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Abstrakt: Cílem práce je analyzovat a vyhodnotit možnosti uplatnění vybraných metod 

vícekriteriálního rozhodování při výběru a hodnocení dodavatelů. V řešení byly použity čtyři 

metody na stanovení vah kriterií a tří metody pro preferenční uspořádání variant. Výsledky 

této práce umožňují zvýšení rentability podnikání firmy a nastavení systému pravidelného 

hodnocení dodavatelů odrážející skutečné požadavky organizace. Hlavním přínosem práce je 

ukázat možnosti aplikace kvalitnějších metod vícekriteriálního rozhodování v malých a 

středních průmyslových firmách. 

 

Klíčová slova: výběr a hodnocení dodavatelů, vícekriteriální rozhodování 

 

 

 

 

 

Abstract: The aim is to analyze and evaluate the possibilities of selected methods of multi-

criteria decision making in the selection and evaluation of suppliers. The solutions were used 

four methods to determine the weights of criteria and of three methods for preferential 

arrangement options. The results of this study allow for increased profitability of business 

firms and setting up a system of regular evaluation of suppliers reflect the actual requirements 

of the organization. The main contribution of this work is to show the possibilities of 

application of better methods of multi-criteria decision making in small and medium-sized 

industrial companies. 
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1 Úvod 

 

 V průběhu svého života se setkáváme s problémy každodenně, obvykle se při řešení 

těchto problémů rozhodujeme na základě posouzení několika kritérií a provádíme tzv. 

vícekriteriální rozhodování. Většinou máme k dispozici určitý počet alternativ a musíme 

vybrat pouze jedinou, pro nás nejvhodnější alternativu. Nalezení správných východisek je a 

vždy bude velmi důležitou náplní našeho života. Je tedy zřejmé, že metoda vícekriteriálního 

rozhodování je běžnou realitou života, i když ne vždy si to uvědomíme. Je to aktuální 

záležitost jak pro jednotlivce v soukromém životě, tak i pro podniky a profesní činnost 

člověka. Použití odborných metod pro posouzení možných alternativ řešení a nalezení té 

nejvhodnější alternativy je klíčem k úspěchu v životě i podnikání.  

 

 Je nediskutovatelnou skutečností, že manažerské rozhodování se stává důležitou a 

nedílnou součástí manažerských aktivit. Závisí na něm efektivnost fungování organizace a 

kvalita rozhodování se projevuje i v dosažených hospodářských výsledcích a její budoucí 

prosperitě. Neúspěch může být do jisté míry ovlivněn špatnou kvalitou rozhodování. Nejde 

přitom jen o rozhodování na vrcholové úrovni managementu, ale i o rozhodování na úrovni 

střední a nejnižší. 

 

 Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování při hodnocení současných nebo 

budoucích dodavatelů je cesta k efektivnějšímu hospodaření. Špatný výběr dodavatele je 

zdrojem mnoha starostí, jako jsou například pozdní dodání materiálů, nekvalitní dodávky 

materiálu, dlouhá doba řešení problémové dodávky atd., tyto problémy mohou vyústit až ke 

ztrátě naší důvěryhodnosti a následně ke ztrátě zákazníka. Dobře nastavený a důsledně 

využívaný systém hodnocení výkonnosti dokáže odhalit nedostatky, na které můžeme již v 

zárodku upozornit své dodavatele a vyhnout se tak pozdějším větším problémům.  

 

 Vybrala jsem si toto téma, protože řešení problému a nalezení správných východisek 

je nejen velmi důležitou náplní našeho života, ale hlavně je to důležitá součást strategického a 
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ekonomického vedení podniku. Tato práce nepřináší úplný výčet možných metod 

rozhodování, zabývá se pouze několika vybranými, které se týkají rozhodování s použitím 

několika kritérií, a jedná se o metody rozhodování za jistoty. 

 

 Nejčastěji se pro hodnocení dodavatelů využívají velice jednoduché metody založené 

na bodovém ocenění kritérií a vah. V této práci chci ukázat možnosti aplikace kvalitnějších 

metod vícekriteriálního rozhodování. V práci shrnu současné poznání v této oblasti, analyzuji 

tradiční způsoby hodnocení dodavatelů a vybrané metody vícekriteriálního rozhodování 

aplikuji v praxi. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá výběrem, tvorbou 

a způsoby hodnocení dodavatelů. Jsou zde rozebrány metodické postupy vícekriteriálního 

rozhodování a podstata úloh vícekriteriálního rozhodování. Modely vícekriteriálního 

rozhodování, metody stanovení vah kritérií a metody hodnocení variant. V praktické části, 

vybrané metody vícekriteriálního rozhodování aplikuji na organizaci XY, která z důvodu 

citlivosti získaných informací nechce být jmenována. Závěr je věnován porovnání a 

vyhodnocení získaných výsledků. 
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2 Výběr a hodnocení dodavatelů 

 Výběr vhodných dodavatelů patří k zásadním činnostem ve všech typech podniků. 

