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EDITORIAL 

 

 
Dear readers, 

 

You get into your hands another double issue of our magazine "Entrepreneurship Studies". As 

you already know from the previous double issue, also this issue contains mainly Repetitorium 

devoted exclusively to contemporary automation. At the same time, the content of the 

Repetitorium is designed to be understandable also to a reader who has no technical education. 

In the Repetitorium, we also do not avoid the views that are a little critical to the introduction 

of current automation. 

 

The first contribution is devoted to ethical issues when introducing Industry 4.0 automation. 

The other three posts deal with artificial intelligence, especially Fuzzy Logic (FL), Artificial 

Neural Networks (ANN), and Genetic Algorithms (GA). In practical applications, all three 

types of artificial intelligence can be found and the reader can meet them almost everywhere - 

e.g. in services, business, industry, logistics etc. etc. In the final part of the double number, you 

can find a contribution about Family Business Image Creation. 

 

We wish you a pleasant and interesting reading  

 

By the editors 

assoc. prof. Ivo Formánek, Ph.D. 

Editor-in-Chief 
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ETHICS IN THE INDUSTRIAL 4.0 ENVIRONMENT 

 

ETIKA V PROSTŘEDÍ PRŮMYSLU 4.0 

 
Dušan KUČERA1 

University of Economics, Prague 

 

ABSTRACT 

 

The attendance of this study pays to the ethical challenges of the last phase of industrial 

development. The author is trying to write a kind of "Tractatus technologico-ethicus". It starts 

with the optimistic background of the industrial revolutions and phases focusing primarily on 

the Industry. 4.0. Its characteristic promises many benefits, however, as it turns out, opens as 

well as new questions and problems. These includes the implications of a particular 

technological enthusiasm that its multifunctionality, in several respects, crowding out value 

orientation of the company. The context of the last industrial revolution is flying on a wave of 

modernism, which has delivered many promises that remain unfulfilled. Even though many 

have provided, on the other hand, new problems have arisen in the field of social, legal, 

environmental and personal meaning of life and general malaise. Although we do not want to 

defend the technological development, we must consider social and ethical implications of 

technological vision and economic optimism, because both are linked, and it is in the hands of 

unstable man. The solutions to current issues of ethical responsibility and even global issues 

will be a task of the current generation and future generations. Their answers and solutions, 

however, are burdened by the instability of our society that digitalisation and robotics itself 

cannot resolve. On the contrary, the Industry 4.0 enters the market with the support of 

politicians, accompanied by prioritizing technology and ignoring the social and human 

consequences. The status 4.0 industry is dangerously jumping ahead of the business and 

management ethics of the XXI Century. 

KEY WORDS 

Industry 4.0, crisis of ethics, accountability, management, society crisis, sustainability 

challenge. 

ÚVOD 

Brzy po nástupu modernizmu koncem 19. a počátkem 20. století se zrodil filozofický směr, 

který nazýváme modernismus. Jeho cílem bylo se odlišit od dosavadního (klasického) vývoje 

společnosti a nabídnout změny v duchu nového pokroku a proměny směrem k lepšímu životu 

                                                 
1 Correspondence address: Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA; +420 224 098 461; dusan.kucera@vse.cz; VŠE – 

University of Economics, Prague Office: ISBM / KM FPH, nám. W. Churchilla 4, 13067 Prague, Czech 

Republic, www.vse.cz 
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a efektivnějšímu Západu. Modernismus se přitom netýkal jen průmyslu, ale také umění, 

literatury, filozofie, sociálních konceptů, ekonomie a architektury. Jenže, jak už to v dějinách 

bývá, přišly velké světové revoluce a války, které vždy způsobují velké zklamání a zářez do 

nadšených představ o budoucím vývoji světa. Úsilí o pokrok ovšem nikdy neutichá, proto hned 

po válce se rodily opět nové a nové výzvy, abychom se oprostili od tradičních a klasických 

přístupů – a zavedli „vše nové“. Heslo vlastně formulovat básník Ezra Pound roku 1934 slovy: 

„Make it new!“ Myšlenka se velmi rychle uchytila v hlavách reformátorů ve všech oblastech 

lidského podnikání. Jak silné se heslo stalo, dosvědčuje fakt, že dokonce i církve se nechaly 

unést oním lákavým protikladem „staré“ a „nyní jinak a lépe – nově – moderně!“ 

 

Byla to poválečná rétorika o vybudování nové společnosti, která se jistě poučí z chyb minulosti 

a může se vydat kupředu v následování nové budovatelské ideje ke staronovým heslům 

modernismu. Rozdílný vývoj se ukázal brzy po politickém rozdělení Západu a Východu. Co 

svět spojoval, byla vize průmyslového a ekonomického rozvoje. A tak po první fázi průmyslové 

revoluce přichází druhá, třetí – a nyní čtvrtá. Jaké důsledky sebou nese? Ani poslední fáze 

technologické revoluce nemůžeme sledovat odděleně bez ohledu na kontext politický, sociální, 

environmentální a etický. Alarmující je tedy jednostranný důraz, který sledujeme s pojmem a 

heslem „Průmysl 4.0“.  

 

Cílem této kapitoly je zamyslet se nad etickými dopady „průmyslu 4,0. Pokusíme se o formulaci 

vztahu mezi etikou a Průmyslem 4.0 pomocí následujících zastavení: 

a) připomeneme si základní charakteristiku Průmyslu 4.0.,  

b) poskytneme úvod do filozofického kontextu posledního technologického trendu,   

c) politického kontextu, 

d) ekonomického kontextu, 

e) sociologického kontextu a  

f) etických souvislostí spojených s lidskou odpovědností za své jednání.  

 

Podnětem statě není snaha zpochybňovat samotný technologický výzkum a jeho aplikaci 

v praxi, ale obava z některých nebezpečných důsledků. Především je to vyčlenění 

technologického rozvoje z celé řady mnoha dalších a velmi kritických globálních problémů na 

ten jeden – zaměřený na průmysl a jeho propojení s ekonomikou. Čím více se totiž 

soustřeďujeme na průmysl, tím méně se zabýváme akutními otázkami společenského života a 

jeho výzvami, přestože je ve hře právě člověk jako individuum a jako společenství lidí. 

Průmyslový a technologický vývoj má obrovský dosah a otevírá cestu k novým dimenzím 

etického významu, které nyní otevřeme.  

1  PODSTATA VÝZVY PRŮMYSLU 4.0  

Jednotlivé fáze průmyslového rozvoje byly dodnes rozděleny na čtyři následující stupně: 

 

• První fáze byla charakteristická zavedením mechanizace a různého druhu energetického 

využití (pára, uhlí, voda). Začala patrně už koncem 18 století v Anglii zavedením 

mechanického tkalcovského stroje. Mechanismus nabídl větší produktivitu, efektivitu. 

V duchu většího ekonomického užitku však také využíval otrokářství a zneužívání 

pracujících včetně žen a dětí. Asi nemusíme připomínat, že právě sociální podmínky 

v nastupující industrializaci zrodily ty největší sociální bouře (marxismus), ekonomické 

krize a nakonec i války. 
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• Druhá fáze byla popsána jako typická pro masovou výrobu pomocí montážních linek 

s využitím elektřiny. Ta byla objevena koncem 19. století a trvá v rozvojových krajinách 

dodnes. Mechanizace byla vytlačovaná elektrifikací. Provozování elektráren, hutí, 

zavedení elektřiny do domácností a výrobních linek přineslo mnoho dobrého, leč i 

zvýšenou těžbu uhlí, později štěpení atomu. Oba přístupy k elektřině mají své četné 

katastrofy. Přesto zůstala mezi politiky a velkoprůmyslníky víra, že pokrok musí jít 

kupředu a lidské oběti jsou přirozenou součástí technologického vývoje, se kterými 

musíme prostě počítat. Přirozeně stále trpěly sociální podmínky a postupně i příroda. 

• Třetí fáze dosahuje stále ještě svého vrcholu v současnosti pomocí automatizace a 

robotizace v průmyslu. Typickým jevem je zavedení informační technologie, 

počítačové řízení výroby a využívání komunikační technologie. Tato fáze není tak stará 

– začala v sedmdesátých letech 20. století.  

• Jaká má být ta čtvrtá fáze? Nastupuje velmi rychle zavedením internetu. Jeho zcela 

zásadní rozmach sledujeme v devadesátých letech. Přidává se digitalizace a tzv. 

kyberfyzické systémy, které jsou využívány nejen ve výrobě a typických průmyslových 

odvětvích, ale téměř všude. Využití tzv. Průmyslu 4.0 má opět přispět k pozitivnímu 

rozvoji společnosti, ulehčení života, zlepšení konkurence, zajištění ekonomie, stability 

a bezpečnosti. A skutečně – v mnoha oblastech sledujeme obrovské přínosy v logistice, 

informatice, efektivitě výroby, zajištění kvality a rychlosti, schopnosti zpracovat 

množství dat a přesunout je na druhý konec zeměkoule k dalšímu využití např. 

multimediální a satelitní technologií. Využití je téměř ve všech oborech – v průmyslu, 

energetice, medicíně, dopravě, službách, zábavním průmyslu atd. Téma je vlastně 

mezioborové. 

  

2  FILOZOFICKÝ KONTEXT 

 

Dnešní setkání s tématem Průmysl.4.0 na nás dělá dojem, že se jedná o něco velmi důležitého 

a podstatného pro vývoj lidské společnosti. Předně je to jakýsi předpoklad, že společnost stojí 

především na průmyslu a jeho ekonomické souvislosti. Téma je prezentováno jako historický 

mezník rozdělující minulost, přítomnost a budoucnost. Je mu věnováno daleko více pozornosti 

než kterémukoliv jinému vědeckému oboru. Ekonomie a technika se snaží být v popředí 

politiků a sdělovacích prostředků. Pokud ovšem o tématu mluvíme v akademickém prostředí, 

musíme si uvědomit, že jakákoliv lidská činnost a projekt, který chce být vnímán jako vědecký 

pokrok, je součástí celkového pojetí vědy. Vědecký kontext lidského myšlení je od počátku 

lidstva po celá tisíciletí typický svou univerzálnosti. Dnešní – moderní pojetí vědy se od této 

celkovosti odlišuje několika znaky (Kučera, 2013): 

 

- vyčleňuje se z původně zamýšlené filozofie vědy zaměřené na celek (viz pojem 

universitas) na specializované obory 

- na vybrané obory se soustřeďuje daleko více, než na jiné (neznáme např. téma 

Společnost 4.0., Školství 4.0. atd.).  Známe však vědecké směry nazvané „Nová 

ekonomika“, Průmysl 4.0.  

- Fragmentace vědy na jednotlivé obory pokračuje ve specializaci. Máme tedy 

specializovaný technický obor s výzvou Průmysl 4.0. 
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- Specializace pak dále pokračuje redukcí celkového technického myšlení v rámci celku 

na redukci do specifického pojetí průmyslu a jeho komerčního využití.  

- Celkově zaměřené myšlení na univerzum, tedy přírodní a společenské souvislosti byly 

zúženy na rámec technického experimentu. Ten se primárně neptá na dlouhodobé 

dopady environmentální ani společenské, ale zabývá se sám sebou, jestli a jak 

„funguje“. 

 

Chceme-li pochopit podstatu Průmyslu 4.0, musíme se dotknout jeho filozofického podhoubí.  

Můžeme říci, že všechny fáze průmyslové historie se nesou na pozitivistické vlně očekávání 

lepší, spravedlivější, šťastnější a bezpečnější – stabilně rostoucí globální společnosti. Navazuje 

tím na modernistický optimismus projevující se očekáváním, že věda a technika za nás vyřeší 

řadu problémů ve všech oblastech života. Připomeňme si zrod modernismu pádem středověku, 

nástupem francouzského a německého racionalismu a britského empirismu 17-18. st. Velký 

podnět dal pravděpodobně rovněž přírodovědec Charles Darwin svou formulací evoluční teorie 

týkající se nejen zvířat, ale i člověka (Darwin, 1970). Myšlenka vývoje byla z přírodovědy 

přenesena do průmyslu a dalších vědních oborů. Pozitivismus zdědil ještě starší myšlení 

renezance typické pro naše téma důrazem na mechaničnost. Průmysl v současnosti pokračuje 

s mechanismem, který původně formulovali astronomové, fyzikové, chemici a další přírodní 

badatelé. Mechanismus např. Newtonových Pascalových zákonů byl tak okouzlující, že se 

uhnízdil i psychologii, pedagogice a politice. Používáme to slovo velmi často v mnoha ne-

mechanických souvislostech. Říkáme, jak věci dnes mají „fungovat“, téměř vše je součástí 

„systémů“ a různých „mechanismů“, které se vkrádají také do politického slovníku a nakonec 

až do polohy osobních vztahů. Používáme mechanismy v ekonomii, finančnictví. Používáme 

různé „páky“, vyvíjíme „tlaky“, sledujeme „setrvačnost“, využíváme kvantitativní „síly“, 

„čísla“, „silná a velká data“, nárůsty a poklesy, většinové váhy a pohledy v podobě tabulek, 

procent nebo grafů. Očekáváme růst, rozvoj, vždy nové a lepší, více, s lepší kvalitou a lepšími 

schopnosti.  

 

Z toho, co víme, je tedy Průmysl 4.0 tedy typickým pokračovatelem osvícenectví, racionalismu, 

empirismu, materialismu s propojením dnes ještě na romantické očekávání šťastné budoucnosti, 

kdy budou všichni (nebo aspoň ta většina) spokojeni. Průmysl 4.0 je součástí také liberální 

ekonomie stojící na přesvědčení, že svobodný trh nakonec (automaticky, sám od sebe) vyřeší 

všechny potřeby a problémy, když mu dáme ve všem volnost (liberalismus). Vzniká nám tedy 

nová otázka, zda na všechny tyto rozjitřené naděje bude samotný Průmysl.4.0 stačit. Protože se 

jedná – se vší úctou – jen o „průmysl“.  

