Úhrn redukovaných 

hodnot v poměru k celkové rozloze území pak vyjadřuje míru jeho 

rekreační vhodnosti. Tato míra se pohybuje v intervalu 0 aţ 1. Čím více 

se blíţí 1, tím větší je i rekreační vyuţitelnost území analyzovaná na 

základě struktury vyuţití ploch v území.  Rozpornou se ale stává hodnota 

samotného koeficientu V. Např. pro zastavěné plochy má hodnotu 0, 

i kdyţ samotná zastavěná plocha se v některých případech můţe stát 

místem koncentrujícím cestovní ruch nebo cestovním ruchem 

vyuţívaným (architektonické památky, muzea, zámky, ....). Ale vzhledem 

k tomu, ţe  v celkové hodnotě mají zastavěné plochy zanedbatelný 

význam a koeficient “V”přikládá důraz přírodním sloţkám, je jeho 

hodnota vcelku odpovídající. Skutečné vyuţívání ploch se ovšem můţe 

mírně lišit.              

S pouţitím tohoto koeficientu KRF lze porovnávat území se značně 

rozdílnou rozlohou, protoţe výsledek není závislý na plošných 

jednotkách. Omezuje také vliv značného počtu trvale ţijících obyvatel na 

celkovou hodnotu, která se pohybuje v rozmezí od 0 do nekonečna. Nule 

se rovná tehdy, jestliţe se na daném území nevyskytuje ani jedno lůţko 

KRF= L/RP x R/PO 
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pro rekreaci. V druhém krajním případě se koeficient můţe limitně blíţit 

k nekonečnu v důsledku poklesu trvale ţijících obyvatel nebo téměř 

nulové velikosti redukované plochy. Výsledné hodnoty RKF jsou 

rozděleny do následujících intervalů: 

 Koeficient zbylý rekreační potenciál (ZRP) byl sestaven ve 

snaze dosáhnout srovnatelnosti jednotlivých sledovaných území 

vzhledem k moţnosti růstu rekreace na těchto územích. Předpokladem 

jeho konstrukce je, ţe stoupá s velikostí rekreační plochy a klesá s růstem 

počtu lůţek pro rekreaci. Závisí ovšem také na velikosti daného území. 

Tento koeficient vyuţívá údaje o rekreační ploše (ha), počtu lůţek v ROS 

a OIR, celkové ploše území a počtu trvale bydlících obyvatel. 

 

 

 

 I v tomto případě má taktéţ lepší vypovídací hodnotu, kdyţ 

rekreační plochu území nahradíme plochou redukovanou. 

 Velikost tohoto koeficientu se blíţí limitně nule s poklesem 

velikosti rekreační plochy, resp. redukované, přičemţ by nikdy neměla 

dosáhnout nulové hodnoty. Pouţití tohoto koeficientu ovšem připadá 

v úvahu jenom tam, kde jiţ existuje alespoň minimální rekreace (počet 

lůţek nesmí být nulový). V opačném případě jde o rekreací nezasaţenou 

oblast a výpočet ztrácí smysl. Hodnota ZRP je ovšem pouze vodítkem 

k posouzení dalšího rozvoje rekreace, protoţe do vzorce nemůţeme 

zahrnout jiné aspekty, které ovlivňují její formování (např. znečištění 

ovzduší, vodních zdrojů, exhalace, estetika krajiny, akční rádius 

a frekvence pohybu návštěvníků v prostoru, skutečný počet návštěvníků 

v prostoru a čase).  

 

2.2. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR 

Tento projekt zpracovávala v r. 2007 skupina odborníků z řady 

pracovišť v ČR pod vedením J. Vystoupila, M.Šauera a A.Holešinské 

z ESF MU v Brně. Zdařilým výstupem tohoto projektu byl i „Atlas 

cestovního ruchu České republiky“. Jako příklad uvádíme modelování 

turisticko rekreační funkce obcí, která vyjadřuje prostorovou diferenciaci 

intenzity turistické aktivity území (obce). Funkce je konstruovaná na 

základě poměru turistických a rekreačních lůţek (chaty, chalupy –OIR) 

a počtu stálých obyvatel násobeno stem.  

Dalším příkladem je funkce Turisticko-rekreačního zatíţení 

území/obcí (viz kartogram  č. 1 a 2). Často řešený problém  turistické 

ZRP=RP/L x R/PO 
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únosnosti území vyjadřuje kartogram č 1, který se snaţí vyjádřit  funkcí 

„Turisticko rekreační zatíţení obcí“ konstruované počtem rekreačních 

lůţek na km
2
. Kartogram okresů Písek, Příbram, Benešov, Tábor 

a Pelhřimov názorně vyjadřuje diferenciaci zatíţení obcí podle toku 

Vltavy a Luţnice. 

 
Kartogram č. 1 a 2 

 

Zdroj : Šauer , Vystoupil  

 

2.3. Modelování metodami prostorové analýzy dat v programu 

ArcGIS na příkladu Středního Pootaví 

 

Na uvedeném příkladu (Švehla, Klufova) byly k modelování 

rekreačního potenciálu vyuţity interpolační techniky, metoda 

reklasifikace a nástroje mapové algebry nadstavby Spatial Analyst 

software ArcGIS. Při sestavování rekreačního potenciálu území byly 

modelovány odděleně jeho dvě sloţky – přírodní a socioekonomický 

rekreační potenciál.   
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Kartogram č. 3 a 4 - modely přírodního a společenského rekreačního potenciálu 

Středního Pootaví 

 
Zdroj Švehla, Klufova 

 

Překrytím vrstev, které zobrazují modely přírodního 

a socioekonomického rekreačního potenciálu byl vytvořen model 

celkového rekreačního potenciálu, který vyjadřuje  vliv obou ukazatelů na 

současný stav a další moţný směr rozvoje rekreačního vyuţití 

sledovaného území. Zároveň podtrhuje fakt, ţe nelze jednotlivé sloţky 

rekreačního potenciálu vnímat jako oddělené, neovlivňující se veličiny. 

Podrobněji viz ( Klufova, Švehla ,2009) 
 

Kartogram č. 5 model celkového potenciálu cestovního ruchu ve Středním Pootaví 

 

Zdroj: Švehla, Klufova 
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2.4. Moţnosti vyuţití ve vzdělávacím procesu. 

Níţe uvedené kartogramy, zhotovené v prostředí ArcGIS, jsou příkladem 

prací studentů Katedry geografie PF JU v Č. Budějovicích, které vyjadřují 

kvantitativní i kvalitativní prostorovou distribuci lůţkových kapacit ve 

vymezeném území a slouţí jako praktický nástroj prostorové analýzy 

souvisejících jevů. 

 

Zdroj: Lidová, Šíp 

 

3. Závěr 

Povaha cestovního ruchu, kde dochází ke kontinuální časoprostorové 

interakci kulturního a socioekonomického prostředí s prostředím 

fyzickogeografickým, od svých začátků evokuje řadu autorů k vytváření 

modelů těchto procesů. Nejčastějšími výstupy jsou kartografická 

vyjádření v ArcGIS  viz výše uvedené příklady kartogramů, které jsou 

základním nástrojem pro analýzu procesů odehrávajících se ve 

sledovaném území. Vysoká komplexita jevů znesnadňuje dostatečné 

mnoţství vstupních informací tak, ţe některé procesy nelze spolehlivě 

kvantifikovat a ve snaze o modelování často dochází ke zjednodušování 

a zkreslování skutečnosti. Nejčastěji zpracovávaná data jsou kvantita 

a kvalita lůţkových kapacit, kvantita a kvalita ubytovacích objektů, jejich 

prostorová distribuce, návštěvnost tuzemských i zahraničních turistů 

a příjmy z cestovního ruchu. Moţnosti pro vyjádření fyzicko-

geografických předpokladů jsou velice omezené. Nejčastěji pouţívanými 

metodami jsou metody na principu land - use a land – cover vycházející 

z i formací o kvantitě a kvalitě rekreačních ploch. 
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PODPORA VÝUKOVÉHO PROCESU POMOCÍ TESTŮ V 

MOODLU A V HOTPOTATES 

 

Ladislav Šiška
18

  
 

 

Abstrakt        
Článek porovnává moţnosti tvorby testů přímo ve výukovém LMS MOODLE 

a v externím nástroji pro tvorbu testů zvaném Hot Potatoes. Srovnávány jsou dostupné 

typy testů v obou systémech, jednoduchost jejich tvorby a na konkrétním příkladu testů 

typu „přiřazovací úloha“ a „doplňovačka“ je srovnávána snadnost vytvoření, funkčnost a 

vzhled konkrétního testu. Závěr rozebírá, pro které typy výukových činností se více hodí 

ten který z obou analyzovaných nástrojů. 

 

Klíčová slova (keywords)       
MOODLE, HotPotatoes, výukový proces.  
 

 

ÚVOD     

Po rozboru na trhu dostupných systémů pro řízení výuky (blíţe viz 

Šiška, Richta, Přibyl, 2009) řešitelský tým projektu „Zavedení  

e-learningového systému do výuky a vytvoření e-learningových opor na 

Vysoké škole polytechnické Jihlava“ zvolil jako nástroj pro naplnění cíle 

projektu LMS (Learning Management System) MOODLE. Přes jeho 

propracovanost se však postupně ukázalo, ţe tvorba některých testů přímo 

v interním editoru systému MOODLE není uţivatelsky nepřívětivější 

a některé testy (uplatňované často v kurzech cizích jazyků) nelze 

realizovat vůbec. 