Rozdíl je v použitých přístupech a zvolených kritériích, případně v náročnosti způsobů 

hodnocení. Smyslem všech těchto činností je vytvoření podmínek pro účinnou prevenci a 

zajištění jistoty, že budeme nakupovat od dodavatelů, kteří jsou schopni plnit naše požadavky 

dle domluvených podmínek. Pro podniky být to měl být pravidelně se opakující soubor 

činností [1], [12].  

 

2.1 Význam hodnocení dodavatelů 

  

 Většina společností má zájem o udržení trvalé vysoké výkonnosti svých dodavatelů. 

Podle J. Nenadála je význam hodnocení výkonnosti dodavatelů možné shrnout do 

následujících bodů [12]: 

1. Sledování a pochopení reálné výkonnosti dodavatelů vychází ze současného 

podnikatelského prostředí, ve kterém se naprostá většina podniků nachází. Chápou, že jejich 

vlastní výkonnost a schopnost plnit požadavky je podstatně závislá na výkonnosti těch, od 

kterých získávají své vstupy, tedy na svých dodavatelích. 

2. Správně vytvořená metodika a způsob kvantifikace výkonnosti nejsou pouhým nástrojem, 

který vyžadují standardy, nýbrž vynucovaným prostředkem podávání určitých informací. 

Postupy sběru a vyhodnocování dat o momentální schopnosti dodavatele plnit požadavky dle 

smlouvy vytvářejí předpoklad pro nalezení příležitosti ke zlepšení. O výsledcích hodnocení 

musí být dodavatel systematicky informován, až potom má toto hodnocení smysl. 

3. Trendy vývoje ukazatelů výkonnosti dodavatelů mohou upozorňovat na snižující či 

zvyšující způsobilost dodavatele, a tak posilovat vzájemnou důvěru. 

4. Výsledky hodnocení výkonnosti dodavatelů mohou být využity i pro rozhodování o tom, 

komu přidělíme další zakázky. 

5. Častou zkušeností je, že kromě upozornění na schopnost nebo neschopnost dodavatele plnit 

požadavky smlouvy, právě informace z podobných typů měření přispívají k budoucí 

optimalizaci celkových nákladů odběratele na nákup jeho hmotných i informačních vstupů. 
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6. Jedním z efektivních přístupů, které přinášejí hodnotu oběma stranám, může být projevení 

veřejného uznání nejlepším dodavatelům. Právě výstupy z opakovaného hodnocení mohou 

představovat objektivní informace při určení, kteří z dodavatelů si zaslouží uznání. 

7. Vzájemná výměna informací o aktuálních výsledcích a trendech ve výkonnosti dodavatelů 

se stává přirozenou součástí vzájemné komunikace a informačních systémů obou obchodních 

partnerů. 

8. Dobře zvolený systém hodnocení výkonnosti dodavatelů vede k účinné integraci zájmů, 

aktivit a komunikace různých organizačních útvaru, např. výroby, logistiky, nákupu, 

personalistiky, jakosti, ekonomiky apod. Právě v těchto místech se mohou shromažďovat 

údaje, které budou potřebné pro posouzení reálné schopnosti dodavatele plnit naše požadavky. 

9. Objektivní měření výkonnosti dodavatelů eliminuje značné riziko unáhlených rozhodnutí 

při náhodném selhání dodavatelů. Riziko nelze ani v případech těch nejlepších dodavatelů 

úplně vyloučit. Je velmi jednoduché při jakémkoliv selhání dodavatele přerušit dosavadní 

spolupráci. V praxi to znamená i pro odběratele absolvovat celý cyklus hodnocení a výběru 

dodavatelů znovu i za cenu dalších výdajů, ztráty času apod. Až opakovaně snižující se 

výkonnost dodavatelů má být důvodem k ukončení obchodních vztahů. 