 

Politický kontext  

 

Historicky se iniciativa Průmyslu 4.0 zrodila jako celoevropská iniciativa manažerů velkých 

společností a vládních kruhů napříč EU. Motiv byl v podstatě veden pragmatickým 

ekonomickým zájmem jak „rozhýbat“ poptávku po moderních průmyslových a spotřebních 

technologiích. Iniciativa pak byla převzata jednotlivými vládami, které se shodly na potřebě 

podpořit hi-tech strategii celé EU, aby se udržela na špičce technologického trendu, který je 

rozvinut hlavně v USA, Japonsku a Číně.  Samozřejmě prvními zájemci byli Němci, Francouzi, 

Angličané – firmy jako Siemens, obchodní řetězce, banky a pojišťovny, logistické společnosti, 

nemocnice, státní instituce apod. 

  

S mezinárodním titulem Industry 4.0 se pojí s pojmem IoT (Internet of Things). Ale pomůže 

nám v osvětlení doposud tak optimistického programu? Politický zájem by se měl soustředit 
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především na otázku bezpečnosti (občanů, bankovních účtů, soukromí, průmyslového 

vlastnictví apod.) Zatím jsou tyto otázky přebíjeny pochvalnými reportážemi o digitalizaci, 

robotizaci a automatizaci výroby a služeb, nahrazování manuální práce, papírování atd., ovšem 

jak zabezpečíme ochranu osobních dat, síťově propojených serverů, důvěrných informací státu, 

bezpečnosti země, vojenských tajemství, podniků, bank a pojišťoven. Tyto otázky se dotýkají 

všech občanů planety.   

 

Etika si všímá (a musí si všímat, protože který jiný obor to systematicky sleduje?) podstatných 

změn, které se dotýkají člověka a společnosti. Technologické obory si tento úkol nekladou, 

přitom podporuje automatizované a robotizované systémy všeho druhu. Aplikace se velmi 

rychle už dnes dotýká mnoha oblastí lidského života, každodenního chování a práce. Vlády si 

musí uvědomit, že automatizace a robotizace (všude přítomné kamery a zavádění čipu na 

kdeco) dopadá na dosavadní pojetí soukromí, svobody a bezpečnosti. Filozofové, psychologové 

i sociologové, právníci si kladou otázky, co vše taková aplikace bude znamenat, a zda jsme na 

ni lidsky, společensky a politicky připraveni. Technologie předběhly i ekologické bezpečí. 

Připomeňme si, jakou roli hraje dnes také v utečenecké krizi a vojenství, v práci tajných služeb 

atd. Vidíme, že téma nelze sledovat jen jednostranně – např. z popularizačních pořadů o 

medicínském využití (když opomíjíme celkovou prevenci zdraví) nebo využití v dopravě a 

prostřednictvím komunikačních vymožeností multimediální techniky (když opomíjíme rozvoj 

osobnosti a jeho schopnosti se samostatně vyjadřovat a argumentovat). 

3  VYBRANÉ ETICKÉ DŮSLEDKY PRŮMYSLU 4.0  

Už úvodní filozofický a politický kontext ukazuje, jak úzce je Průmysl 4.0 spojen s etickým 

rozměrem. Samotná etická upozornění podtrhneme ještě v následujících oblastech: 

 

3.1  Ekonomický kontext  
 

Už výše jsme si řekli, že původní motiv zavedení projektu Průmysl 4.0 byl pragmatický – udržet 

si evropskou konkurenční schopnost v oblasti technologického vývoje. Samozřejmě jde o 

obchod a ekonomiku. Pokud např. klasické dopravní prostředky a starší výrobní technologie 

nahradí automatizované a bezdrátově komunikující stroje, bude to mít obrovský dopad na 

konkurenční postavení firem. V oblasti průmyslu, služeb, zemědělství bude vyvinut větší tlak 

na efektivitu. Ekonomie je typická zájmem o směnu zboží, obrat, růst bohatství. Volný trh se 

zaváděním Průmyslu 4.0 ještě umocní. Satelitní a internetová technologie překračuje jakékoliv 

osobní, společenské a etické zábrany a jiné hranice, které kdysi trhy rozdělovaly a tvořily různé 

geografické či politické a kulturní bariéry. Technologie se na nic takového neptá. Neptá se, žel 

ani na sociální, psychologickou ani na ekologickou zátěž růstu produktivity. Proto potřebujeme 

rovněž etickou diskuzi.  

 

Jednostranné zaměření ekonomie láká zákazníky na návnady spojené např. s výhodami 

v domácnosti nebo při cestování. Jistěže to mnohdy snižuje námahu, čas, náklady – dokonce 

někdy i ekologickou zátěž. V pozadí však bývá skryt zájem státu nebo korporací využívat 

dálkově dostupná data pro své účely, zatímco občan a zákazník se dostává do nevýhodné 

pozice. Tvrdí se mu, že získává informace a svobodu, výběr, a přitom je to on, který je sledován, 

vyhodnocován, manipulován na internetu, stává se obětí vnucených aplikací a novinek, které 

vlastně ani nepotřebuje, ale obchodní řetězce nabízejí vehementně své přebytky ve slevách a 
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akcích (Kraigher-Krainer, 2014). Už dnes se potýkáme s cílenými nabídkami, telefonováním 

různých výzkumných a marketingových agentur na osobní čísla invazivní metodou kdykoliv 

během dne, využíváním informací o našich zájmech a soukromí, které okamžitě vyšlou do 

naších PC v podobě osobně zaměřené nabídky dle našich dřívějších kliknutí na internetu.  

 

Optimismus průmyslu založeném na automatizaci a robotizaci vychází z moderního objevu 

svobody (liberalismu), který se dotkl také ekonomie. Moderní ekonomie spoléhá na volný trh 

a svobodný pohyb zboží (Friedman, 2002). U nás tuto neosobní filozofii o samospasitelnosti 

trhu („bez přívlastků“ a s minimální právní regulaci státu) šířil Václav Klaus. Je zřejmé, že svou 

filozofií (inspirovanou také ve své době Margaret Thatcherovou) formuloval základy české 

privatizace (Klaus, 1991). Od samého začátku bylo zřejmé, jaké bude mít tato filozofie 

(ideologie) etické důsledky. Mnohé negativní jevy z dob devadesátých let 20. století nakonec 

sledujeme v podobě mnoha skandálů živě dodnes (Rasmisch & Sachs, 2003).  

 

Mnoho aktuálních a zároveň eticky varovných případů najdeme v knize Harvardského učitele 

a hosta na Sorboně: Co si za peníze nekoupíte (Sandel, 2013). Jeho i naše otázka zní, zda je 

skutečně vše na prodej (soukromí, osobní touhy, zklamání, zájmy, způsob trávení volného času, 

oblíbená literatura, facebooková komunikace, politické postoje, atd). Ekonomie se tradičně 

snaží vymanit z morálních kontextů a tvrdí, že jako vědní obor je „value free“. Dlouhou dobu 

se této zásady držel i obor Management, který se chápal plně ve službách ekonomie a 

navyšování zisku (teprve poslední léta se vůdcové manažerské nauky zabývají potřebou obratu 

od samotného zisku k vyrovnanému přístupu businessu pro lidi, společnost a přírodu, např. 

(Mintzberg, 2014) a u nás (Háša, 2017). Žel, celá léta tomu napomáhalo také české obchodní 

právo slovy, že „Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ (Obchodní zákoník, 

513/1991 Sb. § 2, 1:). Dlouhou dobu se právníci nezabývali hodnotovým přínosem podnikání. 

Změnilo se to až novým zákonem zdůrazňující „péči řádného hospodáře“ (Andreisová & 

Kučera, 2016). Mechanismus výroby a technologie byl posunut do tržních mechanismů.  

 

Ekonomové se snaží vydobýt pro svůj obor jakési výsadní právo, jak tvořit bohatství. Nyní 

s pomocí Průmyslu 4.0. Jistě, proč ne. Nejsme nepřáteli pokroku techniky, až na to, že moderní 

technologie ekonomům a finančníkům umožní ještě více přehlížet jedince a jejich soukromí a 

pomocí digitalizace komercializovat, co ještě zkomercializováno nebylo. Poslední skandály 

německých a švýcarských bank – také amerických – ukazují, že se obchoduje s lidskou nadějí, 

očekáváním, touhou i nepozorností (Das, 2018). Lidem přitom začaly vládnout spíše tržní 

hodnoty než skutečné potřeby, které by sloužily dlouhodobě jim, jejich dětem, společnosti a 

přírodě. Finanční trhy podvedly stamilióny lidí, protože se oprostily od morálních zásad. Jejich 

chamtimovost a hamižnost se nezastaví nad nabídkou čehokoliv, co jim přinese zisk. Říká se 

tomu „technologická pobídka“. Další ekonomové z chicagské univerzity (D. Levitt a St. J. 

Dubner) říkají, že „pobídky jsou základem moderního života“ a že „ekonomie je v jádru vědou 

o pobídkách“ (tamtéž, str. 77).  Sandels si posteskne slovy: „jako by bylo vše na prodej“ (zdraví, 

život, stáří, smrt, pořadí ve frontě, právo na postavení, popularitu, dítě, štěstí apod.). 

Podrobnější analýzy však prokazují, že „důvěra v samosprávný tržní mechanismus se ukázala 

být lichá“, jak nakonec nevěřícně a doslova „šokován“ prohlásil i Alan Greenspan coby 

předseda Federálního rezervního systému Spojených států (Andrews, 2008). Finanční krize a 

skandály bank by si mohly řešit ekonomové a finančníci, někteří se k tématu také vyjadřují. Ale 

jsou v menšině (např. Gary Becker z chicagské univerzity, u nás Lubomír Mlčoch z FSV UK). 

Zdá se, že na etické důsledky onoho tak silného soustředění se na digitalizaci a robotizaci 

upozorňuje už jen obor „Manažerské zodpovědnosti a etiky“ (Kučera & Nový & Schüz, 2015). 
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Průmysl 4.0 bude a už je jistě novou velkou výzvou pro technology, ovšem i novým velkým 

pokušením, kterému bude z ekonomického pohledu těžké odolat. Morální ochuzení ekonomie 

bude díky výdobytkům Průmyslu 4.0 lehkých nástrojem pro investice, nákup a prodej čehokoliv 

z této technologie, co se bude dobře prodávat. Sandels potvrzuje: „Mechanismus trhu se stává 

tržní normou“ (tamtéž, str, 56). Průmysl 4.0 ho jistě rád podpoří. Z manažerských kurzů se jako 

lektoři dozvídáme v osobních rozhovorech a seminárních cvičeních řadu až nechutných trendů 

podporovaných neosobní a bezhodnotovou technologií v těch nejmodernějších odděleních 

nemocnic a konkrétně reprodukčních klinik. Finančníci čekají z investice jen zisk, ne péči o 

pacienty. Proto nemocniční systémy rádi podřídí další a další robotizaci a digitalizaci. Jsou to 

příklady zneužití moderních technologií jako alibi za nedostatek osobní odvahy a odpovědnosti.  

 

3.2  Etika digitálních procesů a dat? 
Záměrně provokativní podtitul je etickou výzvou.  Průmysl 4.0 je lidský projekt. Zodpovědnost 

za něj nesou konkrétní autoři a manažeři. Aktuálním příkladem je skandál Facebooku: 

Cambridge Analytics. Data, která byla ukradena 50 miliónům zákazníků byla zneužita – 

největší podvod sociálních sítí v historii (Urban, 2018). V této chvíli nás ani nemusí zajímat 

jak. Prostě upozorňujeme na nový obrovský prostor ke zneužití velkých dat. To znamená, že 

digitalizace umožňuje něco, co dříve ani nebylo technicky možné. Etika při zacházení s novými 

technologiemi souvisí s ekonomikou. Systémy zajišťují vysoké zisky a málokdo se jich je 

ochoten vzdát. 

 

Jiný akutní případ je vývojový úkol Firmy Robert Bosh, který dostal za úkol vyvinout speciální 

software pro koncern Volkswagen. Od samého začátku bylo zřejmé, že světová automobilka 

bude technikou podvádět měření emisí na dieselových motorech. Firma se sice bránila, že jsou 

pouze technologickou firmou a vývojovým oddělením. Nakonec musí Robert Bosh zaplatit 

327,5 milionu dolarů pokuty, protože bylo prokázáno, že se vývojem speciálního softwaru 

spolupodíleli na světovém emisním podvodu (Ekonomika, 2018).  

 

Etická opatrnost při nadšení z Průmyslu 4.0 se rodí i během současné uprchlické krize. Na 

uprchlících putujících do Evropy z blízkého východu a Afriky je patrné, že často nemají moc 

velké vzdělání a znalosti, ale přesto mají nejmodernější mobilní telefony v ruce. A opět 

nebrojíme proti digitální technologii a ekonomickým ziskům výrobních a prodejních firem, jen 

upozorňujeme na to, že bez etické perspektivy se samotná technologie a business mohou velmi 

lehce stát bezpečnostním rizikem a prostředkem třeba ke kriminální činnosti. Došlo tak 

k mnoha změnám velké části současného globalizovaného světa.  