Řešením naznačeného problému se ukázal externí nástroj pro 

tvorbu testů Hot Potatoes, jehoţ konkrétní pouţití a porovnání se 

standardní nabídkou LMS MOODLE je předmětem tohoto článku.  

  

1. CÍL PŘÍSPĚVKU 

Cílem tohoto příspěvku je porovnat moţnosti, jaké nabízí pro 

realizaci konkrétních testových úloh standardní prostřední LMS 

                                                           
18

 Ing. Ladislav Šiška, Ph.D., Katedra ekonomických studií, Vysoká škola polytechnická, 

Tolstého 16, Jihlava, email: siskal@vspj.cz 
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MOODLE a nástroj Hot Potatoes, v němţ je moţné vytvořit test mimo 

LMS MOODLE a následně ho lehce do LMS MOODLE naimportovat.  

 

2. POUŢITÁ METODIKA SROVNÁNÍ 

2.1 SROVNÁVANÉ NÁSTROJE PRO TVORBU TESTŮ 

Předmětem srovnání bude standardní prostředí pro tvorbu testů, 

které je součástí LMS MOODLE verze 1.9.9+ (dále jen „Moodle“), 

a externí nástroj pro tvorbu testů Hot Potatoes verze 6.3 instalovaný 

lokálně na počítači s operačním systémem Windows7 (dále jen 

„HotPotatoes“).  

Moodle je software distribuovaný pod GNU licencí, jenţ lze 

stáhnout ze stránek komunity tvůrců http://moodle.org/ 

HotPotatoes je rovněţ volný software společnosti Half Baked 

Software (http://hotpot.uvic.ca/) specializovaný právě na tvorbu testů. 

Testy vytvořené v HotPotatoes lze uloţit buďto jako html stránku, nebo 

jako soubor speciálního formátu, který lze následně vloţit do elektronické 

opory v Moodlu prostřednictvím nabídky „Přidat test HotPotatoes“. Pro 

úplnost dodejme, ţe vkládání testů HotPotatoes vyţaduje povolení 

příslušného modulu administrátorem dané instalace LMS Moodle. 

Vloţený test HotPotatoes je pak plně funkční a chová se obdobně jako 

testy vytvořené přímo ve standardním prostředí Moodlu, mimo jiné 

včetně přenášení bodového zisku studenta z testu do agendy „Známky“ 

v Moodlu apod. 

 

2.2 DOSTUPNÉ TYPY TESTŮ 

Následující tabulka 1 srovnává hlavní typy testů, které se 

v porovnávaných nástrojích nabízejí pro testování znalostí studentů.  

  

http://moodle.org/
http://hotpot.uvic.ca/
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Tabulka 1: Dostupnost testů v Moodle a v HotPotatoes 

Typ testu Moodle HotPotatoes 

Otázky s výběrem odpovědí Ano Ano 

Krátká tvořená odpověď Ano Ano 

Dlouhá tvořená odpověď (esej) Ano Ne 

Číselná odpověď s intervalem správných odpovědí Ano Ne 

Vypočítávaná úloha s výsledkem daným vzorcem Ano Ne 

Přiřazovací úloha Ano Ano 

Doplňovačka (cloze úloha)  Ano Ano 

Kříţovka Ne Ano 

Zdroj: Autor na základě nabídky nástrojů Moodle a HotPotatoes. 

 

 S výjimkou tučně zvýrazněných testů je z údajů tabulky 1 je 

zřetelné, ţe celá řada testů je zastoupena v obou nástrojích, coţ umoţňuje 

dále provedené porovnání, jak se liší zadávání a podoba takových testů 

v obou nástrojích.  

 

2.3 KRITÉRIA SROVNÁNÍ  

Pro srovnání byly vybrány typy testů přiřazovací úloha a doplňovačka 

(cloze úloha). Jak v nástroji Moodle, tak v Hot Potatoes v nich bylo 

zpracováno stejné zadání z oblasti vzdělávání v cizích jazycích. Hlavními 

kritérii srovnání byla:  

 snadnost vytvoření,  

 schopnost testu bodovat úspěšnost průchodu studenta testem a  

 výsledný vzhled konkrétního testu. 
 

3. SROVNÁNÍ PŘIŘAZOVACÍCH TESTŮ V OBOU NÁSTROJÍCH 

Tvorba přiřazovacích se v obou nástrojích zásadně neliší. V zadávacím 

formuláři se postupně zadají úlohy a k nim příslušející správná řešení. 

Teprve v okamţiku, kdy student prochází testem, nástroje náhodně mixují 

pořadí nabízených řešení. Opticky se liší zadání pouze v tom, ţe 

v Moodlu se zadávají dvojice úloha-řešení postupně pod sebou, zatímco 

v HotPotatoes jsou pole pro dvojice úloha-řešení vedle sebe. 
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Oba nástroje rovněţ umoţňují bodování úspěšnosti průchodu studentem 

testem. Jak jiţ bylo zmíněno, bodování z testu HotPotatoes umístěného do 

LMS Moodle předává bodové skóre do agendy známek v Moodlu. Ani 

v tomto kritériu tedy není mezi oběma nástroji rozdíl. 

Výsledný test v Moodlu je realizován formou seznamu úloh, ke kterým se 

v rolovacím okně nabízejí všechny odpovědi, ze kterých student vybírá to 

správné řešení. HotPotatoes nabízejí také tuto variantu vzhledu pro starší 

internetové prohlíţeče, kromě toho však obsahují i elegantnější prostředí, 

ve kterém lze odpovědi přetahovat k úlohám myší. Přesun takové tmavě 

podbarvené odpovědi „třikrát za týden“ ukazuje následující obrázek 1.   

 

Obrázek 1: Ukázka výsledné přiřazovací úlohy v HotPotatoes 

 

Zdroj: Autor v HotPotatoes s využitím materiálů Zdislavy Šiškové. 

 

4. SROVNÁNÍ DOPLŇOVACÍCH TESTŮ V OBOU NÁSTROJÍCH 

Předmětem srovnání bylo vytvořit test, jehoţ výslednou podobu 

v HotPotatoes zachycuje obrázek 2. Úkolem studenta je v tomto testu 

dopsat do mezer správné tvary přítomného času.  



- 163 - 
 

Obrázek 2: Doplňovací úloha s volně tvořenými odpověďmi 

 

Zdroj: Autor v HotPotatoes s využitím materiálů Zdislavy Šiškové. 

 

 Vlastní tvorba takového testu v HotPotatoes je velice snadná, coţ 

demonstruje obrázek 3. Do modulu JCloze nástroje HotPotatoes 

překopírujeme nejprve celý text budoucí doplňovačky (případně můţeme 

části textu naformátovat základními html tagy, jak je v první větě). 

Následně označíme slova, či slovní spojení, které budeme chtít po 

studentovi doplnit a zvolíme tlačítko „Gap“. Tím vytvoříme budoucí 

mezeru a současně nám vyskočí okno (viz obrázek 3), ve kterém můţeme 

zadat i další správné odpovědi, případně nápovědu k řešení. Opakováním 

tohoto jednoduchého postupu snadno vytvoříme celé cvičení, které 

následně uloţíme a nahrajeme jako test HotPotatoes do e-opory 

v Moodlu. Detailní návod přináší např. Solničková. 
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Obrázek 3: Ukázka tvorby doplňovací úlohy v HotPotatoes 

 

Zdroj: Autor v HotPotatoes s využitím materiálů Zdislavy Šiškové. 

 

Zadání stejné úlohy v Moodlu je daleko náročnější a pro laika v oblasti 

informatiky působí odpudivě. Zadání mezery v textu se totiţ provádí 

pomocí vyhrazených příkazů. Chceme-li tedy podobně zadat mezeru 

ve třetí větě z našeho testovacího příkladu, do textu cloze otázky 

v Moodlu musíme zadat příkaz {1:SHORTANSWER:=don‟t go~=do 

not go}, který Moodle při zobrazení nahradí políčkem pro zadání 

odpovědi. 

Bodování a zobrazení cloze úloh se v obou nástrojích neliší.  

 

5. UKÁZKY TESTŮ HOTPOTATOES PRO VÝUKU JAZYKŮ 

 K neprezentovaným výhodám HotPotatoes patří doplnění testu 

textem, či obrázkem (vloţit lze dle internetových zdrojů i videa, či 

přehrávač nahrávky, coţ jsme netestovali), na který se otázky testu 

mohou následně ptát. Příklad ukazuje následující obrázek, ze kterého je 

rovněţ patrné, jak HotPotatoes elegantně umisťují doprovodný takový 

text s obrázkem vlevo od otázek a nikoliv průběţně za sebou jako 

Moodle. 
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Obrázek 4: Ukázka doplnění testu v HotPotatoes textem s obrázkem 

 

Zdroj: Autor v HotPotatoes s využitím Tennant, A. (2006, s. 12.). 

 

 Pravděpodobně jediný test, který neumí vytvořit Moodle, 

představuje kříţovka. Přitom její vyuţití můţe zpestřit např. procvičení 

slovíček a její vytvoření v HotPotatoes je velice snadné. Po zadání slov 

a velikosti rastru budoucí kříţovky jiţ HotPotatoes sama vytvoří 

jednoduchou kříţovku. Poté jiţ stačí pouze popsat jednotlivá pole, 

případně k nim připojit nápovědu. Výsledný test ukazuje následující 

obrázek. 
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Obrázek 5: Ukázka kříţovky v HotPotatoes 

 

Zdroj: Autor v HotPotatoes s využitím materiálů Zdislavy Šiškové. 