Průmysl 4.0 se nezabývá podstatou člověka a smyslem lidského života, protože lidské životy 

byly podřízeny systému neudržitelného technologického rozvoje. Lidské problémy zůstávají 

lidské, partnerské, rodinné, společenské, zdravotní, duchovní v každé době. Průmysl (ať už 

jakýkoliv) je především nástrojem k živobytí s některými dopady do každodenního využití 

způsob života a práce. Ona high-tech strategie mnoha zemí využívající inteligentní síťové 

systémy obsahuje tedy své složitější morální stránky. Je slabinou inženýrů, že na ně 

upozorňovali spíše filozofové, spisovatelé a umělci, než aby na limity technologií upozornili a 

mluvili o nich seriózně samotní jejich tvůrci.  

 

Na co etika upozorňuje, shrňme do několika následujících bodů: 
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• Jaká automatizace je eticky ospravedlněná, a jaká už ne? To je výzva pro inženýrská 

povolání: Za co jsou vlastně inženýři odpovědni? Stačí sledovat jen data? Jaké bude 

jejich konečné využití? 

• Jak budou pracovat autonomní systémy v souladu s právem? Může být i právo založeno 

na absolutní autonomii bez ohledu na veřejný prostor a další spoluobčany? 

• Je možné, aby byl vývoj a výroba robotů (nebo dronů) vyňata z etických limitů, např. 

při využití strojů k zabíjení lidí?  

• Jak Průmysl 4.0 domýšlí budoucnost lidské práce – zaměstnanosti?  

• Kdo ponese zodpovědnost za autonomní roboty? Programátor? Výrobce? Majitel při 

nasazení? Ovládací tým? 

• Kdo zastoupí technology při tvorbě kritérií, za kterých může být stroj připuštěn do 

provozu? 

• Bude s technologickým vývojem autonomních strojů s množstvím senzorů a kamer, 

servrů zajištěna i ochrana osobních dat a jejich bezpečné skladování, zajištění proti 

zneužití? 

• Bude stačit, aby nová vlna průmyslu plnila speciální technologická zadání bez 

zodpovědnosti za důsledky jejich aplikace, využití, zneužití, manipulaci a cílenou 

selekci dat. Jaké budou dopady na ekologii?  

• Uvědomují si vynálezci kulturní rozdíly ve světě, které data nerozlišují? 

• Zajistí nová technologie uvedené výzvy ve vzdělávání uživatelů a výrobců? 

• Zaručí výroba nových přístrojů také ekologické řešení odpadů a recyklaci daných 

materiálů? 

• Pochopí všichni občané ony nové transformační vědecké dopady na jejich občanské a 

osobní životy?  

• Budou platit přísnější pravidla při využití přístrojů např. v neurovědách, syntetické 

biologii, reprodukční a genetické biologii? 

• Jak zajistí nová technologie prevenci chorob, informovanost o dvojím působení mnoha 

informací? 

• Budou tvůrci nového průmyslu dostatečně odolní proti pokušení moci a politickému 

zneužití? Nestane člověk objektem techniky? 

• Budou banky schopny zachovat bankovní tajemství vkladatelů, a přitom nechránit 

bankovní kriminalitu, praní špinavých peněz, zneužívání e-bankingu a platebních karet?  

• Bude mít proces zavádění výdobytků Průmyslu 4.0 vůbec nějaký prostor pro etické 

otázky, anebo spíše jen zneužije právní chaos, nepozornost vůči možným intrikám, 

falšování dat a další podoby osobní lhostejnosti?  

 

Tyto etické výzvy a mnohé další otázky spojené s novým pojetí vůdcovství (leadership) v době 

průmyslové revoluce se diskutují na světových fórech (Solomon, 2016), (Howell & Buckup, 

2016) Snad nejkomplexněji popsal princip odpovědnosti pro technologickou civilizaci 

německý myslitel Hans Jonas. Poukazuje na to, že moderní věda se nikdy necítila odpovědna 

za přírodu a techniku. Jonas varuje, že Nietzscheho nadčlověk se může stát skutečným 

člověkem technokratické společnosti, protože zaměňujeme obsah toho, co můžeme dělat, za to, 

co máme dělat. Lidská odpovědnost souvisí s naši rostoucí mocí vyvíjet a uvádět do života nové 

technologie, o kterých ještě nevíme, co způsobí, až když se to stane (Jonas, 1997). 
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ZÁVĚR 

Příspěvek otevřel etickou perspektivu nad oblastí, která se primárně necítí být odpovědna za 

etické důsledky technologických výdobytků moderní doby. Pojednali jsme o kontextu průmyslu 

4,0 – jeho zrodu, příčin, vizí a slibů. Samotné přírodní vědy a technologický vývoj spadají do 

souvislosti našeho světa a planety. Vše, co konáme, má své pozitivní i negativní důsledky, za 

které jsou tvůrci a manažeři odpovědni. Průmysl se vyvíjí také za přispění politiků a jejich tužeb 

po větší moci a schopnosti ovládat společnost.  Poslední fáze věnovaná automatizaci, robotizaci 

a digitalizaci v internetové prostoru s mnoha čidly, senzory a kamerami jistě řeší naléhavé 

průmyslové úkoly a nachází využití také v oblasti služeb obyvatelstvu. Vývoj je ovšem 

dvojznačný. Etika se soustřeďuje právě na tyto dubiózní možnosti využití a zneužití nových 

technologií. Upozorňuje, že větší autonomnost technologických zařízení nijak nezmenšuje 

lidskou odpovědnost. Naopak. Odpovědnost zůstává v oblasti přírodních věd samotných, 

ovšem také v rámci politického kontextu, sledování environmentálních dopadů, sociální 

rovnováhy, osobní svobody a nebezpečného nárůstu moci a kontroly právě prostřednictví 

robotů. 

 

Mnohé uvedené příklady z poslední doby nás přesvědčují, že etická zodpovědnost nabývá 

netušených rozměrů. Chemické zbraně, atomové elektrárny, řízené střely, využití dronů ve 

špionáži a válce jsou jen některé s kapitol, které budou zaměstnávat akademiky, vědce a 

doufejme, že i politiky. Samozřejmě je to výzva po školství a přípravu nových odpovědných 

manažerů a vůdců do dalších let, o kterých nemáme představu, kam se budou s novými 

technologiemi vyvíjet. Vývoj nás však nemůže jen ukolébávat obdivem nad novou etapou 

průmyslu. Jsme odpovědni rovněž za jejich aplikaci a důsledky.  
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ABSTRACT 

Fuzzy logic and operations based on fuzzy logic are classified as a subset of an artificial 

intelligence. This is because the fuzzy systems implement some form of decision-making. Fuzzy 

logic is known since about sixties of the last century. But the first applications appeared in 

seventies of the last century. Since then, Japan has been the biggest producer in the application 

of fuzzy logic. Today, we can find fuzzy logic in cameras, washing machines, stock trading 

applications etc. In the last decades, the fuzzy logic apllications has greatly expanded also into 

other countries. The contribution presents some basic principles and properties of fuzzy logic 

systems. 

KEY WORDS 

Artificial intelligence, fuzzy sets, fuzzy rules, fuzzy controller 

ÚVOD 

Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit podstatu v současnosti nejčastěji používaného typu umělé 

inteligence, a to Fuzzy logiky. Realizovat to budeme pomocí následujícího postupu: 

a) vysvětlíme, co chápeme pod pojmem umělá inteligence, 

b) jakým způsobem umělou inteligenci dělíme, 

c) rozdíl mezi množinami klasické logiky a fuzzy množinami, 

d) základní operace s fuzzy množinami, 

e) fuzzy pravidla, 

f) některé aplikace fuzzy logiky.  

 

 V předchozím příspěvku jsme si jen velmi stručně naznačili složitost nervového systému 

člověka, způsob, jak člověk přijímá a zpracovává informace, jak se pohybuje, jak my lidé 
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rozumíme pojmu inteligence atd. Hlavním smyslem předchozího příspěvku pak bylo naznačit, 

jak bude obtížné některým z technických systémů napodobit něco tak neuvěřitelně složitého a 

do jisté míry i dokonalého, jako je mozek člověka a jeho nervová soustava. 

 

Do dnešního dne jsme vlastně jako lidé stále nepochopili, jak je možné, že podkladem všech 

našich myšlenek a našeho chování je vlastně jen určitý soubor chemikálií a malých neuronů. 

Někteří vědci se domnívají, že lidský mozek je vlastně nesmírně výkonný počítači. Pravdě blíže 

však bude přirovnání lidské nervové soustavy a lidského mozku k termitišti. Často v této 

souvislosti hovoříme o synergickém efektu. Termitiště je totiž zázrakem přírody. Je tak spletité 

a složité, jako velké a důmyslně vystavěné město. Přitom termiti představují velmi jednoduché 

až omezené živočichy s mozkem o velikosti špendlíkové hlavičky. Otázka tedy zní: „Kde se 

nachází ona inteligence, která je schopna organizovat výstavbu termitišť, vést dobyvačné 

výpravy termitů na území jiných termitů, opanovat rozsáhlá území v buši?“ Jako odpověď se 

nabízí myšlenka, že veškerá ta energie a inteligence vzniká až kolektivním úsilím všech termitů. 

Že v přírodě jednoduše platí, že celek je mnohem více než pouhý součet jeho jednotlivých částí. 

A tato myšlenka neplatí jenom u termitů. Platí i u jiných živočichů. Proč například ryby a ptáci 

vytvářejí hejna, lvi a vlci smečky, opice tlupy, lidé celá společenstva? No určitě to nebude proto, 

že by byl život o samotě pro tyto živočichy výhodnější. A podobně se to má i s naším mozkem 

a celou nervovou soustavou. Struktura mozku je samozřejmě zcela jiná, než je struktura 

termitiště. Nicméně obě dvě struktury jsou schopné neuvěřitelných výkonů. Díky obrovskému 

množství vzájemně různě propojených neuronů a příslušných chemikálií je člověk schopen 

přemýšlet, prožívat emoce, adekvátně reagovat na podněty z okolního i vnitřního světa, 

zvažovat alternativy, učit se, předávat zkušenosti atd. A v této komplexnosti je právě zakleta 

ona obtížnost napodobení funkcí lidského mozku pomocí technických prostředků, které máme 

dnes k dispozici. 

1  CO TO JE UMĚLÁ INTELIGENCE? 

Co je to tedy ta umělá inteligence? V současnosti představuje umělá inteligence (angl. Artificial 

Inteligence – AI) jeden z oborů informatiky, který se zabývá modelováním vybraných rysů 

inteligence přirozené. Umělá inteligence je zároveň multidisciplinární obor, který využívá 

nejen poznatků z oborů tradičního inženýrství (např. z oborů matematiky, elektrotechniky, 

výpočetní techniky, systémového a znalostního inženýrství), ale i poznatků z oborů biologie, 

ekonomie a společenských věd. 

 

Začátek umělé inteligence jako vědeckého oboru datujeme někdy do 50. let minulého století, 

kdy kybernetika a počítače zahájily svůj velký a rychlý rozvoj. Byla to také doba velkých 

očekávání, kdy se věřilo, že člověk bude jednou schopen přirozenou inteligenci technickými 

prostředky skutečně napodobit. Největšího rozvoje pak umělá inteligence zaznamenala až v 

posledních 20 až 30 letech. Hlavní příčinou jejího poměrně pozdního rozvoje jsou až v současné 

době vyhovující vlastnosti výpočetních systémů (především dostatečná rychlost procesorů a 

dostatečná kapacita pamětí) a potřeba řešit stále náročnější a složitější úlohy. 

 

Základní principy a cíle, které si obor umělé inteligence na svém počátku vytyčil, zůstávají 

v zásadě stejné i dnes. Stále jde o modelování praktických problémů, jako je rozpoznávání řeči, 

písma, obrázků, hledání optimálních řešení složitých úloh a řízení různých komplikovaných 

strojů a procesů. Hlavním rozdílem v cílech umělé inteligence tehdy a dnes je v tom, že 

představu, že se nám podaří namodelovat člověka v celé jeho složitosti (včetně jeho emocí), 
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pomalu opouštíme. Někteří vědci si dokonce myslí, že namodelovat mozek a nervovou 

soustavu člověka v celé jeho komplexnosti se nepodaří nikdy. Jediné, v čem jsme schopni 

lidský mozek „dohnat“ či snad i „předehnat“, je množství zpracovaných informací.  

Umělou inteligenci lze dělit různými způsoby. Jedno z častých dělení je dělení na umělou 

inteligenci klasickou a umělou inteligenci novou. 

• Umělá inteligence klasická znamená, že okolní svět vidíme v podobě stavového 

prostoru. Stavový prostor je přitom množina všech možných stavů, ve kterých se systém 

může nacházet. Pohyb ve stavovém prostoru je možný pouze přechodem z jednoho 

stavu do druhého stavu (přechod je dán přechodovou funkcí). Příkladem stavového 

prostoru může být plánek pražského metra, kde se mohu dostat ze stanice do stanice 

pouze předem daným způsobem. Umělé inteligenci klasické také někdy říkáme „přístup 

zhora“. Snažíme se totiž při její aplikaci nalézt nejlepší – tzn. optimální – řešení (jdeme 

směrem shora dolů – od složitého k jednoduššímu).  

Nevýhodou klasické umělé inteligence je skutečnost, že při její aplikaci může být 

problém nalézt dané řešení v „rozumném“ čase. Využívá totiž metod, které jsou velmi 

přesné – „exaktní“ a jsou tedy velmi náročné na výpočetní výkon. Metody klasické 

umělé inteligence tak našly své uplatnění především ve znalostním inženýrství 

(znalostní a expertní systémy). Jejich aplikace najdeme především v lékařství 

(diagnostika nemocí), v letectví a kosmonautice (diagnostika a konstrukce letadel, 

raket, kosmických letounů a satelitů), v geologickém průzkumu (hledání ložisek rud a 

fosilních paliv), v bankovnictví (analýza klientů) atd. Výhoda klasické umělé 

inteligence je její exaktnost. To znamená, že lze poměrně snadno dokázat, že dané řešení 

je optimální. 

• Umělá inteligence nová znamená, že místo toho, abychom hledali nejlepší řešení, 

hledáme jakékoliv uspokojivé, dostatečně dobré a akceptovatelné řešení. Tento přístup 

označujeme za „přístup zdola“ (jdeme směrem zdola nahoru – od jednoduššího 

ke složitějšímu). Metody nové umělé inteligence nejsou matematicky tak exaktní jako 

metody klasické, nicméně dávají uspokojivé výsledky v rozumných časech i ve velmi 

složitých úlohách, kde by aplikace metod klasické umělé inteligence znamenala příliš 

rozsáhlý stavový prostor s řešením v čase, který by byl pro nás již nezajímavý. Metody 

nové umělé inteligence se tak přibližují reálnému světu. Nejsou tak deterministické, jsou 

spíše stochastické (tzn. statisticko-pravděpodobnostní přístup). Do těchto metod patří 

fuzzy logika a fuzzy řízení (roztřepené, rozmazané řešení), umělé neuronové sítě a 

genetické evoluční algoritmy. Jejich společnou vlastností je schopnost „logicky 

uvažovat a učit se“. Jsou tedy schopné přizpůsobit své reakce již dříve získaným 

zkušenostem.  

Komplexní pohled na problematiku umělé inteligence může čtenář najít na internetových 

zdrojích (Český rozhlas Leonardo, 2010) nebo ve vhodné odborné a populárně vědecké 

literatuře, např. v (Zelinka, 2003), (Flegr, 2006). 

2  FUZZY SYSTÉMY A FUZZY ŘÍZENÍ 

Fuzzy systémy se vyznačují bohatou reprezentační schopností. Umožňují pracovat 

s nepřesnými pojmy, které jsou běžné v přirozeném jazyce. Pomocí fuzzy systémů lze 

odvozovat přibližné závěry z nepřesných předpokladů a nepřesných skutečností. 
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Fuzzy řízením (angl. Fuzzy Control) označujeme systémy řízení, při jejichž realizaci je použita 

fuzzy logika (angl. Fuzzy Logic). Fuzzy logiku vyvinul v r. 1965 Lofti A. Zadeh, který hledal 

účinný prostředek k modelování složitých nelineárních funkčních závislostí (Zadeh, 1965). 

Přednosti fuzzy řízení se proto projevují především tam, kde se řídí složité a špatně nebo 

neúplně definované nelineární systémy. Na rozdíl od jiných typů řízení není nutné při návrhu 

fuzzy řízení znát přesný matematický model řízeného členu. Nutné je pouze znát požadované 

chování řízeného členu ve stavech, do kterých se může v průběhu řízení dostat, např. (Novák, 

1986), (Novák, 2000), (Zelinka, 2005), (Žižka, 1997), (Žižka, 1998), atd. 

2.1  Fuzzy množiny 
Klasická logika, která vznikla v období antického Řecka, pracuje na principu „ostrého vidění 

světa“ (obrázek 1a). Skutečnosti, s kterými pracuje, člení do jedné ze dvou základních tříd. Jsou 

to např.: bílá – černá, pravda – nepravda, ano – ne, dobrý – špatný atd. Příkladem klasického 

pojetí logiky je i Booleova logika pracující s třídami logická 1 - logická 0. Na rozdíl od 

klasického pojetí logiky je fuzzy logika založena na principu „neostrého vidění světa“ 

(obrázek 1b). Skutečnosti člení nikoli do dvou ostře vymezených tříd, jako je tomu u klasické 

logiky, ale do většího počtu tříd navzájem se prolínajících. Příkladem takovýchto tříd jsou např. 

třídy: bílá – světle šedá – tmavě šedá – černá, pravda – asi pravda - asi nepravda - nepravda, 

dobrý - vyhovující - nevyhovující - špatný atd. Fuzzy logika tak představuje rozšíření konvenční 

teorie množin do oblasti vágních pojmů a vágních dat. 

Obrázek 1 a) „Ostré vidění světa“ klasické logiky. b) „Neostré vidění 

světa“ fuzzy logiky. 

 

(Zdroj: vlastní, 2017) 

Základem fuzzy logiky jsou tzv. fuzzy množiny (neostré množiny), které pomocí lingvistických 

(jazykových) proměnných modelují nelineární funkční závislosti na spojitých množinách 

reálných čísel. Lingvistickými proměnnými rozumíme slovní výrazy typu přibližně nulový – 

malý - středně velký - velmi velký atd. Hodnotu a konkrétní význam těchto slovních výrazů 

určuje až jejich vzájemný vztah a skutečná podoba jejich modelů. 

 

Fuzzy množiny jsou definovány tzv. funkcí příslušnosti . Pro obecnou fuzzy množinu A, její 

funkci příslušnosti A a obecnou proměnnou x ze spojité množiny reálných čísel R platí 

∀𝑥 ∈ 𝑅,  →  𝜇𝐴(𝑥) ∈ ⟨0|1⟩, (1) 

kde 𝜇𝐴 je funkce příslušnosti reálné proměnné x do fuzzy množiny A. 

Z výrazu (1) plyne, že funkce příslušnosti A přiřazuje proměnné x z množiny R reálné číslo 

z intervalu 01. Hodnota funkce příslušnosti pak určuje „míru náležení proměnné x do fuzzy 

množiny A“ - tzv. stupeň příslušnosti. Např. hodnoty funkcí příslušnosti 

𝜇𝐴(𝑥) = 0 , 𝜇𝐴(𝑥) = 0,6 , 𝜇𝐴(𝑥) = 1 ,  (2a,b,c) 
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lze interpretovat tak, že proměnná x do fuzzy množiny A vůbec nepatří (2a), do fuzzy množiny 

A patří se stupněm příslušnosti 0,6 a nepatří stupněm příslušnosti 0,4 (2b) a do fuzzy množiny 

A zcela patří (2c). Klasická logika „zná“ pouze „ostré případy“ (2a,c). „Fuzzy případ“ (2b) 

klasická logika vyjádřit neumí. 

Obrázek 2 Možné tvary rozložení funkcí příslušnosti  fuzzy množin  

(ZV - záporná velká, ZS - záporná střední, ZM - záporná malá, N - 

nula, KM - kladná malá, KS - kladná střední, KV - kladná velká pro 

reálné proměnné x a y) 

 

(Zdroj: vlastní, 2017) 

Na obrázku 2 jsou uvedeny fuzzy množiny označené jako ZV - záporná velká, ZS - záporná 

střední, ZM - záporná malá, N - nula, KM - kladná malá, KS - kladná střední, KV - kladná velká 

a jejich funkce příslušnosti ZV , ZS , ZM , N , KM , KS , KV pro reálné proměnné x a y. Pro 

hodnoty x1 a y1 proměnných x a y lze na základě obrázku 2 psát 

∀𝑥 ∈ 𝑅,  →  𝜇𝑍𝑉(𝑥1) = 0,22 ,  𝜇𝑍𝑆(𝑥1) = 1 , (3a,b) 

∀𝑦 ∈ 𝑅  →  𝜇𝐾𝑀(𝑦1) = 1 ,    𝜇𝐾𝑆(𝑦1) = 0,15 , (3c,d) 

 

Z (3) vyplývá, že hodnota x1 plně náleží do fuzzy množiny ZS a se stupněm příslušnosti 0,22 

patří i do fuzzy množiny ZV. Hodnota y1 zase plně náleží do fuzzy množiny KM a se stupněm 

příslušnosti 0,15 patří i do fuzzy množiny KS. Z (2) a (3) je zřejmý rozdíl mezi klasickou a 

fuzzy logikou – fuzzy logika neposuzuje danou situaci výhradně na základě konkrétních hodnot 

proměnných, jako je tomu u klasické logiky, nýbrž podle příslušnosti těchto hodnot k jedné či 

více fuzzy množinám. 

2.2  Základní operace s fuzzy množinami 
Pro fuzzy logiku byla definována celá řada logických operací a relací. Mezi základní logické 

operace patří průnik, sjednocení a doplněk fuzzy množin. 

• Průnik fuzzy množin. Fuzzy množina C je průnikem (konjunkcí) dvou fuzzy množin 

A a B když platí 

BAC =   Rx ,   )x(),x(min)x()x( BABAC ==  . (4) 

• Sjednocení fuzzy množin. Fuzzy množina C je sjednocením (disjunkcí) dvou fuzzy 

množin A a B když platí 

BAC =   Rx ,   )x(),x(max)x()x( BABAC ==  . (5) 
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• Doplněk fuzzy množin. Fuzzy množina C je doplňkem (komplementem) množiny A, 

když platí 

AAC ==   Rx ,  )x(1)x()x( AAC −==  . (6) 

2.3  Fuzzy pravidla 
Funkční závislosti a řídicí algoritmy se ve fuzzy logice zapisují pomocí soustavy fuzzy pravidel. 

V případě potřeby lze tato pravidla zapsat v téměř hovorové formě. Např. obecná forma fuzzy 

pravidla typu JESTLIŽE-PAK (angl. IF-THEN) má následující strukturu. 

 

JESTLIŽE „podmíněná část“ PAK „důsledková část“. (7a) 

 

V podmíněné části (někdy taky fuzzy předpokladu) i důsledkové části (někdy taky fuzzy 

důsledku) fuzzy pravidla může vystupovat jeden nebo i více slovních výrazů. Pokud je výrazů 

více, bývají navzájem spojeny spojkami A (angl. AND) a NEBO (angl. OR). Pravidlo R1 typu 

JESTLIŽE-PAK lze potom např. zapsat v podobě 

 

R1: JESTLIŽE „výraz 1“ A „výraz 2“ NEBO „výraz 3“ PAK „výraz 4“. (7b) 

 

Význam spojek A (resp. AND) a NEBO (resp. OR) je stejný jako v klasické matematické logice. 

A znamená průnik, NEBO znamená sjednocení množin. Důsledková část fuzzy pravidla za 

spojkou PAK (angl. THEN) je platná plně (resp. částečně) tehdy, kdy je podmíněná část fuzzy 

pravidla rovněž plně (resp. částečně) splněna. Je zřejmé, že pomocí fuzzy pravidel (a pomocí 

fuzzy množin, které jsou ve výrazech jejich podmíněných a důsledkových částí obsaženy) lze 

poměrně snadno a přehledně prezentovat funkční závislosti, řídicí algoritmy či jiné znalosti o 

řešených problémech. 

2.4  Fuzzy regulátor 
Myšlenka využití fuzzy množin k řízení soustav pochází přibližně ze 70. let 20. století, kdy 

E. H. Mamdani použil „lingvistický regulátor” k řízení parního stroje (Mamdani et al., 1975). 

Již tehdy se prokázalo, že fuzzy regulátor je schopen vnímat stavy řízené soustavy podstatně 

šířeji, než je tomu např. u klasických regulátorů (regulace s fuzzy regulátory je velmi podobná 

ručnímu řízení kvalifikovaného operátora). Tato vlastnost je však do jisté míry vykoupena 

složitostí návrhu těchto regulátorů. Složitost návrhu je pak i hlavním důvodem, proč se fuzzy 

regulátory doposud výrazněji neprosadily v běžné průmyslové praxi. 

 

Obecná struktura regulačního obvodu s fuzzy regulátorem (předpokládáme tzv. Mamdaniho 

model) je uvedena na obrázku 3. Funkce jednotlivých bloků je následující. 

• Blok vyhodnocení. Blok vyhodnocuje „ostré“ hodnoty regulační odchylky e a „ostré“ 

hodnoty její časové derivace (diference) e (obrázek 4b, 5a,b). Tyto „ostré“ hodnoty 

blok dále transformuje na „ostré“ jednoprvkové množiny E a E (obrázek 4b, 5a,b). 

• Blok fuzzifikace. Vstupem bloku jsou „ostré“ jednoprvkové množiny E a E. Blok tyto 

hodnoty porovnává s fuzzy množinami, které vystupují v podmíněných částech fuzzy 

pravidel fuzzy regulátoru (obrázek 5c), a vyhodnocuje míru jejich shody (obrázek 5d). 

• Blok báze dat. Blok poskytuje základní informace pro správnou funkci fuzzy 

regulátoru. 
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• Blok báze fuzzy pravidel. Blok obsahuje veškerá fuzzy pravidla typu (7), která popisují 

funkční závislost mezi „ostrými” hodnotami regulační odchylky e a „ostrými“ 

hodnotami akčního zásahu u fuzzy regulátoru (obrázek 5c). 

Obrázek 3 Blokové schéma spojitého (resp. „kvazi-spojitého“) regulačního 

obvodu s fuzzy regulátorem (e, e - blok vyhodnocení, F - blok 

fuzzifikace, BD - blok báze dat, BP - blok báze fuzzy pravidel, FI - 

blok fuzzy inference a D - blok defuzzifikace). 

 

(Zdroj: vlastní, 2017) 

Obrázek 4 a) Odezva regulované soustavy na skok řízení. b) Možné tvary 

rozložení funkcí příslušnosti pro regulační odchylku e a její 

časovou derivaci e. 