 

6. VYHODNOCENÍ A DISKUSE 

Srovnání analyzovaných nástrojů se můţe jevit poněkud nedokonalé, 

protoţe testy HotPotatoes bez následného vloţení do e-opory vytvořené 

v Moodlu ve své podstatě ztrácejí opodstatnění, ledaţe by je učitel pouţil 

v rámci nějaké své opory zpracované formou html stránek. Přesto se 

domnívám, ţe srovnání obou nástrojů má svůj smysl, minimálně pro 

účely posouzení, zda se učiteli vyplatí věnovat externímu nástroji 

HotPotatoes pozornost a učit se jej ovládat, pokud chce např. tvořit typ 

testu, který v Moodlu nevytvoří.  

K nesporným výhodám HotPotatoes patří: 

 Velice snadná tvorba testů, které buď Moodle vůbec nenabízí, nebo 

jejichţ tvorba v Moodlu se jeví jako velice sloţitá. 

 Moţnost tvorby testu off-line. V důsledku toho pedagog můţe vyuţít 

svůj ztrátový čas (např. při cestě domů, či kdyţ je mimo dosah 

internetu) k tvorbě testů a teprve následně vloţit vytvořený test 

HotPotatoes do Moodlu.  

 Elegantnější vzhled výsledného testu, do kterého lze v levém okně 

umístit text či obrázky a v pravém dotazy k němu (Moodle rozděluje 

obrazovku vodorovně). 
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V protikladu k tomu, nevýhodami HotPotatoes ve srovnání 

s Moodlem se ukazuje: 

 Dodatečná úprava znění testu znamená upravit zadání nejprve 

v externím nástroji HotPotatoes a opětovně jej nahrávat do Moodlu, 

zatímco v testu přímo v Moodlu stačí vyhledat a opravit přímo 

příslušnou otázku. 

 Test HotPotatoes nelze spustit v zabezpečeném módu, proto testy 

HotPotatoes jsou skutečně spíše pro autokorekční procvičení látky neţ 

pro oficiální ověřování znalostí. 

 V doplňovací (cloze) úloze v HotPotatoes nelze vloţit jako typ otázky 

číselnou odpověď s intervalem správných odpovědí. 

 Integrace do Moodlu není zcela dokonalá tak jak tomu je přirozeně 

v případě standarních editorů Moodlu. Zejména propojená cvičení 

v HotPotatoes (pomocí modulu Masher) hůře spolupracují 

s Moodlem, jelikoţ se dají naimportovat jedině jako série html 

stránek. 

Pro někoho výhodou, pro jiného nevýhodou můţe být skutečnost, ţe 

prostředí HotPotatoes pro tvorbu testů je pouze v angličtině. 

Nainstalovat však lze např. slovenský překlad rozhraní (český zatím 

není k dispozici). 

 

7. ZÁVĚR 

Srovnávané nástroje Moodle a HotPotatoes se nevylučují, ale vhodně 

doplňují. Jak ukazuje tento článek, nástroj HotPotatoes lze vyuţít zejména 

pro tvorbu graficky zajímavých interaktivních cvičení s textovými 

odpověďmi. Jeho ovládání je téměř intuitivní. Na internetu lze navíc 

získat i celou řadu dalších rozšíření HotPotatoes s jejichţ vyuţitím lze  

e-opory oţivit pexesem, klikáním na špatná slova v textu apod. 

(podrobněji viz Rottmeier, 2001).  
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Abstrakt        

Příspěvek uvádí a komentuje nové výsledky zkoumání sloţení pracovních týmů. 

Výzkum provedla skupina z Carnegie Mellon University pod vedením Anity 

Woolleyové. Vzorek 669 studentů dává záruku solidních výsledků. Zajímavá je korelace 

s pozorováním na českých vysokých školách v předmětech, kde jsou studenti sdruţováni 

do pracovních týmů vesměs pro semestrální projekty ve vyšších ročnících. Tím je také 

zaručena profesní orientace studentů. Druhá část příspěvku komentuje pouţívání 

národního jazyka a komunikačního jazyka. V současnosti jako komunikační jazyk téměř 

ve všech odvětvích převládá angličtina. Tato skutečnost můţe vést ke sníţení kreativity 

tvůrců, kteří poţívají národní neanglický jazyk. Autor vychází ze stanoviska rakouského 

filozofa a publicisty Konráda Paula Liessmanna (drţitele Ceny Nadace Dagmar 

a Václava Havlových VIZE 97 za rok 2010). 

 
 

Klíčová slova (keywords)      
Angličtina, Jakobson, jazyk, kolektivní inteligence, komunikace, kreativita, Liessmann, 

národní jazyk, semestrální práce, Woolleyová 
 
 

ÚVOD      . 

V příspěvku se chci zaměřit na dvě spojitá témata, se kterými se 

setkáváme ve vysokoškolské pedagogické praxi: týmová práce a externí 

komunikace jednotlivců i týmů. Skladba týmů pro projekty v rámci 

vysokoškolské výuky je obvykle dána dosavadními vazbami a v poslední 

době je také výsledkem komunikace na sociálních sítích. Z toho vyplývá, 

ţe neodpovídá optimálnímu sloţení a problémy se projeví aţ při 

konkretizaci spolupráce. Dnes můţeme konfrontovat vlastní zkušenosti 

s komentovanými výsledky z Carnegie Mellon University. 

S týmovou prací souvisí také komunikace, která dnes při 

projektech přesahuje hranice univerzity a země. Tím stále platí otázka 

komunikačního a národního jazyka. Dominance angličtiny ve výchozí tezi 

není vţdy jednoznačným prostředkem pro kreativní přístup v týmové 

práci. 

mailto:toman@pef.czu.cz
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1 SLOŢENÍ PRACOVNÍCH TÝMŮ      

V poslední době se objevují nové výsledky empirických zkoumání 

kolektivní inteligence. Ve Spojených státech se jedná o projekty na 

reprezentativních vzorcích tisíce lidí. Vesměs se týká kolektivní 

inteligence „ve velkém“. V poslední době do popředí vystupují případové 

studie na malých týmech. Nejznámějším výsledkem je zpráva Anity 

Williams Woolleyové (Carnegie Mellon University, Pittsburgh) 

a kolektivu o vyuţití statistického c-faktoru (kolektivní inteligence) 

v menších skupinách.  

Menší skupiny jsou pro naší pedagogickou praxi důleţité, jedná se 

o týmy, které zpracovávají projekty, případové studie, semestrální 

referáty. V současné době garantuji na různých fakultách tři kurzy, které 

mají jako jeden z výstupů studii (referát) s prezentací a obhajobou: 

Systémová integrace (2. ročník navazujícího magisterského studia, 

průměrně 70 studentů) – úvodní studie podnikového informačního 

systému zpracovaná čtyřčlenným (resp. tří- nebo pěti- členným) týmem. 

Informace a média (2. ročník navazujícího magisterského studia, 

průměrně 50 studentů) – individuální studie s rozborem konkrétního 

případu (case study). Individuální zpracování tématu má své výhody i pro 

tutora: odpovědnost za výběr, zpracování, prezentaci a obhajobu závisí na 

autorovi. Je tedy bez problémů identifikovatelný kreativní potenciál, 

rutinní zvládnutí, poměr obsah-forma v prezentované studii, vyuţití 

dosavadních výsledků (citace, kopírování, plagiáty). 

Fenomén myšlení pro manažera (3.ročník bakalářského studia, 

průměrně 60 studentů) – studie dvoučlenného tandemu s rozborem 

konkrétního případu. Zde jednotlivci závisejí více jeden na druhém neţ ve 

větším týmu. A také pro tutora je jednoduché rozeznat přínosy jednotlivců 

k výsledné studii podle obdobných kriterií jako v předchozím případu. 

U Systémové integrace je problém týmové práce důleţitý a také 

obtíţněji dešifrovatelný. Přestoţe jsou autoři povinni uvádět procentuálně 

účast na projektu. Skutečný díl participace se ale nakonec ukáţe 

u obhajoby, která je spojena s verbálním zkoušením z kompletní látky 

daného semestru. 

Prvním klíčem je „profesní“ sloţení týmu, jehoţ členy uţ učitel 

vesměs zná z dřívějších kurzů. Od specialistů zaměstnaných na částečný 

úvazek u konkrétní IS/ICT firmy, přes „soukromníky“ (administrátory 

sítě, providery, programátory) aţ po koncové uţivatele na úrovni 

poučených informatiků bez kontinuální praxe. Jedná se tedy převáţně 

o úroveň dovedností a rutiny neţ kreativního přístupu. 
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Druhé hledisko je v identifikaci „kreativce“ v týmu. Člen, který 

přináší nové nápady, tedy to, čemu se paušálně říká „originální řešení“. 

Předpokládáme, ţe u studentů posledního ročníku magisterského studia je 

všeobecná inteligence srovnatelná a můţeme škálovat (alespoň verbálně) 

efektivnost členů týmu.  

Třetím pohledem, který pro nás nebývá explicitně důleţitý, je 

přítomnost ţeny v týmu. Srovnávám zde vlastní zkušenosti z posledních 

desetiletí se závěry zajímavého experimentu v USA, který byl zcela 

nedávno (září 2010) publikován v internetovém týdeníku Science. Jedná 

se o studii Anity W. Woolleyové a jejího týmu Evidence for a Collective 

Intelligence Factor in the Performance of Human Groups ze 30. září 

2010. [WOO-10] Tento tým provedl dvě studie vycházející z pozorování 

699 studentů ze dvou- aţ pětičlenných skupin. C-faktor kolektivní 

inteligence nekoreluje s průměrnou nebo individuální inteligencí členů 

skupin, ale s průměrnou sociální vnímavostí členů a s počtem ţen ve 

skupině (podtrhl P.T.). 