 

(Zdroj: vlastní, 2017) 

 

• Blok fuzzy inference. Vstupem bloku jsou míry shody množin E a E s fuzzy 

množinami podmíněných částí fuzzy pravidel (obrázek 5a,b), data z bloku báze dat a 

fuzzy pravidla z bloku báze pravidel (obrázek 5c). Operace fuzzy inference 

vyhodnocuje podmíněné části fuzzy pravidel a v závislosti na výsledku aktivuje 

odpovídající důsledkové části pravidel (obrázek 5c,d,e). Výsledkem fuzzy inference je 

obecná fuzzy množina (obrázek 5f), která je tvořena agregací fuzzy množin 

generovaných aktivovanými důsledkovými částmi pravidel. 
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• Blok defuzzifikace. Vstupem bloku je agregovaná fuzzy množina vygenerovaná 

blokem fuzzy inference. Výsledkem defuzifikace je „ostrá“ hodnota akčního zásahu u. 

Existuje několik způsobů, jak tuto „ostrou“ hodnotu defuzzifikací získat. Nejčastěji 

používanou metodou je metoda COG (Center of Gravity), která je založena na výpočtu 

polohy těžiště agregované fuzzy množiny. „Ostrá“ jednoprvková množina U, která 

těžištěm prochází, pak určuje „ostrou“ hodnotu akčního zásahu u (obrázek 5f). 

Obrázek 5 Příklad určení akční veličiny u při určitých hodnotách regulační 

odchylky a změny e při existenci pravidlech R1 a R2.  a), b) 

Fuzzifikace. c), d), e) Fuzzy inference. f) Defuzzifikace. 

 

(Zdroj: vlastní, 2017) 

ZÁVĚR 

Fuzzy logika a fuzzy systémy patří v současnosti k nejrozšířenějším aplikacím metod umělé 

inteligence. Na rozdíl od „ostré“ a černobílé Boolovské logiky umožňuje fuzzy logika podstatně 

rozumnější přístup k procesům rozhodování. V příspěvku jsme nejdříve stručně vysvětlili, co 

to je umělá inteligence, jak se umělá inteligence člení, jaké vlastnosti mají fuzzy množiny, jak 

se s těmito fuzzy množinami operuje a podle jakých pravidel. Pro zájemce o danou 

problematiku je pak k dispozici dostatek knižních a internetových zdrojů, kde si čtenář může 

své poznatky dále rozšířit. Některé z těchto zdrojů jsou uvádíme v referencích k danému 

příspěvku. 
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ABSTRACT 

Artificial Neural Networks (ANN) are another area of artificial intelligence. The basis of 

artificial neural networks is artificial neurons, which were formed as very approximate models 

of biological neurons. The history of the emergence of artificial neural networks begins in the 

first half of the 20th century, when the first model of biological neuron was created. 

Interconnection of these models formed the first models of artificial neural networks. Model of 

artificial neuron and model of artificial neural network model in the contribution we explain 

briefly. At the end of the contribution we show some practical applications of artificial neural 

networks. 

KEY WORDS 

Artificial neuron, artificial neural networks, artificial neural regulators. 

ÚVOD 

Cílem příspěvku je vysvětlit podstatu v současnosti druhého nejčastěji používaného typu umělé 

inteligence, a to umělé neuronové sítě. Postupovat budeme následujícím způsobem: 

a) vysvětlíme, jak vypadá umělý neuron, 

b) jak se umělý neuron zapojuje do umělé neuronové sítě, 

c) princip třívrstvých neuronových sítí, 

d) některé aplikace umělých neuronových sítí.  

 

Umělé neuronové sítě (angl. Artificial Neuron Networks – ANN, dále také jen neuronové sítě) 

jsou v podstatě velmi jednoduché matematické algoritmy, které napodobují činnost 
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biologických neuronových sítí, např. (Novák, 1998), (Vondrák, 1994), (Zelinka, 1999), atd. 

Jejich vznik byl motivován snahou pochopit a modelovat způsob, kterým pracuje lidský mozek. 

I když současné umělé neuronové sítě nedosahují kvalit lidského mozku, vyznačují se 

schopností učit se na základě zkušeností a přizpůsobit se změnám ve svém okolí. Z tohoto 

důvodu se umělé neuronové sítě osvědčují především při řešení problémů, pro které exaktní 

řešení buď neznáme, nebo je v dané situaci natolik složité, že je nepřijatelné. Díky svým 

vlastnostem jsou umělé neuronové sítě vhodné pro zpracování neúplných informací a při řešení 

nelineárních aplikací. S výhodou se dnes umělé neuronové sítě používají při rozpoznávání 

vzorů, hlasu, psaného písma, při konstrukci znalostních systémů, při optimalizaci, při kompresi 

dat atd. 

 

Podobně jako je tomu u biologických neuronových sítí, základními stavebními prvky umělé 

neuronové sítě jsou neurony (biol. specializovaná buňka schopná přijímat a vést signály ve 

formě elektrochemických impulsů) a synapse (biol. spojení mezi neurony; místo kde jeden 

neuron končí a další začíná a kde může signál přejít z jednoho neuronu na další). Struktura 

neuronu umělých neuronových sítí je velmi jednoduchá (obrázek 1a). Každý neuron má m 

vstupů a jeden výstup. Transformace vstupů na výstup probíhá dle vztahu 

 

)uw(fy
m

1i

iiT −= 
=

, (1) 

 

kde fT je přenosová funkce neuronu, 

wi - váha i-té vstupní synapse neuronu, 

ui - i-tý vstup neuronu, 

 - práh neuronu. 

 

 

Obrázek 1 a) Principiální schéma neuronu umělé neuronové sítě. 

b) Obecná topologie třívrstevnaté umělé neuronové sítě.  

 

(Zdroj: vlastní, 2017) 

 

Z (1) vyplývá, že podstatou funkce neuronu je výpočet váženého součtu vstupů, odečtení prahu 

neuronu a transformace vypočtené hodnoty (potenciálu neuronu) transformační funkcí na 

výstup. Jako transformační funkce se nejčastěji používají 
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)u(tgh)u(fT = , (2) 

)]uexp(1/[1)u(fT −+= , (3) 

u)u(fT = , (4) 

)usin()u(fT = . (5) 

 

Způsob vzájemného propojení neuronů určuje typ neuronové sítě. Mezi nejběžnější typy patří 

tzv. vrstevnaté neuronové sítě, které obsahují vstupní vrstvu, skrytou mezivrstvu nebo skryté 

mezivrstvy a výstupní vrstvu. U tohoto typu sítí jsou neurony jedné vrstvy spojeny pouze 

s neurony druhých vrstev. V rámci jedné vrstvy neurony propojeny nejsou. Příkladem 

vrstevnatých neuronových sítí jsou třívrstevnaté neuronové sítě z obrázku 1b a obrázku 2. 

 

• Vstupní vrstva. Na vstupní vrstvu je přiveden vstupní vektor, který je v nezměněné 

podobě předáván na výstupy neuronů vstupní vrstvy ve tvaru 

  T 
m21 )t(u, ... ),t(u),t(u)t(u = . (6) 

 

Obrázek 2 Příklady topologií třívrstevnatých umělých neuronových sítí. 

 

(Zdroj: vlastní, 2017) 

 

• Mezivrstva. Výstupním vektorem mezivrstvy je vektor 

 T 
p21 )t(z, ... ),t(z),t(z)t(z = . (7) 

 

Pro mezivrstvu předpokládejme transformační funkci ve tvaru (2). Neurony mezivrstvy 

pak realizují transformaci vstupů u na výstupy z dle vztahu 

))t(uw(tgh))t(uw(f)t(z j

m

1i

iijj

m

1i

iijTj −=−= 
==

, (8) 

 



VŠPP Enterpreneurship studies 
odborně-vědecký journal VŠPP, a.s. 

 

27 

kde zj je výstup j-tého neuronu mezivrstvy, 

wij - váha i-té vstupní synapse j-tého neuronu mezivrstvy, 

ui - výstup i-tého neuronu vstupní vrstvy, 

i - index i-tého neuronu vstupní vrstvy; i = 1, 2, ... , m, 

j - index j-tého neuronu mezivrstvy; j = 1, 2, ... , p, 

j - práh  j-tého neuronu mezivrstvy. 

 

• Výstupní vrstva. U výstupní vrstvy předpokládejme transformační funkci ve tvaru (4) 

a práh  rovný nule. Výstupní vrstva pak presentuje výstupní vektor, pro který platí 

  T 
n21 )t(y, ... ),t(y),t(y)t(y = , (9) 


==

=−=

p

1j

jjkk

p

1j

jjkTk )t(zg))t(zg(f)t(y , (10) 

 

kde yk je výstup k-tého neuronu výstupní vrstvy, 

gjk - váha j-té vstupní synapse k-tého neuronu výstupní vrstvy, 

k - index neuronu výstupní vrstvy; k = 1, 2, ... , n, 

k - práh  k-tého neuronu výstupní vrstvy. 

 

Dříve než lze jakoukoli neuronovou síť používat, je nutno určit váhy synapsí wij a gjk a prahy  

(předpokládáme, že struktura neuronové sítě je pevně dána). Tomuto procesu říkáme učení 

neuronové sítě a provádíme jej pomocí trénovací množiny 

 

)y,u(D
qqq = , (11) 

 

kde Dq je trénovací množina neuronové sítě, 

uq - vstupní vektor trénovací množiny neuronové sítě, 

yq - výstupní vektor trénovací množiny neuronové sítě, 

q - index q-té dvojice vstupní vektor - výstupní vektor trénovací množiny neuronové 

sítě; q = 1, 2, ..., o. 

 

Pomocí trénovací množiny (11) je možno „naučit“ neuronovou síť vztahům, které platí mezi 

všemi dvojicemi vstupní vektor – výstupní vektor trénovací množiny. K často používaným 

algoritmům „učení“ neuronových sítí patří algoritmus zpětného šíření, jehož princip lze stručně 

shrnout do pěti kroků (předpokládáme třívrstvovou síť, obrázek 1b, obrázek  2). 

 

• 1. krok - vložení vstupního vektoru uq do vstupní vrstvy neuronové sítě. 

• 2. krok - výpočet výstupního vektoru yq(W,G) s aktuálními hodnotami vah synapsí a 

prahů neuronové sítě. 

• 3. krok - výpočet střední kvadratické odchylky mezi aktuálním výstupem neuronové 

sítě a vzorovým výstupem trénovací množiny přes všechny q vektorové dvojice vstupní 

vektor-výstupní vektor trénovací množiny. 
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q

o

1q
q

]y),(y[),(E −= 
=

GWGW , (12) 

 

kde E(W,G) je vypočtená střední kvadratická odchylka, 

 W,G - matice vah synapsí neuronové sítě, 

 yq (W,G) - vypočtený výs*tupní vektor y neuronové sítě s aktuálními 

hodnotami 

vah synapsí a prahů neuronové sítě, 

 yq - žádaná (vzorová) hodnota výstupního vektoru y neuronové sítě 

definovaná trénovací množinou. 

• 4. krok - úprava vah vstupních synapsí jednotlivých neuronů v síti tak, aby se odchylka 

(98) zmenšovala. Při úpravě vah synapsí se postupuje od neuronů ve výstupní vrstvě po 

neurony ve vstupní vrstvě - tzn. je uplatňován princip zpětného šíření (angl. back-

propagation) úprav vah synapsí. 

• 5. krok - opakování celého postupu tak dlouho, dokud není splněno, že 

*E),(E GW , (13) 

 

kde E* je žádaná (optimální, stanovená) hodnota střední kvadratické odchylky (12). 

 

Po ukončení procesu „učení“ lze již danou neuronovou síť používat. Z popisu algoritmu 

zpětného šíření u třívrstvé sítě vyplývá, že výsledkem „učení“ neuronové sítě je určení takových 

matic vah synapsí W a G, které umožní, aby vstupním vektorům u , které jsou alespoň „trochu 

podobné“ vektorům uq trénovací množiny, našla neuronová síť výstupní vektor y , který by měl 

být (byla-li trénovací množina Dq správně navržena) „velmi blízký“ hledanému optimálnímu 

výstupnímu vektoru yq . Díky této asociativní paměti mohou neuronové sítě zevšeobecňovat. 

Další výhodou neuronových sítí je jejich paralelní uspořádání, které minimalizuje časové 

zpoždění odezvy výstupu y na změny vstupu u . Nevýhodou neuronových sítí je nutnost 

vytvoření vhodné trénovací množiny, což nebývá jednoduché. 

 

Na obrázku 3 a obrázku 4 jsou uvedeny dva příklady použití neuronových sítí v regulačních 

obvodech. V prvém případě jde o neuronovou síť v úloze regulátoru. Učení neuronové sítě 

probíhá „on-line“ (síť své synapse a prahy neuronů neustále adaptuje) takovým způsobem, aby 

odchylka mezi žádanou a skutečnou veličinou byla minimální.  

 

Ve druhém případě je neuronová síť použita jako „adaptivní předkorekce“ pro řízení 

regulovaného členu, který v čase mění podstatným způsobem své parametry. Neuronová síť 

opět „on-line“ adaptuje své vlastnosti takovým způsobem, aby kompenzovala změny 

v dynamickém chování členu. Přesnost regulace zajišťuje klasický regulátor s pevnou 

strukturou a časově neměnnými parametry. 
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Obrázek 3 Blokové schéma spojitého regulačního obvodu s neuronovou sítí 

jako adaptivním regulátorem  (NS - neuronová síť) 

 

(Zdroj: vlastní, 2017) 

 

Obrázek 4 Blokové schéma spojitého (resp. „kvazi-spojitého“) regulačního 

obvodu s neuronovou sítí jako adaptivním členem pro 

dopřednou kompenzaci. 

 

(Zdroj: vlastní, 2017) 

 

ZÁVĚR 

V příspěvku jsme prezentovali základní fakta o umělých neuronech a umělých neuronových 

sítích. U vícevrstvých sítí jsme se soustředili především na třívrstvé sítě. Ukázali jsme si také 

několik způsobů, jak lze takovouto umělou neuronovou síť aplikovat ve standardních 

regulačních obvodech. Z příspěvku vyplynulo, že hlavním problémem u aplikací umělých 

neuronových sítí je nutnost realizovat učící se proces (podobně jako u živých organismů), který 

se skládá ze dvou fází – fáze adaptační a fáze aktivační – a může být poměrně zdlouhavý. 

Během těchto fází učení se se nastavují jednotlivé váhy sítě. Abychom mohli adaptační proces 

realizovat, je nutné mít k dispozici množinu vstupních veličin a jim odpovídající množiny 

výstupních veličin. A tato skutečnost je největší slabinou při aplikaci systémů postavených na 

umělých neuronových sítích. Pro zájemce o danou problematiku je k dispozici dostatečně 
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vysoký počet zdrojů – jak knižních, tak i internetových. Některé z těchto zdrojů uvádíme 

v referencích k příspěvku. 
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ABSTRACT 

The term Genetic Algorithm (GA) stands for a heuristic technique that by means of principles 

of biological evolution finds solutions to complex problems for which there is no usable exact 

algorithm. Genetic algorithms, or all procedures belonging to the so-called Evolutionary 

Algorithms, use techniques that imitate the evolutionary processes known from biology – e.g. 

heredity, mutation, natural selection, crossover etc. The principle of the work of the genetic 

algorithm is the gradual creation of generations of different solutions to the problem. The final 

solution is to store the "population whose individual/individuals is/are the right solution of the 

problem. 

KEY WORDS 

Genetic Algorithm, biological evolution, heredity, mutation, natural selection, crossover. 

ÚVOD 

Cílem příspěvku je vysvětlit funkci v současnosti asi třetího nejčastěji používaného typu umělé 

inteligence, a to genetických algoritmů. Postupovat budeme následujícím způsobem: 

a) vysvětlíme podstatu evoluce, 

b) evoluci, jak je chápána v genetických algoritmech, 

c) stručný význam pojmů: chromozomy, geny, genotyp, fenotyp, generace, fitness funkce, 

genetické mechanismy, reprodukce, křížení, mutace atd, 

d) pojem zamrzlé evoluce.  

 

Evoluční algoritmy jsou inspirovány mechanismy přirozeného výběru popsaného Darwinovou 

teorií evoluce a poznatky přírodní genetiky. Jejich principem je cyklické vytváření generací 

nových jedinců, z nichž zpravidla přežívají a vítězí jen ti nejlepší. Evoluční algoritmy lze 

                                                 
1 Correspondence address: Ivo Formánek, assoc. prof., Ph.D.; +420 595 228 149; ivo.formanek@vspp.cz; 

VŠPP – University of Entrepreneurship and Law, Vltavská 585/14, 150 00 Prague, Ostrava Office: 

Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava, Czech Republic; www.vspp.cz 

2 Correspondence address: Radim Farana, prof., Ph.D.; +420 545 131 111; radim.farana@mendelu.cz; Mendel 

University, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Czech Republic; www.mendelu.cz 



VŠPP Enterpreneurship studies 
odborně-vědecký journal VŠPP, a.s. 

 

32 

s výhodou využít při hledání přibližného řešení, kdy nalezení přesného řešení je buď téměř 

nemožné, nebo výpočtově neúnosné. Existuje několik variant evolučních algoritmů. 

Nejznámější jsou tzv. genetické evoluční algoritmy (někdy také jen genetické algoritmy). 

Genetické algoritmy se s výhodou využívají pro řešení optimalizačních úloh (např. při hledání 

přibližného maxima funkce) a pro úlohy strojové učení. 

 

Pokud hovoříme o evoluci, máme namysli postupný vývoj jakékoli soustavy s „pamětí“. Pamětí 

soustavy pak myslíme tu vlastnost soustavy, že soustava odpovídá na vnější vlivy v závislosti 

na tom, s jakými vlivy se již v minulosti setkala. Jinými slovy můžeme stejně dobře mluvit o 

evoluci jazyků, evoluci automobilových karosérií, evoluci učební látky, evoluci kaprovitých 

ryb atd. atd. Evoluce pak může být přímá, zpětná ale i cyklická. Jedním z mnoha typů evoluce 

je pak evoluce biologická. (Flegr, 2006). 

1  PODSTATA GENETICKÝCH ALGORITMŮ 

Termínem genetické algoritmy (angl. Genetic Algorithms – GA) označujeme robustní 

vyhledávací procedury, které matematicky vyjadřují principy přirozeného výběru a přírodní 

genetiky, např. (Zelinka et al., 2001). Z tohoto důvodu převzaly genetické algoritmy i 

terminologii, která je v těchto oblastech zavedena. Setkáváme se proto u nich s následujícími 

pojmy. 

• Chromozomy. V přírodě představuje chromozom část molekuly DNA (biologickou 

vláknitou strukturu buněčných jader) stočenou do šroubovice. Každá živá buňka 

obsahuje – mimo jiné – sadu chromozomů (molekulu DNA) vytvářející model celého 

živého organismu. V matematickém vyjádření je chromozom vektorem popisujícím 

jeden či více parametrů řešeného problému. 

• Geny jsou základními stavebními prvky chromozomu a základním faktorem dědičnosti. 

Každý gen prezentuje jistou vlohu, vlastnost nebo rys živého organismu (např. barvu 

pleti, tvar nosu, tvar uší, barvu očí atp.). V matematickém vyjádření mívá gen nejčastěji 

binární formu. V některých případech se používají i dekadické hodnoty. 

• Genotyp. Geny mohou obecně nabývat mnoha hodnot. Kompletní genetický popis 

organizmu, který respektuje nejen genom ale i hodnoty jednotlivých genů, je tzv. 

genotyp. Jinými slovy – genotyp je kombinace různých variant genů, které nese ve 

svých buňkách každý jedinec. (Flegr, 2006). 

• Fenotyp. Vnějším popisem či charakteristikou genotypu je fenotyp. Fenotyp 

charakterizuje organismus jako „výsledek práce“ genotypu. Fenotyp tedy představuje 

kombinaci všech vlastností jedince, tedy vlastností vnitřních i vlastností vnějších. Např. 

vnějšími vlastnostmi jsou vzhled a chování 

• Generace je základním životním cyklem genetických algoritmů. 

• Fitness funkce. Úspěšnost organismu v evolučním procesu podmiňuje nejenom kvalita 

organismu, ale i schopnost organismu přizpůsobit se svému okolí. Fitness funkce 

vyjadřuje pravděpodobnost, že organismus přežije od svého vzniku až po svou další 

reprodukci. Čím je hodnota fitness funkce vyšší, tím větší je pravděpodobnost přežití 

daného organismu. 
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• Genetické mechanismy. Práce s chromozomy i geny u genetických algoritmů 

provádíme pomocí genetických mechanismů. Hlavními genetickými mechanismy jsou 

křížení a mutace. 

• Reprodukce je přenos chromozomů z generace rodičů do generace potomků. 

• Křížení je reprodukční proces, při kterém dochází k rekombinaci částí vybraných párů 

rodičovských chromozomů. Body křížení jsou vybírány náhodně. 

• Mutace je reprodukční proces, při kterém s jistou pravděpodobností modifikujeme 

jeden či více genů v chromozomu. 

 

Obrázek 1 Princip genetických algoritmů 

(C - nejpřesnější pozůstalý, F - otec nejpřesnějšího pozůstalého, 

G - rodiče v předchozích generacích, M - matka nejpřesnějšího 

pozůstalého) 

 

(Zdroj: vlastní, 2017) 

 

 

Evoluční proces genetických algoritmů je zjednodušeně znázorněn na obrázku 1. Základem 

evolučního procesu je generační cyklus, jehož průběh lze shrnout do následujících kroků. 

 

• 1. krok – vytvoření generace rodičů. Vytvoření generace rodičů představuje první krok 

každého generačního cyklu genetického algoritmu. Pro vytvoření prvotní generace 

rodičů evolučního procesu lze aplikovat např. generátor náhodných čísel. V ostatních 

případech se generace rodičů vytváří z nejlepších potomků předchozího cyklu - nejlepší 

přežil, nejhorší zahynul. 

• 2. krok – ohodnocení chromozomů. Každý rodičovský chromozom je ohodnocen 

z pohledu vhodně zvolené kriteriální funkce. Tato funkce matematicky popisuje 

„životní prostředí“ v daném generačním cyklu. 

• 3. krok – selekce rodičů. Předem vhodně zvoleným postupem se z generace rodičů 

vybere množina jedinců, kteří jsou vyhodnoceni jako nejvhodnější k vytvoření nové 

generace potomků k reprodukci. 
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• 4. krok – reprodukce. Reprodukčním procesem (tzn. křížením a mutací) se z dvojice 

vhodných rodičů vytvoří jeden či více potomků. Reprodukce může probíhat způsobem 

naznačeným na obrázku 2. 

- Náhodně zvolíme jeden bod, ve kterém geny chromozomu rodiče 1 a rodiče 2 

rozdělíme na dvě skupiny – na první skupinu a na druhou skupinu. 

- Křížením vytvoříme potomka 1 a potomka 2. Chromozom potomka 1 (rep. 

potomka 2) vznikne tak, že bude obsahovat první skupinu genů rodiče 1 (resp. 

rodiče 2) a druhou skupinu genů rodiče 2 (resp. rodiče 1). Tomuto druhu 

reprodukčního procesu říkáme jednobodové křížení. 

- Mutací jednoho genu potomka 1 vytvoříme potomka 3. 

• 5. krok – selekce potomků. Předem zvoleným postupem se z nově vzniklých potomků 

vybere množina jedinců vhodných k další evoluci. Evoluční proces pokračuje tak 

dlouho, dokud není dosaženo požadovaných vlastností chromozomů (tzv. stop 

kritérium). Výsledkem evoluce je nejpřesnější pozůstalý, který může být v dalším 

evolučním procesu základem pro novou generaci prvotních rodičů (obrázek 1). 

 

Z popisu evolučního procesu a generačního cyklu genetického algoritmu vyplývá, že podobně 

jako u neuronových sítí lze pomocí genetického algoritmu řešit problémy, u kterých známe 

pouze výchozí počáteční stav a žádaný konečný stav. Této vlastnosti se s výhodou využívá při 

řešení složitých optimalizačních úloh a úloh strojového učení. 

 

Obrázek 2 Chromozom, genotyp, fenotyp, fitness funkce, jednobodové 

křížení a mutace v genetických algoritmech. 

 

(Zdroj: vlastní, 2017) 

2  PLATÍ DARVINOVA TEORIE EVOLUCE NEBO NEPLATÍ? 

Jak již bylo řečeno v úvodní části příspěvku, objevitelem evoluční teorie byl Charles Darwin 

(1809–1882), který zjistil, že jednotlivé druhy se v přírodě vyvíjejí tak, že cyklicky vytváření 

generace nových jedinců, z nichž přežívají pouze ti, kteří se na dané životní podmínky adaptují 

nejrychleji a nejlépe. Tato teorie je dostatečně známa. V nedávné době se ale objevil názor 

českého vědce Jaroslava Flegra, že Darwinova teorie evoluce platí bezezbytku pouze u druhů, 

které se rozmnožují nepohlavně (Flegr, 2006). Podle této teorie se tyto druhy chovají jako „kusy 
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plastické sochařské hlíny“. „Plasticky“ se přizpůsobují změnám podmínek v okolním prostředí. 

Jejich reakce na měnící se životní podmínky je ale velmi pomalá, protože je založena na 

„čekání“ na vhodné mutace (poruchy v genech). K těmto mutacím dochází především při 

„kopírování“ genů při rozmnožování. Některé takto vzniklé mutace mohou mít příznivý vliv na 

vlastnosti daného druhu, některé zase mohou mít vliv nepříznivý. Naprostá většina těchto 

mutací pak chování a vlastnosti daného druhu vlastně neovlivní vůbec. Lepší zdroj vhodných 

genů než mutace vlastních genů pak představují tzv. migranti, což jsou jedinci z cizích populací, 

kteří s sebou přinášejí již odzkoušené, příznivé geny. Za konkrétní vlastnosti druhů jsou pak 

odpovědné více či méně složité varianty různých genů. Jestliže jsou tyto varianty v daném 

prostředí výhodné, frekvence jejich výskytu se v populacích postupem času zvyšuje (Flegr, 

2006). 

 

U druhů, které se rozmnožují pohlavně (a to je většina známých druhů), se profesor Flegr 

domnívá, že se Charles Darwin mýlil. Flegr tvrdí, že druhy, které se rozmnožují pohlavně, 

neodpovídají na změny v životních podmínkách plasticky, jako je tomu u nepohlavně se 

rozmnožujících druhů, ale elasticky (pružně). Na rozdíl od nepohlavně se rozmnožujících druhů 

jsou u pohlavně rozmnožujících se druhů počáteční reakce na změny v životních podmínkách 

velmi rychlé. Výrazné změny v jejich vlastnostech tak zaznamenáváme v každé populaci. 

Pokud je však tlak na změnu vlastností příliš velký, je odezva u druhů rozmnožujících se 

pohlavně stále menší a menší. A v jisté fázi druh dokonce přestane na tlak geneticky odpovídat. 