Z toho také vyplývají pravidla pro sestavování pracovních týmů 

(pro naší praxi např. při projektování informačních systémů), kde dosud 

převládá profesní hledisko členů týmu.  

Osobně jsem si mohl vyzkoušet (ne vţdy dobrovolně) sloţení 

projekčních týmů a po těchto zkušenostech jsem dával přednost 

modelovým skupinám, které jsem pracovně označil jako orchestr. Ale 

není vţdy jednoduché sehnat do jednoho týmu současně kreativce, 

mravenečky, stylisty, diplomaty, moderátory – a tím kvalitní výsledný 

produkt co nejlépe prezentovat a prodat. 

Anita Woolleyová a její tým systémově hledali postup při 

sestavování produkčních skupin. Začínali testováním IQ jednotlivců, jako 

výchozí kvantifikovatelné charakteristiky. Týmy, které měly nejvyšší 

součet IQ (resp. nejvyšší průměr IQ  na jednoho člena) neobstáli jako 

nejlepší v konkurenčním boji. Další krok bylo zkoumání postavení 

tahounů, kteří měli zvýhodnit tým proti „průměrným“. Ani zde nenašli 

dostatečnou korelaci.  

Následovalo zkoumání intenzity a diverzifikace „naslouchání“ 

a „řečnění“ jednotlivých členů týmů. Tím vyplynul další faktor – sociální 

vnímavost. A zde převaţoval pozitivní přínos ţen v týmu. Obdobně 

i sociálně vnímavý muţ má pro tým přínos. Překvapivým výsledkem byla 

tedy efektivnější spolupráce v týmu, ve kterém byly ţeny. 

Při sestavování týmů hrají roli také dosavadní vztahy mezi jednotlivci. 

Sestavením týmu z lidí, kteří jsou ze stejné organizace nebo spolu jiţ 

pracovali, je v první fázi jednodušší. Členové vědí, co mohou od ostatních 
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očekávat. V případě pouţití zásad, které nabízí Anita Woolleyová by bylo 

zajímavé na základě IQ a sociální vnímavosti doplnit nebo vyměnit 

některé členy týmů, zejména u dlouhodobých projektů. 

Při prvním srovnání výsledků experimentu a našich 

neformalizovaných zkušeností shledávám přijatelnou míru korelace. 

 

2 JAZYKOVÁ KOMUNIKACE INTERNÍ A EXTERNÍ 

Úloha komunikace uvnitř týmu a komunikace s okolím jsou 

notoricky preferovány ve všech sociálních činnostech. V našem vědomí 

se prolínají kultura, jazyk a sociální zařazení a synergicky působí ve dvou 

směrech. Na jedné straně vytvářejí unifikovanou sémantickou situaci, 

která zajišťuje komunikaci. Na druhé straně situaci neunifikovanou, která 

garantuje kreativní přístup a ve výsledku nové myšlenky. [LOT_94] 

Připomenu komunikační schéma Romana Jakobsona: 

„Jazyk musí být zkoumán ve veškeré různotvárnosti svých funkcí. (…) 

K nástinu těchto funkcí potřebujeme stručný přehled konstitutivních 

činitelů každé řečové události, každého aktu slovní komunikace. MLUVČÍ 

(Addresser) posílá SDĚLENÍ (Message) ADRESÁTOVI (Addressee). Aby 

mělo působnost, vyžaduje sdělení nějaký KONTEXT (Context, „referent“ 

v jiném názvosloví), k němuž poukazuje, vnímatelný adresátem a buď 

verbální, nebo přístupný verbalizaci; dále vyžaduje KÓD (Code), plně 

nebo přinejmenším částečně společný mluvčímu a adresátovi (jinými 

slovy, kódovateli a dekódovateli sdělení); a konečně KONTAKT 

(Contact), fyzikální kanál a psychické spojení mezi mluvčím a adresátem, 

umožňující oběma zahájit komunikaci a setrvat v ní. Všechny tyto činitele, 

neodlučně obsažené v slovní komunikaci, lze schematicky sestavit takto 

[JAK_95]: 

 

KONTEXT 

SDĚLENÍ 

  MLUVČÍ      ADRESÁT 

KONTAKT 

KÓD 

 

 V sémantické analýze je důleţitý kontext. Kaţdá informace musí 

být interpretována v kontextu své geneze, v kontextu přijímajícího 

systému, v kontextu aktuálních charakteristik blízkého i vzdáleného okolí. 

Tento přístup budu komentovat na dvou případech. Konkrétní lingvistický 
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výzkum Victira Klempererave válečném Německu a nedávné sociální 

úvahy Konrada Paula Liessemanna. 

 Historickým a fundovaně filologicky podloţeným případem 

kontextu ovlivňujícího sémantiku komunikačního jazyka je LTI – Lingua 

Tercii Imperii, Jazyk třetí říše – dílo německého romanisty Victora 

Kleperera [KLE_03]. Autor za druhé světové války ţil v poloilegalitě 

v Dráţďanech a sbíral autentický materiál o proměně německého jazyka 

v hitlerovské třetí říši. Jeho analýza je zajímavá i jako model i současných 

metamorfóz jazyka obecného, odborného, vědeckého a komunikačního. 

Jazyk třetí říše byl chudým jazykem. Veškeré tiskoviny byly 

cenzurovány. Občan se musel povinně řídit stejným vzorem, šlo zde 

i o jednu stránku lidské bytosti, která byla v té době potlačována. 

o individualitu. LTI jako jazyk je zaměřen právě na to, aby tuto stránku co 

nejvíce potlačil, ochromil osobnost a udělal z člověka součást stáda 

hnaného určitým směrem. Klemperer proto označil LTI jako jazyk 

masového fanatismu. Omezení psaného projevu se promítla také do 

mluvené formy. Pro potřeby propagandy se vytvářely neologismy, měnil 

se původní význam starých slov a přejímaly se pojmy z cizích jazyků 

(např. z fašistické Italie). 

Dalším neduhem LTI bylo zaplavení jazyka mechanickými 

výrazy. Příkladem zde mohou být výrazy jako „rozvinutá organizace“, 

„být nařízen“, „naladěn“, „zaměřen“, „seřízen na lásku“ (eingestellt), 

„usměrňovat“, „sjednocovat“ neboli „glaichšaltovat“. Řada slov byla 

reţimem neoblíbena. Zasáhlo to např. i vědní obory a vůbec celý systém 

školství. Za zmínku stojí filosofie. Filozofovat totiţ znamená myslet, 

hodnotit, klást otázky, konfrontovat atd. Kdo přemýšlí, ten nechce být 

přemlouván, nýbrţ přesvědčován. A to se samozřejmě totalitnímu reţimu 

příčí. Proto v LTI bylo slovo filozofie nahrazováno výrazem 

„Weltanschauung“ (světonázor). Nazírání není nikdy záleţitostí myšlení. 

Spíše to označuje vidění, na němţ se podílí podstata pozorujícího. Nejde 

o vidění jen samotného vnějšku, ale i o vidění jádra věci a syntézu těchto 

dvou pohledů. Výraz světonázor byl rozšířen jiţ dříve, ale teprve v LTI se 

stal rutinním výrazem, jenţ pozbyl svoji výjimečnost. 

Naopak pojmy, ve kterých jazyk třetí říše nalezl oblibu, bylo 

„organizování“ a „systém“. Tyto dva pojmy se vyuţívaly a mísily ve 

všech moţných souvislostech. Systémem bylo období Výmarské 

republiky, v kterém Němci viděli jednu z nejhorších forem vlády. Vláda 

byla roztříštěna na příliš mnoho stran a mnozí ji kritizovali ještě ostřeji 

neţli monarchii. Pokud se tedy hovořilo o výmarském parlamentarismu, 
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říkalo se „parlamentarismus systému“. Jednalo se tedy o jakousi averzi 

k tomuto slovu. 

Srovnejme mechanismus vývoje jazyka, který je určován „shora“ 

s obdobnými etapami vývoje našeho jazyka za poslední století.  

Po zkoumání národního jazyka je nezastupitelným faktorem 

komunikace se skupinami vně topografické a sociologické komunity – se 

zahraničními partnery.  

 Podle Jakobsonova modelu se budeme dále věnovat kódu v širším 

slova smyslu. Tím je komunikační jazyk. S globalizací je spojen 

implicitní unifikace angličtiny jako komunikačního jazyka nejen 

v IS/ICT, ale v dalších odvětvích, kde byly (nebo dosud jsou) oficiální 

jiné jazyky (např. francouzština v poštovním styku nebo v kopané ve 

FIFA).  

Tyto skutečnosti pregnantně analyzoval známý rakouský kritik 

evropské vzdělávací politiky Konrad Paul Liessemann ve svém 

bestselleru „Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění“: 

„Obrovskou rychlost, s níž se angličtina etabluje jako jediný 

vědecký jazyk, není třeba hned označovat za čirý imperialismus. Přestože 

je nepřehlédnutelný konkurenční náskok všech native speakers oproti těm, 

kteří mají jiný rodný jazyk a anglicky se musí nejdříve naučit, nelze 

nevnímat ulehčení komunikace. Ale nesmějí se ani zavírat oči před 

skutečností, že v přímé úměře s tím, jak přestávají být národní jazyky 

i jazyky vědeckými, pozbývá platnosti právě ten motiv, který v době 

osvícenství a díky osvícenským názorům vedl k tomu, že byla latina jako 

někdejší univerzální vědecký jazyk nahrazována jazyky národními.(…) 

Abychom vyloučili nedorozumění, zdůrazněme, že nám nejde o nějaký 

omezený jazykový purismus, nýbrž o fakt, že mnohé evropské jazyky 

ztrácejí v rozhodujících oblastech moderního života kompetenci. (…) Ale 

dokud nebude angličtina pro všechny lidi takzvaně prvním jazykem – což 

je velmi sporný ideál – dominance angličtiny znamená, že se etabluje 

preference jednoho jazyka a s ním nedílně spojené kultury myšlení oproti 

jiným tradicím národnějazykových kultur.“ [LIE_08] 

 

Za dichotomií jazyka „globálního“ na straně jedné a mateřského 

nebo národního jazyka (ve smyslu místa a času generování produktů) na 

straně druhé se skrývá víc, neţ jen segregační proces. Poukazují na to 

silné hlasy těch, kteří v zachování národního jazyka vidí důleţité 

podhoubí pro kreativitu ve všech segmentech ekonomických, sociálních 

a technických. 
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3 ZÁVĚR       

V příspěvku jsem se zaměřil na komentování dvou otázek, které 

souvisejí s produkčními týmy a s komunikací v globálním měřítku.  

První pohled směřoval na strukturu osobností při tvoření 

pracovních týmů, kde právě vysokoškolská pracoviště jsou důleţitým 

mezičlánkem (zde míněno mezi středním vzděláním a praxí). Domnívám 

se, ţe přístup na českých vysokých školách (obdobně jako v týmech 

sledovaných ve výzkumu na Carnegie Mellon University) je volný, 

náhodný a tedy v různých úrovních sniţující efektivitu práce na 

konkrétních projektech.  

Právě výzkum v jiné kultuře mne vedl k poznámkám o pouţívání 

komunikačního a národního jazyka v kreativních týmech. V kultuře, 

v týmech a při kreativní práci existují vţdy stabilizační a destabilizační 

mechanismy, které je – podle mého názoru – moţné pozitivně vyuţívat, 

pokud je identifikujeme a odpovídajícím způsobem interpretujeme. 

Zkusme pod tímto prizmatem vytvářet podmínky pro týmovou 

práci, která přesahuje univerzitu, coţ je v dnešních globalizačních 

tendencích stále častější. 
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THE MARKETING RESEARCH EVALUATION BY FUZZY 

LOGIC 
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Abstract:  

This conference paper deals with a marketing research and its fuzzy logic results 

evaluation. The fuzzy logic method is not frequently used for this purpose. The 

conference paper describes step by step in a short way how to do the fuzzy logic 

evaluation.  
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1. Introduction 

The conference paper objective is to point out the fuzzy logic marketing 

research data evaluation in a practical case. The conference paper 

explains a procedure of the fuzzy logic evaluation.  
 

 

2. Marketing Research 

The marketing research was done for an electromechanical component 

manufacturer with the target to discover long term customers for it. The 

questionary marketing research was developed taking into consideration 

the fuzzy logic research evaluation. Almost of questions make the input 

variables of the fuzzy logic system structure as well. Data in the table 1 

explains the relation between the questions and input fuzzy variables and 

answers of respondents named from one to six. Twenty five respondents 

were evaluated in total. 
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Source: Author                                             Table 1:  

Organisation 1 2 3 4 5 6 Input Fuzzy 

Variable 

C. Forms of business undertakings: 30 30 30 0 30 30 BusForm 

E. Business segments: 46 42 11 65 18 28 BusSeg 

S. Average cost for assembly of one connection into 

your equipment: 

0 30 0 0 0 0 ContCost 

R. Average purchasing price per one connection 

(one connector or switch contact..e.t.c.): 

0 30 20 40 0 0 ContPr 

D. Total employees: 25 30 45 30 30 0 Empl 

J. Growth of the net income during last five years: 0 40 0 60 40 40 grwNetInc 

L.Compound growth ratio (CAGR) of the total sales 

during last five years: 

0 40 0 60 40 40 grwSal 

A1 Location 30 30 30 30 30 30 Locat 

I. Net income: 0 20 10 0 20 0 NetInc 

N. Your prediction of the growth (CAGR) of the 

total sales for next five years: 

0 60 40 0 40 40 prdSal 

O. Purchasing of the electronic components: 0 10 10 0 20 30 purComp 

Q. Purchasing of the electromechanical components 

in Europe: 

0 10 10 0 10 0 purECinEU 

P. Purchasing of the electromechanical components: 0 10 10 20 10 0 purElmCom 

H. Quality certification: 0 35 65 0 0 65 Quality 

G. R&D: 0 0 60 60 60 60 RandD 

K. Average total sales (last 5 years): 0 15 25 25 15 25 totSal 

 

3. System Structure 

The system structure identifies the fuzzy logic inference flow from the 

input variables to the output variables. The fuzzification in the input 

interfaces translates analogue or numerical inputs into fuzzy values. The 

fuzzy inference takes place in rule blocks that contain the linguistic 

control rules. The output of these rule blocks is a linguistic variable. The 

defuzzification in the output interfaces translates them into analogue or 

numerical variables.  
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Source: Author                     Fig. 1: Structure of the Fuzzy Logic System 

 

The figure 1 shows the whole developed structure of this fuzzy system for 

the marketing respond data evaluation, including input interfaces, rule 

blocks and output interfaces. The connecting lines symbolize the data 

flow. This structure was developed by using the software fuzzyTech
19

.  

 

4. Linguistic Variables 

This chapter contains the definition of all linguistic variables and of all 

membership functions (MBF). 

Linguistic variables are used to translate real values into linguistic values. 

The possible values of a linguistic variable are not numbers but so called' 

linguistic terms' (see table 2). 

Linguistic variables have to be defined for all input, output and 

intermediate variables. The membership functions are defined using a few 

definition points only. 

                                                           
19

 Constantin von Altrock: Fuzzy Logic & Neurofuzzy Application in Business & 

Finance. Prentice HallPTR, New Jersey, 1997. ISBN 0-13-368465-2 
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The following table 2 lists all linguistic variables of the system structure 

(see fig. 1), their types and their term names. 

 

     Source: Author                                        Table 2: 

Variable Name Type Term Names 
BusForm Input low, medium, high 

e.t.c. see table 1 Input low, medium, high 

Busn Intermediate low, medium, high 

Inov Intermediate low, medium, high 

Perform Intermediate low, medium, high 

Purch Intermediate low, medium, high 

Suitab Output very_low, low, medium, high, very_high 

 

The variable “BusForm” is presented as an example of the input 

variables. See table 3 and figure 2. The intermediate variables are possible 

to present by a similar way.   

 

Source: Author                       Table 3: Definition points of MBF “BusForm” 

Term Name Shape/Par. Definition Points (x, y) 

Low linear (0, 1) (11.249, 1) (22.499, 0) 

  (45, 0)   

medium linear (0, 0) (11.249, 0) (22.499, 1) 

  (33.748, 0) (45, 0)  

High linear (0, 0) (22.499, 0) (33.748, 1) 

  (45, 1)   

 

 
     Source: Author                           Fig. 2: MBF of  "BusForm" 

 

The properties of all input variables are listed in the following table 4. 
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     Source: Author           Table 4: Properties of Linguistic Input Variables 

Input Variable Min Max Base Var. Unit Fuzzification 
BusForm 0 45 Units Compute MBF 

BusSeg 0 90 Units Compute MBF 

ContCost 0 40 Units Compute MBF 

ContPr 0 40 Units Compute MBF 

Empl 0 45 Units Compute MBF 

grwNetInc 0 60 Units Compute MBF 

grwSal 0 60 Units Compute MBF 

Locat 0 30 Units Compute MBF 

NetInc 0 60 Units Compute MBF 

prdSal 0 60 Units Compute MBF 

purComp 0 40 Units Compute MBF 

purECinEU 0 40 Units Compute MBF 

purElmCom 0 40 Units Compute MBF 

Quality 0 65 Units Compute MBF 

RandD 0 60 Units Compute MBF 

totSal 0 25 Units Compute MBF 

 

The variable “Suitab” is the output variable.  See the table 5 and the 

figure 3.  

Source: Author                          Table 5: Definition points of MBF “Suitab”   

Term Name Shape/Par. Definition Points (x, y) 
very_low linear (0, 0) (166.66, 1) (333.32, 0) 

  (1000, 0)   

Low linear (0, 0) (166.66, 0) (333.32, 1) 

  (499.98, 0) (1000, 0)  

medium linear (0, 0) (333.32, 0) (499.98, 1) 

  (666.64, 0) (1000, 0)  

High linear (0, 0) (499.98, 0) (666.64, 1) 

  (833.28, 0) (1000, 0)  

very_high linear (0, 0) (666.64, 0) (833.28, 1) 

  (1000, 0)   
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Source: Author                             Fig. 3: MBF of  "Suitab" 

The properties of output variable are listed in the following table 6. 