Jeho příslušníci se v daných znacích přestanou měnit. Pokud by tento tlak trval příliš dlouho, 

druh by vyhynul. Pokud by však tlak okolí ustal, tak se daný druh velmi rychle vrátí ke svým 

původním vlastnostem. Pro tento jev se vžil termín, že pohlavně se rozmnožující druhy jsou 

„evolučně zamrzlé“ – že existuje mez, za kterou se již nemohou evolučně vyvíjet. Když je tato 

mez překročena, daný druh jakoby „zastarává“ (je stále méně a méně přizpůsoben svému 

životnímu prostředí) a postupně zahyne. (Flegr, 2006).  

ZÁVĚR 

Využití genetických algoritmů je velmi široké. Lze je využít v řízení výroby, řešení problémů 

v průmyslu, dopravě a logistice, finančnictví, matematice a mnoha dalších oborech. Podstatou 

jejich funkce je postupná tvorba různých řešení, které se dle jistých postupů testují a 

vyhodnocují a pro další výpočty se berou vždy ta řešení, která stanoveným požadavkům 

vyhovují nejlépe. Je asi pochopitelné, že napodobení biologické evoluce je u genetických 

algoritmů velmi zjednodušené. U genetických algoritmů většinou nejsme schopni modelovat či 

respektovat složité či složitější vlivy skutečného, velmi komplexního vnějšího prostředí. 

Neřešíme zde ani nejrůznější interakce mezi různými výsledky či postupy řešení. Tímto 

zjednodušením dochází samozřejmě ke snížení přesnosti a spolehlivosti dosažených výsledků, 

nicméně i tak zůstávají genetické algoritmy zajímavým a do budoucna velmi nadějným 

nástrojem pro řešení, která by byla při použití klasických metod zdlouhavá, obtížná nebo 

dokonce nemožná. Pro zájemce o danou problematiku je k dispozici celá řada knižních a 

internetových zdrojů. Některé z těchto zdrojů jsou uvádíme v referencích. 
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ABSTRACT 

The contribution deals with the analysis of the current image quality of a small family business 

with mixed goods of which the author proposes the optimization of its image. There is the 

theoretical part concentrating on the image from different theoretical angles, brings up the 

importance of succession and continuity of family business, deals with disadvantages in the 

business image, tells how to build a positive image or positive shopping experience. The 

methodology is based on questioning, survey and modeling. Each method gathers rich data 

which are converted into three different SWOT analysis followed by detailed commentary. Each 

SWOT analysis reveals mainly weaknesses which is the material for the very own image 

optimization of the family business. There is even a brief form of an executive summary at the 

end of the contribution to show the most important optimization points. 

KEY WORDS 

Corporate image, family business, family business image, positive image, image quality, 

imperfections in image of family business, succession and continuity of family business 

INTRODUCTION 

Image is a holistic image of a company and its problematic can be judged from two points of 

view. Image is perceived by entrepreneurs in a certain way and can be perceived differently by 

customers at the same time. Image problematic includes wide variety of areas used as a subject 

of many professional works so entrepreneurs can reach their customers proactively through 

their business image quality. Customers can even concentrate on the business image in a way 

that entrepreneurs or publishers never thought of. Therefore it is important that today 
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entrepreneurs perceive and actively listen to wishes of their key customers and meet their needs 

constantly within the scope of their business and human abilities, which means to adapt their 

image to the wishes of all customers indiscriminately, as the actions of entrepreneurs are an 

investment for upcoming generations. 

1  IMAGE CONCEPT 

Today's image, as we understand it, has its beginnings in aesthetic thinking that has been 

permeating history since the Middle Ages through Tomáš Štítný (Beranová, 2014: 18). Jan 

Ámos Komenský was engaged in the education of aesthetics (Dvořáková, 2015: 181). Ideas of 

aesthetic education began to penetrate into the Bohemian school system in 19th century, the 

first impulse was writing of a publication "Aesthetics" by A.G. Baumarten (Beranová, 2014: 

17-18). Image is an empirical term of market-social psychology and is multidimensional 

according to Vysekalová et al. (2011: 124-126), it should fulfill consumer´s expectations 

(Špaček, 2014, p. 51), is the result of corporate communication and all concurrent activities 

(Kopecký, 2013: 24). Machková (2009) highlights the importance (among other factors) of 

supplier´s image and the image of the country, because both influence customer´s decision-

making and shopping behavior. An individually designed image to an existing business concept 

creates an interesting position in consumer´s heads (Ibid., 2009: 94). Marketers strive for a 

successful company positioning image and therefore maximizing its market potential (Kotler 

& Keller, 2007: 348). High-quality image is very profitable in trading, has many positive effects 

in many areas of business activities and simplifies pricing argumentation (Kašík & Havlíček, 

2015: 80). Image gains higher value if the consumer has less rational information about the 

product of interest (Zamazalová et al., 2010: 92). "Image should be the matter of the heart of a 

group of people connected through common passion, desire, purpose, life vision." (Turková, 

2017: 8). 

1.1  Corporate brand 
The brand came from manufacturers and among traders in the 1970s. The brand allows 

competitive differentiation, enhances corporate image, allows price decisions, facilitates 

distribution sales to producers and opens new paths not only for local but also for international 

markets (Zamazalová et al., 2010: 171-172). Every company builds the brand upon marketing 

communication. The brand doesn´t mean just a traditional logo, visuality, service etc., but all 

key corporate values with a whole corporate image that are on customer´s mind during 

processes like selecting goods or services (Vysekalová et al., 2011: 136). The brand means a 

success, because consumers are lazy in a way: they don't want to waste time searching and 

getting used to new brands, they are usually loyal just to one brand at the time (Lehtinen, 2007. 

s- 65). 

 

The better entrepreneurs take care of their brand, the more it gains on its value (Zamazalová et 

al., 2010: 170). Vysekalová et al. (2014: 58) even emphasizes the importance of the brand and 

strong emotional experiences being linked together. The brand should bring customers positive 

thinking through appropriate communication (Vysekalová, 2014: 222). Today's trend is to 

analyze consumers´ opinions using the Internet, qualitative or quantitative research or directly 

in person inside any shop (Vysekalová et al., 2014: 221). Today's economic activities actually 

involve the maintenance of the brand and its image (Kašík & Havlíček, 2015: 80). Corporate 

social responsibility today has a fundamental impact on the overall image of the brand and on 
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the way it is perceived by all customers (Vysekalová 2011: 148). Branded products are suitable 

for specific markets only and therefore are more expensive (Kašík & Havlíček, 2015: 80). 

1.2  Corporate identity 
Corporate identity is possible to expressed by individual originality and unrepeatability (Lukeš 

& Nový et al., 2005: 164, according to Black (1994)) where the image permeates through 

corporate identity and the identity is shown to the public through image, it is created by 

company history, philosophy, global business behavior and the real impression perceived by all 

customers (Vysekalová & Mikeš, 2009: 16), while the individuality, influence and power of all 

customers are key factors (Ibid., 94). In summary, corporate identity is created by main topics 

of corporate design, culture, communication and corporate product (Vysekalová & Mikeš, 

2009: 40) as shown in Figure 1. 

 

The figure shows clearly the overall image perceived by all customers. The brand penetrates 

through the image to public´s view as the entrepreneur creates all the marketing materials, 

positive impressions and the shopping atmosphere, where all is influenced by the individuallity 

of the corporate identity created from professionally managed areas of corporate culture, 

communication, design and product. 

 

 

Figure 1 Image scheme 

 

 
 

 (Source: Turková, 2017: 16) 

 

 

2  FAMILY AND SMALL FAMILY ENTERPRISES 

Family and family relationships have the basic historical features we study ever since (Goody, 

2006: 11-13). The Bronze Age brought new forms of social stratification based on land 

ownership, which led to the development of socio-economic processes (craft development, 

urban specialization) that influenced family functioning (Goody, 2006: 15-16). In the 

Renaissance period, the interest in the workers' profession increased, people migrated to cities, 

manufactory has been developed, the bourgeoisie has expanded, craftsmanship grew fast, 

women and children were enforced (Goody, 2006). Turnover in family life has been caused by 

an industrial revolution, and the standard of living of people employed in factories has increased 

(Goody, 2006: 146-152). Family businesses started to flourish 200 years ago and brought 
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together two dominant worlds: family and business (Gerslova, 2012: 77 by Wimmer et al., 

2005). 

 

Small family business (SFB) primarily supports and stabilizes the economy, family businesses 

in Europe account for 80% of GDP (Vesecký, 2013) and it is in our best interest to support 

these kind of businesses. A big step forward was the approval of Act No. 47/2002 Coll. that 

supported small and medium-sized enterprises, as amended, and subsequently the approval of 

the Concept of Support of Small and Medium-sized Enterprises for 2014-2020 (Mulačová & 

Mulač et al .: 47-51, 2013). Family business activities in fields of grocery, construction and 

furniture industries are the most popular in the Czech Republic in addition to road transport, 

agriculture and textile production (Ibid., 2013). Companies have a maximum of nine 

employees, in the Czech economy, despite the fact that the wage level is quite low (Dubská, 

2013). Czech companies today produce only 40% of GDP and their performance is improving 

constantly (Vesecky, 2013). 34% of family businesses expect their growth, 42% predict 

stagnation, 14% are afraid of failure, one tenth wants to expand and 70% owners are planning 

to hand over their family business to their successors. However, they all have a common 

denominator: to increase efficiency, optimize funding and keep high-quality employees at work 

(Vesecký, 2013). The authors see a huge opportunity in optimizing the image of family 

businesses just now. 

3  DISADVANTAGES IN IMAGE OF SMALL FAMILY BUSINESS 

Koráb, Hanzelková and Michalisko (2008: 55) are paying closer attention to disadvantages in 

family enterprises, leadership, corporate culture, to the board, to business life cycles, to 

management processes and business values. Issues in business communication, coordination, 

teamwork, new structures, capital scarcity, family control, succession planning, 

internationalization, growth strategy and planning are also questionable areas (also, 2008: 60). 

They see emotional conflicts – relationships between family members and corporate conflicts 

at work too, where they point out the main family oriented obstacles in many managerial 

processes (see: 2008: 65-93). 

 

3.1  Succession and continuity in family business 
In the case of succession, it is not just about the transfer of the company but also about the 

transfer of its management (Koráb & Hanzelková & Michalisko, 2008) with all the 

predetermined competencies. Development that encourages higher uncertainty pushes the 

enterprise into higher crisis situations that threaten seriously each family business (Zuzák & 

Königová, 2009: 25). It is not always possible to continue running business in case of 

unexpected long-term illness of the entrepreneur (Veber & Srpová, 2012: 71). 

 

Business profits come from business continuity (Favier, 2006: 284). There has been always 

placed accent on the family foundation of the company, where the brand, business and family 

name have ensured the continuity (see: 193). Continuity influenced even more generations at 

the same time, the family business became a family heritage, work in the company meant 

lifelong commitments, solidarity, flexibility, effort and enthusiasm to respect traditions, open 

communication between the owner and employees (Geršlová, 2012: 88-89). Nowadays, the 

market needs flexible family businesses including the people's mobility and the ability to 

innovate (also: 14). According to Srpová, Řehoř et al. (2010: 47) family businesses 
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underestimate the area of succession and are not ready at the right time, they don´t even have 

suitable candidate. In Germany, universities, counseling and science too are dealing with this 

matter (Filipová, 2013). Rules, workload, control, reward, and qualification prerequisites must 

be made, to obtain the agreement of all relatives and family businesses will be able to function 

successfully into the future too (Filipová, 2013). Companies increase their sales by up to 14% 

if they draw their attention to succession issues (Subramaniam, 2015). 

3.2  Succession cycle in family business 
According to Koráb, Hanzelková and Mihalisko (2008: 129), the succession process has 4 

stages. The founder holds the process off at first, he does not want to hand over the family 

business, and according to the authors he countreacts passing on the family business. In the 

second phase, the psychological reconciliation of both parties will agree to pass on the business 

and accept all responsibilities. In the third phase, the successor takes over the family business 

and wants to run it correctly with all the engagements. At the last stage, the founder is separated 

from the family business and the successor settles down into a new role in a family business. 

4  SOLVING IMAGE DISADVATAGES IN FAMILY ENTERPRISES 

There are several ways, in today’s literature, how to solve image imperfections, although not 

everyone explicitly mentions that the positive image of the company is also being strengthened 

by resolving problematic areas. Plamínek (2014) examines the shortcomings and barriers out 

of the history of the problem whereas the entrepreneur has to share what exactly he wants to 

"vitalize" and where he is heading. Entrepreneurship brings changes causing conflicts (see also 

20) and these conflicts inflict the imbalance that Plamenek (2014) brings back to balance 

through the development of internal systems especially from the view of efficiency, stability 

and dynamics (see also 122). Koráb, Hanzelková, Michalisko (2008: 77-78) build a solution to 

emotional problems in creating a consensually developed strategic plan (family constitution) 

where they eliminate and name critical points in a family business. Everything is dealt with at 

regular meetings where everyone reflects on the company's interests, attitudes, values, or 

philosophy. It's all about stiffing the communication channels. 

4.1  Building a useful image in family business 
Entrepreneurship is created by the idea and awakens the entrepreneurial idea that grows into 

the business plan. This can be implemented and transformed into a business opportunity. An 

entrepreneur has to give it as an option to the customer who must feel the need to perceive it 

and wants to satisfy it. The entrepreneur begins to do business at this point according to a 

business plan that leads him imaginarily, but it is never a dogmata. He builds communication 

channels with customers. He creates internal processes, he also creates a logistical basis to sell 

a competitive advantage, and if it proves itself, the opportunity window opens for the first time 

and profits start to flow. The entrepreneur satisfies creditors properly and on time, and invests 

in process improvement, innovates, discovers new markets, monitors and analyzes business 

results, finds out feedback processes, his company is becoming useful (Plamínek, 2014: 38-40).  