 

     Source: Author           Table 6: Properties of Linguistic Input Variables 

Output Variable Min Default Max Base Var. Unit Defuzzification 
Suitab 0 500 1000 Units CoM 

 

5.  Fuzzification 

The fuzzification is done by computing levels  according to the 

membership function shape. The following example explains the 

fuzzification by simple way: 

To translate the real variable 'temperature' into a linguistic variable three 

terms, 'cold', 'pleasant' and 'warm' are defined. Depending on the current 

temperature level each of these terms describes the 'temperature' more or 

less well. Each term is defined by a membership function. Each 

membership function defines for any value of the input variable the 

associated degree of membership of the linguistic term. The membership 

functions of all terms of one linguistic variable are normally displayed in 

one graph. The following figure 4 plots the membership functions of the 

three terms for the example 'temperature'. 
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      Source: Altroc
20

             Fig. 4: Membership Function of 'temperature' 

 

A 'temperature' of 64 °F is a member of the MBFs for the terms: 

cold  to the degree of 0.8 

pleasant               to the degree of 0.2 

warm  to the degree of 0.0 

These degrees are called “degree of membership” µ(x) of the element 

      (fuzzy set X), to the set “temperature” in this example. The 

µ(64)=0.8 is element of “cold”, µ(64)=0.2 is element “pleasant”...e.t.c. 

 

6. Fuzzy Logic Inference Using If-Then Rules 

The computation of the fuzzy inference consists of two components: 

 Aggregation:  computation of the IF part of the rules 

 Composition: computation of the THEN part of the rules. 

The following three operators were developed for the fuzzy logic 

aggregation: 

 AND:                  

 OR:                      

 NOT:           

The structure according to the figure 1 contains 5 rule blocks. The rule 

blocks contain the control strategy of a fuzzy logic system. Each rule 

block confines all rules for the same context. A context is defined by the 

same input and output variables of the rules. The rules IF part describes 

                                                           
20 Constantin von Altrock: Fuzzy Logic & Neurofuzzy Application in Business & 

Finance. Prentice HallPTR, New Jersey, 1997. ISBN 0-13-368465-2 
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the situation, for which the rules are designed. The THEN part describes 

the response of the fuzzy system in this situation. The degree of support 

(DoS) is used to weigh each rule according to its importance. The weigh 1 

was used for our project in all rule blocks. The processing of the rules 

starts with calculating the IF part. The operator type of the rule block 

determines which method is used. The next operator was used in the rule 

block 1 in our structure: 

MIN-MAX,  parameter value 0 = Minimum Operator (MIN). See 

operator AND. 

The fuzzy composition eventually combines the different rules to one 

conclusion. The MAX operator is used for our project. If the MAX 

method is used only the dominant rules are evaluated. 

The rule block 1 of our project is showed as an example. The table 7 lists 

the rule block parameters and the table 8 the rules. 
 

     Source: Author           Table 7: Properties of Rule Block 1 “Busn” 

Aggregation: MINMAX 

Parameter: 0.00 

Result Aggregation: MAX 

Number of Inputs: 2 

Number of Outputs: 1 

Number of Rules: 9 

 

Source: Author                 Table 1: Rules of the Rule Block 1 “Busn” 

IF THEN 

BusForm BusSeg DoS Busn 
low low 1.00 low 

low medium 1.00 low 

low high 1.00 medium 

medium low 1.00 low 

medium medium 1.00 medium 

medium high 1.00 high 

high low 1.00 medium 

high medium 1.00 high 

high high 1.00 high 
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7. Defuzzyfication 

Different methods can be used for the defuzzification, resulting either into 

the 'most plausible result' or the 'best compromise'. The 'best compromise' 

method CoM (Center of Maximum, see table 6) was used for our project. 

The best compromise method CoM is explained by the figure 5. The exact 

compromising value is determined by balancing the real degrees of 

membership µ “on a point”. The figure 5 shows two elements of a fuzzy 

set with the degree of membership 0,8 and 0,2. Then the balanced point is 

0,27 which is the center of maximum.   

 

8. Conclusion 

Results of the fuzzy logic marketing research evaluation are listed in the 

table 9. All respondents were grouped to the 6 groups from A to F, see the 

table 10. The group A of respondents is the most suitable group of 

customers for a long business development.  

The purpose of presented conference paper was to put on a table not so 

much frequent method of the marketing research evaluation. However, 

this method could be more effective resulting from human thinking bases 

of the method. 
 

 
             Source: Altroc

21
              Fig. 5: CoM taking by balancing  

 

Source: Author                Table 9: The Results of Fuzzy Logic Evaluation 

                                                           
21 Constantin von Altrock: Fuzzy Logic & Neurofuzzy Application in Business & 

Finance. Prentice HallPTR, New Jersey, 1997. ISBN 0-13-368465-2, page 46. 
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Organis Output Organis Output Organis Output Organis Output Organis Output 

1 277.8 6 544.68 11 600.74 16 559.5 21 499.98 

2 469.98 7 583.32 12 499.98 17 444.44 22 628.16 

3 499.98 8 499.98 13 364.34 18 499.98 23 499.98 

4 499.98 9 585.2 14 499.98 19 454.9 24 499.98 

5 440.46 10 499.98 15 388.88 20 435.88 25 600.76 

 

                                 Source: Author          Table 10: 

The Group Number of the Organisation 

A 22, 25, 11 

B 9, 7 

C 16, 6 

D 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 21, 23, 24 

E 19, 17, 5, 20 

F 15, 13, 1 

 

Reference: 

Constantin von Altrock: Fuzzy Logic & Neurofuzzy Application in 

Business & Finance. Prentice HallPTR, New Jersey, 1997. ISBN 0-13-

368465-2 
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MODEL FOTOVOLTAICKÉHO ZDROJE ELEKTRICKÉ 

ENERGIE 
 

Michal Vrána
22

, František Zezulka
23

 

 

Abstrakt 

Pro účely výuky systémů automatického počítačového řízení je velmi vhodné vybavit 

laboratoře Vysoké školy polytechnické Jihlava fyzikálními modely. Návrh systému 

řízení pak lépe odpovídá praxi, pro kterou jsou studenti připravováni. Fyzikální modely 

strojů, výrobních linek nebo technologických procesů nutí studenty respektovat fyzikální 

zákony a zákonitosti, které při čistě počítačovém simulování a modelování (např. 

v prostředí Matlab Simulink) respektovat nemusejí. Příspěvek se zabývá teoretickými 

i praktickými otázkami návrhu a zhotovením fyzikálního laboratorního modelu 

fotovoltaického zdroje.  

Klíčová slova (keywords)       

Fyzikální model, fotovoltaický zdroj, enkodér, polohování panelu, snímač slunečního záření 

 

ÚVOD 

Příspěvek na téma „Model fotovoltaického zdroje elektrické energie“ je 

výstupem bakalářské práce „Studie a experimenty nad obnovitelnými 

zdroji energie“ [1]. Cílem této práce bylo provést studii obnovitelných 

zdrojů a realizovat funkční model energetického zdroje pro experimenty 

s fotovoltaickými články s cílem energetické optimalizace. Příspěvek se 

zabývá teoretickými i praktickými otázkami návrhu a zhotovením 

fyzikálního laboratorního modelu fotovoltaického zdroje elektrické 

                                                           
22

 Bc. Michal Vrána, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a 

komunikačních technologií, Technická 10, Brno, tel. 776189465, kavak69@gmail.com 
23

 Prof. Ing. František Zezulka, CSc. Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 

Jihlava, tel. 567141134, zezulka@vspj.cz 
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energie. Fotovoltaické zdroje elektrické energie jsou pro region Vysočina 

vhodnějšími neţ další alternativní zdroje elektrické energie a proto bude 

model fotovoltaické elektrárny předmětem pro návrh algoritmů 

optimálního počítačového řízení. Absolventi oboru tak budou lépe 

připraveni na teoretické i praktické úlohy, související s rozvojem 

a pouţitím těchto alternativních zdrojů. 

 

1. NÁVRH MODELU 

 

Obrázek 6: Schéma autonomního systému (off-grid system) 

Model je navrhnut jako zdroj elektrické energie pracující v off-grid 

reţimu, tedy bez moţnosti dodávání do sítě. Při návrhu bylo nutné počítat 

s tím, ţe vyrobená elektrická energie musí být akumulována pro napájení 

vestavného řídicího systému a spotřebičů nejen v noci, ale také 

v neslunečných dnech. V návrhu se počítá pouze se dvěma po sobě 

jdoucími neslunečnými dny, v praxi je vhodné volit více dnů (dle oblasti 

pouţití). Technika výpočtu byla nastudována z publikací [2] a [3]. 

Výpočet výkonu FV panelu a kapacity baterie vychází z rovnice 

zachování energie.  

         

ES energie potřebná pro jednodenní provoz systému 

EN energie potřebná k nabití baterie vyčerpané během noci 

EV energie potřebná pro provoz během slunečného dne 
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Rovnice byla upravena dle blokového schématu modelu na 

   
    

                          
 

    

               
 

PN zatíţení během noci 

PD zatíţení během dne 

τN délka noci v hodinách 

τD délka dne v hodinách (obvykle se pouţívá průměrná délka slunečného 

dne, tam, kde je nutné zajistit nepřetrţité dodávky, pouţije se délka 

nejkratšího slunečního dne v roce) 

 

Tabulka 1: Hodnoty parametrů pouţité při výpočtech 

Parametr Hodnota 

PN 0,4 W 

PD 0,4 W 

τN 21 h 

τD 3 h 

 

Dosazením parametrů modelu uvedených v tab. 1, byla vypočítána 

hodnota energie potřebné pro jednodenní provoz ES=18.51 Wh. Jak jiţ 

bylo zmíněno, do výpočtu kapacity baterie je také nutné zahrnout počet 

po sobě jdoucích neslunečných dnů a současně poţadavek, aby 

akumulátor nebyl vybíjen pod maximální přípustnou hranici degree of 

discharge (DOD). 

     
   

  
 

              

   CBat kapacita baterie v Ah 

   U napětí systému 

   T maximální přípustná hranice vybití degree of discharge (DOD) 

   D počet neslunečných, po sobě jdoucích dní 
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Tabulka 2: Hodnoty parametrů pouţité při výpočtech 

Parametr Hodnota 

U 12 V 

T 0,39 

D 2 

 

Podobně je také nutné určit výkon FV panelu, při výpočtu vyjdeme 

z hodnot vypočítaných a uvedených výše. 

    
  

  
 

            

    PFV výkon FV panelu v WP 

   WP (watt peak) špičkový výkon FV panelu ve wattech¨ 

 

Z dostupných pasivních (zrcadla, čočky) a aktivních (polohování) metod 

zvyšování účinnosti FV panelů bylo vybráno dvou-osé polohování FV 

panelu. Tato metoda je zajímavá z hlediska výuky systémů automatického 

počítačového řízení a také poskytuje největší zvýšení účinnosti, v praxi aţ 

37 % [4]. Za účelem přesného nastavení panelu směrem ke slunci byl 

speciálně vyvinut fotoelektrický snímač polohy slunce. 

 

2. POPIS MODELU 
Nejdůleţitější částí modelu je bez pochyby FV panel. Výběr panelu 

podléhal dvěma základním kritériím, zajistit dostatečný výkon pro 

soběstačnost modelu a co nejmenší plochu panelu, aby se předešlo 

problémům s polohováním. Na základě těchto kritérií a výpočtu 

potřebného výkonu byl vybrán monokrystalický panel se jmenovitým 

napětím 12 V, špičkovým proudem 6 Wp a plochou 360x165 mm. Dle 
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pouţité technologie monokrystalických článků je přibliţná účinnost 13-

16,5 %. 

Pro tento FV panel byla zkonstruována polohovací konstrukce 

z ocelových profilů, obr. 1. Plynulý chod otáčení zajišťují kuličková 

loţiska, která jsou pouţita ve spodní části a v úchytech panelu. 

Polohování je realizováno dvěma stejnosměrnými motory 

s permanentními magnety a převodovkou.  

 

 

Obrázek 7: Celkový pohled na konstrukci modelu fotovoltaického zdroje 

Aby nebylo nutné spotřebovávat energii na udrţování panelu v optimální 

poloze, je konstrukce navrţena s protizávaţím, coţ je jednodušší 

a levnější způsob, neţ samosvorné provedení převodů nebo mechanická 

aretace polohy panelu. Motory jsou opatřeny kvadratickým enkodérem 

s rozlišením 360 čtvrt pulsů na otáčku výstupní hřídele převodovky. 

Enkodér se skládá ze dvou Hallových sond snímajících otáčky motoru. 

Signály ze sond jsou fázově posunuty o 90°, dekódováním těchto signálů 

můţeme určit nejen polohu konstrukce, ale také rychlost a směr otáčení.  

Akumulování energie umoţňuje hermeticky uzavřená olověná baterie 

se jmenovitým napětím 12 V a kapacitou 12 Ah. Předností olověných 
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akumulátorů je zejména dlouhá ţivotnost 3-5 let, nízká cena a vysoká 

účinnost akumulování energie dosahující aţ 90 % [4]. Nevýhodou je 

ovšem vysoká váha, téměř 4 kg. Ta však pro účely laboratorního modelu 

tohoto typu není omezením. 

K zamezení přebíjení a nadměrného vybití akumulátoru je nutné 

akumulátoru předřadit regulátor nabíjení. Pro poměrně sloţitou 

konstrukci regulátoru nabíjení s vysokou účinností, a také zejména pro 

nízkou cenu jiţ hotových řešení, byl zakoupen regulátor nabíjení 

PHOCOS CX10. Vysoké účinnosti tohoto regulátoru je dosaţeno jednak 

regulováním výkonu pulzně šířkovou modulací (PWM), a také 

odporovým přizpůsobením zátěţe FV panelu.  

Informace o poloze slunce je získána z fotoelektrického snímače vlastní 

konstrukce. Snímač je zkonstruován ze 4 fotoelektrických senzorů, které 

měří intenzitu dopadajícího záření a z vhodně umístěného stínícího kříţe. 

Pro své vhodné parametry byly vybrány fotodiody BPW34. Spektrální 

citlivost fotodiod odpovídá nejblíţe slunečnímu záření 400-1100 nm, 

výhodný je také velký snímací úhel 120°. Pro snadné zapojení jsou 

fotodiody provozovány v odporovém reţimu, navíc je v tomto reţimu 

jejich charakteristika téměř lineární. Princip snímače je zaloţen na 

zastiňování jednotlivých diod. Pokud na snímač dopadá záření kolmo, 

stínící kříţ nevrhá ţádný stín. V případě vychýlení z této osy je zastíněn 

některý ze senzorů a intenzita záření dopadající na něj se sníţí. Velikosti 

stejnosměrného napětí z jednotlivých diod slouţí jako řídicí signály pro 

dva pohony dvou os závěsu fotovoltaického panelu. Tímto principem lze 

vyrovnávat pozici snímače na ideální natočení vůči zdroji světla. 

Vestavěný řídicí systém má za úkol vyrovnávat polohu FV panelu vůči 

zdroji světla. Mikrokontolér dekóduje informace z enkodérů obou motorů 

a zaznamenává aktuální polohu konstrukce. Současně také měří intenzitu 

záření dopadajícího na jednotlivé senzory snímače. Dle údajů ze snímače 

je upravována poloha konstrukce jednotlivými motory, regulaci výkonu 

motorů provádí mikrokontrolér pomocí PWM. Důleţité hodnoty jsou 

během provozu zobrazovány na připojeném dvouřádkovém LCD. 

Program mikrokontroléru je realizován v jazyce C. 
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Pro zajištění bezpečného provozu je konstrukce opatřena koncovými 

vypínači, které také slouţí při spuštění modelu k nastavení jeho výchozí 

pozice. V této pozici jsou vynulovány proměnné uchovávající údaj 

o poloze konstrukce. Výhodně je tato poloha volena na směr myšleného 

východu slunce. 

 

3. ALGORITMUS POLOHOVÁNÍ 

Jak jiţ bylo zmíněno, po spuštění je nutné nastavit konstrukci do výchozí 

pozice (inicializace). Následně proběhne vyhodnocení údajů ze snímače. 

Pokud je intenzita osvětlení nízká, nebo nulová je konstrukce nastavena 

do výchozí pozice a vyčkává do východu slunce. Při nedostatečné 

intenzitě slunečního záření můţe být panel jednak natočen opačným 

směrem vůči slunci, nebo je slunce zastíněno mraky a na snímač dopadá 

pouze difúzní záření. V obou případech je panel následně natočen do 

neutrální polohy, která je volena na místě natočení směr „pravé poledne“, 

aby se zachytilo co největší mnoţství difúzního záření. Poslední 

moţností, která můţe nastat je skutečnost, ţe intenzita záření 

dopadajícího na senzory je dostatečně velká, a ţe se jedná o přímé 

sluneční záření. Pokud jsou senzory rovnoměrně ozářeny, je FV panel 

v ideální pozici, jinak je jeho poloha korigována, dokud této pozice 

nedosáhne.  

Jak často je výhodné panel polohovat je závislé na spotřebě konkrétního 

polohovacího systému. V praxi se volí u velkých polohovacích systémů 

prodleva mezi polohováním 30 min. v létě a 60 min. v zimě. 

 

4. ZÁVĚR 

Při experimentech bylo zjištěno, ţe průměrná odchylka úhlu natočení FV 

panelu od ideální pozice je v horizontálním směru ±11° a ve vertikálním 

směru ±8°. Taková přesnost je dostatečná vzhledem k tomu, ţe v praxi se 
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volí interval polohování zřídka kdy kratší neţ 30 minut, a tedy není nutné 

zajišťovat velmi přesné natočení FV panelu vůči slunci. 
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Abstrakt 

Příspěvek se zabývá otázkami internetového přístupu k ovládání, monitorování 

a vzdálené údrţbě a opravám strojů, přístrojů a technologických procesů, jako 

moderního způsobu vzdáleného monitoringu a ovládání. Autoři uvádějí do návrhu 

a řešení pilotního projektu laboratoře fyzických i SW modelů strojů, linek a procesů 

s internetovým přístupem. Zabývají se specifikací technického řešení internetového 

řízení SW modelu ţeleznice s jednoduchou topologií a monitorováním výsledku řídicího 

programu webovou kamerou. Řídicí program pro programovatelný automat WAGO 750 

[1], připojený k modelu ţeleznice si uţivatel vyvíjí ve volném vývojovém prostředí 

CoDeSys na svém vzdáleném, internetově propojeném osobním počítači. Tato aplikace 

tvoří základ dále budované laboratoře internetového řízení. 
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internet, CoDeSys, programovatelný automat, SW model 

ÚVOD 

Zatímco v nedaleké minulosti byly činnosti jako vzdálený monitoring, 

údrţby a opravy, vzdálené nastavovaní a parametrování realizovány jen 

v unikátních systémech kosmického výzkumu a vojenské techniky, 

v posledních dvou dekádách se vzdálená údrţba, opravy a další operace 

řídicích systémů strojů, linek a technologických procesů staly celkem 

běţnou součástí činnosti privátních komunikačních systémů výrobců 

a uţivatelů automatizační techniky. Ten pravý význam tyto technologie 

však začínají nacházet aţ v masovém rozšíření internetu. Současně však 
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internetové monitorování a zejména řízení, ovládání, projektování, 

parametrování a programování sebou přinášejí problémy, které souvisejí 

s vlastností internetu jako nezabezpečeného, snadno zneuţitelného 

informačního prostředku. Příspěvek si proto klade za cíl přispět 

k otevřené diskusi o tématu internetového řízení. Na příkladu 

internetového přístupu k fyzickým a virtuálním laboratorním modelům 

autoři upozorňují na moţné způsoby řešení některých otázek zabezpečení 

systémů proti útoku a zcizení know-how uţivatele internetového řízení 

a monitoringu.  