4.2  Setting the business image principles 
Kosturiak (2015) gives particualr consideration to this area with a very peculiar commentary 

and own views. He goes back to the principles of honest acting, creating values for others, he 

talks about business as about a mission, about service, about self-fulfillment, and about 

fulfilling the talent of the owner. New key values in business are mainly about trust, honesty, 
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decency, empathy, motivation, humility, willingness to wait. Entrepreneurs have to act with the 

courage and the heart and put themselves into the business. Successful entrepreneurs are happy 

to be working – they are innovating, discovering new opportunities, they are being autonomous, 

independent, free, teaching others what they can do, they are trusting to young people, passing 

on knowledge to their successors from their early childhood. Kosturiak (2015) recommends 

working on constant changes in business while preserving moral principles and key business 

values. The era of unethical practices is over, we care for ecology, it is over with the degradation 

of nature and human lives, these practices also positively strengthen the family image of the 

company. 

4.3  The path to a positive business image 
Positively acting organizations operate on the basis of ethical work (Slezáčková, 2012: 129 by 

H.Gardner, M.Csikszentmihalyi, W. Damon (2001)). Trojan (2012) concentrates on ethical 

relations in the economy and espouses fair and ethical negotiation, moral behavior, respect for 

law, moral principles and values without exceptions, respecting habits and addictions of others 

without harming its own morality. 

 

If are other business areas like marketing, very narrowly specialized marchendising and 

shopping atmosphere (Mulačová & Mulač et al., 2013) and (Hammond, 2012) professionally 

managed according to the latest trends, they enhance significantly the positive image of every 

family business. Focusing on the quality of service (Hammond, 2012), the entrepreneur gains 

a significant competitive advantage and increases the positive image not only to himself, but 

primarily to his customers. 

5  RESEARCH METHODOLOGY 

The article deals with the results of qualitative research, using empirical methods of interview, 

survey and modeling. Final count of 88 questions has been produced from chapters 1 until 4. 

These questions were asked the owner of the family retailer company during an in-depth 

interview. The whole interview lasted for 3 hours, was authentically written down and 

subsequently adapted stylistically and grammatically. The following day, a retail store survey 

was conducted with the help of the owner of the family business, where all the positive and 

negative findings and insights were written from the point of view of the author as the customer. 

Attention was paid to the interior and exterior of the family business and to its closest 

neighborhood. A new text was worked up from the findings, summarizing the overall visit, 

including the visual findings and the perceived atmosphere during the visit, which lasted 

approximately 2.5 hours. Last but not least, a web site survey took place, where positives and 

negatives were identified from the point of view of the author as a customer again and 

everything was thoroughly converted into the text. In addition all areas have been described in 

detail under all three SWOT tables. Weaknesses were revealed the most and were focused on 

in the next step of the research, where the overall image of the family business was again 

optimized in three steps. Firstly, the image was optimized from the point of view of the 

company's management, which resulted from the opinions, visions and wishes of the 

entrepreneur, furthermore the place of the business has been optimized upon merged philosophy 

and values of the owner and, last but not least, the personification of these first two areas was 

converted into a real image took on the website so it is perceived by the customers as perceived 

by the owner as well as the exact look of the family business after the optimization. At the end 
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of the research, the proposed optimization for summary was summed up into brief points in the 

form of an executive summary. 

6 EXISTING IMAGE QUALITY RESEARCH OF THE FAMILY COMPANY U 
BROŽŮ S.R.O. 

The research took place in a family company in Smiřice, in the district of Hradec Králové. In 

Smiřice, at 31.12.2015, there were 2859 inhabitants with an average age of 41.4 years: 426 

children aged 0-14 and 470 seniors at 65 years old (ČSÚ, 2015/02). Smiřice is an important city 

with rich business roots, which can support entrepreneurship in the city's identity. The owner 

of the family business is Mr. Brož. He is engaged in mixed goods, mostly food, which is a very 

lucrative business today. The family business has been operating on the market for over 25 

years. It was founded on 3 June 1991 and in 14 November 2011 was named u Brožů s.r.o. Mr. 

Brož employs 22 permanent employees. 

 

6.1  Interview with the owner of family business 
Mr. Brož responded to the questions quite extensively from the very begininng until all issues 

were fully exhausted. The conversation provided a lot of information from the family and 

family business that a typical customer can never find out. From the findings, it was possible 

to get the full knowledge that was the basis for the SWOT analysis, which subsequently 

revealed a rich material for the optimizing proposal of the existing image quality of the family 

business. 

 

6.2  Personal survey of a family establishment 
A personal survey of the family business happened on 28.7.2015 right after the opening hours. 

Considering the summer temperatures, it was very comfortable in the shop thanks to the air 

conditioning. All the goods were neatly and fully supplemented and staff was ready to serve 

the customers. The shop was giving pure apperance, but everythings seemed non-volatile and 

chaotic in the retail space or in the backstage of the store. Atmosphere in the shop was overall 

pleasant looking at the staff and fully equiped goods at the store. There was everything in the 

legal order, but the author was missing an "extra" investment that would just strengthen the 

image of the family business. 

6.3  Personal survey of a business website 
Mr. Brož mentioned during the interview that he was not very satisfied with the website and 

wanted to change this fact in the near future. The author never visited or searched for the website 

because as a regular customer she did not even know that the website existed. This information 

is already important because Mr. Brož did not refer to his website anywhere in the shop. 

However, Mr. Brož's web site is simple, it has the most basic information about goods in sale, 

lots of photos, basic contact information, information about limited parking in front of a family 

store, and an interesting part about family history including some historical photos of the store. 
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7 THE EXISTING IMAGE QUALITY ANALYSIS OF THE FAMILY COMPANY 
U BROŽŮ S.R.O. 

7.1  Image SWOT analysis of a family business based on the interview 
The personal interview was processed into the SWOT analysis, where 48 most important facts 

were found (some answers were repeated under differently asked questions). There were 22 

weaknesses, 13 strengths, 4 opportunities and 9 threats. Weaknesses inside the enterprise, 

which the entrepreneur has the ability to influence himself, were an important basis for the 

optimizing proposal of the existing image quality of the family business and the following facts 

gather them: 

 

• A family company can not define its image and does not believe in business philosophy 

• Even though Mr. Brož has a rich assortment in his shop, his offer looks poor 

• The family company does not have a defined corporate culture 

• employee turnover has increased In the family business in past couple of years 

• The owner does not yet offer a loyalty client program 

• The owner does not create his own marketing materials 

• The owner does not perform his own promotions 

• The owner does not publish in the media 

• There is no a marketing specialist in the family business 

• The owner mainly employs women after maternity leave 

• The owner is not satisfied with the web presentation 

• The owner is aware of the high variability of the Internal equipment at the shop 

• The owner was not interested in renovating the building as up today 

• There are no very own production offers in the family business 

• The owner takes up more positions at the same time 

• The owner reconstructs the facility with gradual steps with longer time distance 

• There is no documentation of internal business processes, work activities, legal powers and 

duties of all employees in a family company 

• The family company does not communicate with its customers using the Internet 

• Mr. Brož does not want to change anything in his business, yet he is happy with the current 

situation 

• The products of CBA's cooperating company does not have to be separated from the rest of 

goods in the store 

• The owner does not yet have a designated successor 

• The owner does not know family life, he is just working and he admits to express explicitly 

his negative emotions just occasionally 

7.2  Image SWOT analysis of the family business from customer's point of 
view 
The personal survey of the family business was processed into SWOT analysis, where 27 most 

important facts were found. There were 14 weaknesses, 8 strengths, 2 opportunities and 3 

threats. Weaknesses inside the enterprise, which the entrepreneur has the ability to influence 

himself, were an important basis for the optimizing proposal of the existing image quality of 

the family business and the following facts gather them: 
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• The building of the shop has already an outdated look 

• There are graffiti on the wall around the bank of Česká spořitelna  

• It is not possible to see inside the shop from the street 

• The windows promotes a classic offers, the owner does not offer anything special 

• The name of the business on the shop does not match with the legal business name in the 

Commercial Register 

• There are no acoustic shades, marketing sounds, melodies, etc. in the shop. 

• The interior shelves, racks, refrigerators are not unified 

• Interior elements like floors and walls are also not unified 

• The company elements lack the unification also in areas like the employees uniforms, the 

marketing offers, the information signs, the customer announcements and the price tags for 

the goods 

• Goods are missing the unified presentation, currently is everything presented in plastic 

crates, boxes, advertising shelves and in original packaging (paper, plastic) 

• The fruit and vegetable counter is worn out, outdated 

• The owner offers in fruit, vegetables, bread and bakery products sections only plastic bags 

instead of just paper ones 

• There is a chaos in the storehouse in the inventory and the equipment varies 

• The cash register areas are small, good only for smaller purchases 

 

7.3  Image SWOT analysis of the family business website 
The personal survey of the family business was processed into SWOT analysis, where 19 most 

important facts were found. There were 14 weaknesses, 2 strengths, 1 opportunity and 2 threats. 

Weaknesses inside the enterprise, which the entrepreneur has the ability to influence himself, 

were an important basis for the optimizing proposal of the existing image quality of the family 

business and the following facts gather them: 

 

• The owner is not satisfied with the website  

• The owner´s website is not linked to his CBA partner 

• The customer is experiencing chaos when finding a family business website online 

• Texts chosen by the owner were too short on the marketing side 

• There are administrative errors in the texts 

• Images are missing legends or notes, there is no recent photo of the building or the 

environment inside the shop other than shelves full of goods, there are no photos of the 

employees or the owner 

• The owner does not publish any contact details of employees or himself 

• The map in contacts does not navigate customers to the store 

• The vacancy tab is missing detailed job offers descriptions 

• All different bookmarks have the same theme photo in the header 

• Website does not give away the benefits of this particular family business  

• The customer will not find general information published in the store 

• Website does not include an e-shop 

• The owner does not disclose information about his charity activities 
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8 DESIGN OF OPTIMIZATION OF EXISTING IMAGE QUALITY OF THE 
FAMILY BUSINESS 

Nowadays, customers can choose where to buy goods according to their lifestyle; they prefer 

fast service and high quality products at a reasonable price. People like to shop where they feel 

comfortable, everyone has their own style, and every corporate image brings together a certain 

group of people. Mr. Brož is interested in customers who like fast service, high quality in the 

food counters, high quality of service and he wants his customers to feel comfortable in the 

store. These facts help to focus better on optimizing the image of a family business. 

 

8.1  Optimization of Management Řeznictví u Brožů, s.r.o. 

• Initiate implementation at once 

• Unify the entire family image of a company (mission + vision) 

• Define corporate goals and fulfill them: seek new competitive advantages; focus primarily 

on food counters and fresh products including the same price tags for all goods; build new 

service counters for fresh fish, herbs and spices; build your own brand; expand the parking 

lot in cooperation with the city; offer foreign-language service (Polish, English); extend 

working hours in the evenings and on weekends 

• Create own marketing activities, communicate with customers electronically: create a 

loyalty program; hire a marketing specialist; build advertising banners along the E67 main 

road and along the newly built D11 highway 

• Prepare for higher fluctuation of customers and employees: keep looking for new markets; 

streamline internal personnel processes; implement unified uniforms; monitor operation and 

let it watch in dressing rooms; hire a store manager 

 

8.2  Optimization of the store Řeznictví u Brožů, s.r.o. 

• Reconstruction of the interior: reorganize and cosy the interior completely which includes 

reconstruction of floors, walls, shelves, wooden countertops, wiring, wall decorations and 

new construction of social facilities for employees as well as for customers; Shelves must 

include labels with the promotion of suppliers' brands; unify the information messages; 

enhance the shopping experience, the atmosphere 

• Renovate the exterior of the building: the plaster, roof, advertising name of the family 

business; expand the meat range and change outdoor promotional offers 

• Focus on the presentation of fresh goods: use only natural materials; marketingally enhance 

the identification of fresh goods; remove plastic containers and food foils 

• Upgrade the interior: build an advertising corner with your own logo and brand; replace 

"dead" pictures on the walls with new monitors; incorporate family photos into the interior 

on the walls; build a mobile app 

 

8.3  Optimization of website Řeznictví u Brožů, s.r.o. 

• Ensure effective communication with the family business manager 

• Optimize the appearance and content of websites: give customers the possibility to register 

into the loyalty program; build new variable banners with new business offerings and 

change them regularly; link family web site with CBA; optimize Contacts and Assortment 
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bookmarks; build new bookmarks: Loyalty program, Gift shop, Tracking orders, Frequently 

asked questions, Current news, Children's corner. 

CONCLUSION 

The owner, Mr. Brož, is happy in his business life. Despite the imperfections he is aware of 

before designing optimization, he does not want to change anything. He is afraid of losing his 

customers, fearing financial losses, and afraid to invest into the reconstruction. Fear prevents 

him from developing his business image. Anyone who decides to invest into the image 

according to the proposal, be a new owner or a successor of Mr. Brož and who takes a 

considerable entrepreneurial risk, will become a successful family entrepreneur in this area, 

attracts customers' attention in a new and positive direction, and will become a pioneer of a new 

image in family food industry in the East Bohemian region or even on the Czech market. The 

author allows to predict that the trade with this innovative concept will become a competitive 

partner in the current food chains and in the neighboring countries with the Czech Republic as 

a "traditional family business with quality fresh products, with typical Czech goods and with 

honest character" where the customer can get "... the freshest seasonal products into your 

kitchen with family care and fast ...". 
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