V rámci projektu autoři navrhli a realizovali jednoduchou topologii SW 

modelu ţeleznice a základní funkce lokomotivy, webové rozhraní pro 

WAGO 750 [1] a webové rozhraní pro kameru. Systém v této podobě je 

dostatečně flexibilní pro experimenty a výcvik obsluhy, kdy se 

předpokládá, ţe projektanti mohou řešit na tomto principu také sloţitější 

topologie tohoto modelu, a vytvořit animace i řízení mnohem sloţitějších 

modelů strojů, linek a technologických procesů. 

 

1. SYSTÉMOVÝ NÁVRH INTERNETOVÉHO OVLÁDÁNÍ 

LABORATORNÍHO PRACOVIŠTĚ 

Cílem projektu byl návrh, realizace a oţivení dvou fyzických modelů 

(elektronického a elektromechanického), internetově programovatelných, 

ovladatelných a pozorovatelných web kamerou.  

Hlavním záměrem byl návrh a realizace bezobsluţného pracoviště pro 

internetovou kombinovanou výuku, sestávající z:  

 elektronického, bezobsluţného modelu,  

 polohovatelné web kamery,  

 konfiguračního a vizualizačního PC a  

 systému distribuovaných V/V jednotek s moduly DI, DO, AI, AO,  

 komunikačního procesoru s rozhraním Ethernet pro připojení 

distribuovaných jednotek k PC, 

 aplikačního SW pro distribuované jednotky. 

Řešitelé vyšli z vlastních zkušeností i ze zkušeností dalších VŠ pracovišť 

s internetovou laboratorní výukou a rozhodli se pro SW bezobsluţný 

model [4]. Jako vhodnější elektronický model pro dané účely – výuku 

především logického řízení programovatelnými automaty a soft PLC (PC 

orientovaným řídicím systémem), se jevil (namísto předpokládaného 
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elektronického modelu výtahu) model ţeleznice. Topologie ţeleznice, 

instrumentace, lokomotiva a animace jsou simulovány na PC. Řídicí 

program (nastavení cesty, ţádané hodnoty rychlosti lokomotivy, směru 

jízdy a akce zastavení a akce jízda) je uloţen v řídicím systému WAGO 

750 [1].  

V rámci projektu řešitelé navrhli a realizovali jednoduchou topologii 

ţeleznice a základní funkce lokomotivy, webové rozhraní pro WAGO 

750 a webové rozhraní pro kameru. Systém v této podobě je dostatečně 

flexibilní pro výuku, kdy se předpokládá, ţe studenti mohou řešit na 

tomto principu také sloţitější topologie. 

 

2. SPECIFIKACE LABORATORNÍHO PRACOVIŠTĚ 
Modelová sestava se skládá z řídicího systému WAGO 750, ve kterém 

běţí řídicí PLC program pro řízení SW bezobsluţného modelu, dále 

z výkonného PC, ve kterém je vytvořen SW model kolejiště 

s lokomotivami, semafory, kolejovými kontakty, návěstími a dalšími 

simulovanými prvky ţelezniční techniky. Uţivatel má moţnost pozorovat 

chování tohoto SW modelu a výsledek řízení programem, který sám 

vytvořil a uloţil do řídicího systému WAGO na  LCD zobrazovací 

jednotce (19´ monitor), pozorovaného polohovatelnou webovou kamerou, 

ovládanou ve třech osách samotným uţivatelem po internetu. Vývojový 

systém pro tvorbu systému SW řízení si stahuje z internetu jako volné 

nelicencované prostředí CodeSys na vlastní počítač. V tomto počítači 

naprogramuje řídicí algoritmy (systém logického řízení modelu) a nahraje 

ho internetově do systému WAGO 750. Celková architektura pracoviště 

je zobrazena na obr. 1. 
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Obr. 1 Celková architektura bezobsluţného pracoviště 

 

2.1 Webový server pro připojení k modelu  

Na horním PC je realizován webový server, který má za úkol realizovat 

autorizovaný přístup osob z řad zaregistrovaných uţivatelů 

k bezobsluţnému pracovišti. Webový server Apache je nainstalován na 

linuxovém serveru (Fedora 8) se dvěma síťovými kartami. Databáze 

klientů je ukládána v nainstalovaném MySQL serveru [2]. 

Obr. 2 Webový server 
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Administrátor vytvoří na webserveru uţivatelské skupiny a uţivatelské 

účty. Uţivatelé jsou zařazování do skupin. Na tyto účty se uţivatelé 

mohou přihlašovat k serveru a rezervovat si připojení k systému Wago.  

V případě souhlasu datumu a času rezervace uţivatele a datumu a času na 

serveru je uţivateli po přihlášení zřízeno spojení a všechny poţadavky na 

server 195.113.207.157 na portu 2455 jsou přesměrovány na Wago s IP 

adresou 10.0.0.1. Po asi hodině (59 minut přesně) připojení je spojení 

zrušeno pomocí démona crontab. Dále si uţivatel rezervuje hodinu, kdy 

chce pracovat se systémem Wago. Rezervace je omezena např. na jednu 

hodinu denně a týdně, dle aktuální situace v laboratoři s ohledem na 

objem výuky v daném období. V případě, ţe souhlasí datum a čas 

rezervace uţivatele s datumem a časem na serveru, objeví se uţivateli 

tlačítko pro zřízení spojení. Po zřízení spojení si uţivatel spustí klienta 

pro Wago a můţe začít se vzdálenou laboratoří pracovat. 

 

3. WEBOVÁ KAMERA PRO MONITOROVÁNÍ VÝSLEDKU 

ŘÍZENÍ SW MODELU 

Výsledek řídicího programu, který uţivatel nahraje ze svého PC do 

řídicího systému WAGO 750 je moţné sledovat dvěma způsoby. Jednak 

jsou data o dráze SW modelu (lokomotivy) ukládány do bitmapy v paměti 

systému WAGO. Tato data jsou však také zobrazována na monitoru 

a mohou být snímána kamerou. Vzhledem k tomu, ţe snímání kamerou je 

bliţší reálnému systému a můţe být pouţito jak u SW, tak především 

u internetového ovládání fyzických modelů, je do pracoviště integrována 

webová kamera s pohybem ve třech osách. 

 

 
Obr. 3 Webová kamera VIVOTEK PZ 6122 

Tato IP kamera má pro řešení projektu tyto důleţité parametry: otáčení 

a naklápění, desetinásobný digitální a desetinásobný optický zoom, 

motoricky ovládané otáčení a naklápění s funkcí ovládání v obraze 
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pomocí stisknutí myši motoricky ovládané otáčení a naklápění s funkcí 

ovládání v obraze pomocí stisknutí myši, zabudovaný web server rozhraní 

[2]. 

Pro přístup lze definovat aţ 20 uţivatelských účtů. V našem případě byly 

nadefinovány dva účty. Účet test, který nemůţe ovládat otáčení, 

naklápění a zoom. Vyuţití kamery klientem spočívá v otevření webového 

prohlíţeče a připojení k veřejné adrese kamery 195.11.207.149. Po 

otevření Internetového prohlíţeče a zadání adresy síťové kamery dojde 

k zobrazení okna, poţadujícího zadání jména a hesla. Okno se nezobrazí 

pouze v případě, ţe přístup ke kameře není heslem chráněn. Po úspěšném 

ověření uţivatele dojde k zobrazení hlavní stránky. 

Na posledním obrázku je pohled webové kamery na monitor s on-line 

animací  SW modelu ţeleznice s jednoduchou topologií. 

 

Obr. 4 On-line animace SW modelu ţeleznice 

 

4. ZABEZPEČENÍ A SPRÁVA SYSTÉMU  

Zabezpečení a správa systému jsou provedeny těmito způsoby: 

1. projekční SW (vývojové prostředí) je volně šiřitelné a kaţdý 

uţivatel si ho volně stahuje z internetu, proto není nutné pracovat 

systémem vzdálené plochy. 

2. zabezpečení přístupu k modelu je ošetřeno systémem rezervací dle 

přiděleného jména a hesla přes internetový prohlíţeč (přidělených 

administrátorem) 

3. ošetření délky práce s modelem je řešeno systémem rezervací 

a kaţdému uţivateli je umoţněn přístup k modelu jen několikrát 

za den nebo týden dle jeho priority 

4. firewall realizovaný na rozhraní laboratorního intranetu (server 

Linux) a veřejné sítě (internet) 
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ZÁVĚR 

Příspěvek se zabývá otázkami internetového přístupu k ovládání, 

monitorování a vzdálené údrţbě a opravám strojů, přístrojů 

a technologických procesů, jako moderního způsobu vzdáleného 

monitoringu a ovládání.  Je zde popsáno řešení pilotního projektu 

laboratoře fyzických i SW modelů strojů, linek a procesů s internetovým 

přístupem. Vzdálený přístup by bylo moţné následně vylepšit vytvořením 

serverové aplikace, která by pomocí dávkových příkazů dálkově ovládala 

switch. Na něm by byla připojena jednotlivá zařízení. 
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