 

 Je zřejmé, že se mohou objevit překážky při měření výkonnosti dodavatelů. Mezi 

nejčastější paří tyto [1], [12]:  

 

 špatně zvolené období sběru informací (např. pouze jednou ročně) nebo opožděné 

předložení výsledků hodnocení výkonnosti dodavatelů - výsledky pak nemohou 

vypovídat o momentální situaci našeho dodavatele, 

 

 pomalé jednání pří opakujícím se snížení výkonnosti dodavatele - tato situace je 

důsledkem preferování určitého dodavatele našimi manažery nebo našimi zákazníky, 

špatná komunikace mezi jednotlivými útvary organizace - mnoho důležitých a 

cenných informací se díky špatné komunikaci ztrácí; v podniku by mělo být dosaženo 

stavu, kdy sdílení a komunikace mezi jednotlivými útvary bude součástí vědomých 

přístupů zaměstnanců a informačního systému, 
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hodnocení výkonnosti dodavatelů nemusí být dokumentováno, k hodnocení tedy 

dochází na základě subjektivních dojmů pracovníků společnosti, nedochází tedy k 

objektivnímu vyhodnocování - metodika hodnocení výkonnosti dodavatelů musí být 

součástí oficiálních dokumentovaných postupů společnosti, 

 

 záporný přístup vrcholového managementu a nepochopení smyslu hodnocení 

dodavatelů. 

 

 

2.2 Tvorba hodnocení dodavatelů 

 Před začátkem vytváření metodiky hodnocení dodavatelů, musíme stanovit základní 

kritéria, na která se budeme nadále soustředit. Analýzy podle J. Nenadála identifikují  

3 základní oblasti (viz obr. 1) [12]: 

 jakost dodávek, 

 termíny dodávek, 

 náklady spojené s dodávkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Základní prvky hodnocení výkonnosti dodavatelů [12] 

 

Jakost dodávek 

Výkonnost 

dodavatele 

Termíny dodávek Náklady spojené s dodávkami 
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 Kritérium jakosti dodávek je samozřejmé a naprosto jasné. Vždy bude patřit mezi 

základní ukazatele. Žádný z dodavatelů nebude schopen dodávat pokaždé na sto procent. Ve 

většině případů najdeme určité menší či větší množství neshod v dodávkách. Totéž platí pro 

oblast termínů dodávek. Je dalším z velice důležitých a sledovaných kritérií. Hlavně u 

společností, ve kterých preferují důsledné a efektivní využití svých finančních zdrojů 

vázaných v zásobách. Organizace se zaměřují na pozdní a předčasné dodávky. Náklady 

spojené s dodávkami jsou oblastí pouze ekonomickou [8]. 

 Chceme-li, aby vytvořená metodika byla pro podnik optimální, musí vycházet z 

konkrétního podnikatelského prostředí. Je důležité také vzít v úvahu některé společné rysy, 

jako jsou například: objektivnost, jednoduchost, malá náročnost na zdroje nebo provázanost s 

informačními systémy či maximální využití vstupů a výstupů. 

 

 Metodika měření výkonnosti dodavatelů by mohla vypadat takto (upraveno podle 

[12]): 

 

1. Definování ukazatelů a jejich výkonnosti - výkonnost dodavatelů můžeme posoudit 

použitím různých ukazatelů i jednotek měření. Návrh a jeho následné začlenění do celkového 

hodnocení dodavatelů je výsledkem týmové práce (brainstorming). Chceme-li, aby se jednalo 

o partnerský vztah s dodavatelem, tak je pro oboustranně úspěšnou spolupráci potřeba tyto 

ukazatele prodiskutovat i s jeho zástupci [1]. 

 

2. Příprava návrhu sběru dat - dalším krokem po vyjasnění otázky struktury ukazatelů pro 

opakované hodnocení výkonnosti dodavatelů a jejich cílových hodnot je navržení systému 

sběru a zaznamenání všech potřebných dat. Základním úkolem je přiřazení odpovědností a 

pravomocí těm zaměstnancům, kteří se budou sběru dat během své práce věnovat. Mezi tyto 

zaměstnance samozřejmě musíme zařadit i ty, kteří provádějí vstupní ověřování shody 

dodávek a další činnosti příjímání nakupovaných produktů. Další užitečné informace 

vztahující se k výkonnosti dodavatelů nám mohou poskytnout i mnohé další profese, např. 

lidé využívající nakupované služby nebo zaměstnanci ve výrobě apod. Důležité je, aby byla 
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určena jediná funkce u odběratele, která bude pověřena centrálním zpracováním dat o 

výkonnosti dodavatelů – jí by se všechny dílčí údaje měly operativně odevzdávat. 

 

3. Návrh systému hodnocení výkonnosti dodavatelů - zde je důležité si uvědomit, že 

hodnocení výkonnosti dodavatelů není nic jiného než měření, které má za svůj výstup mít 

kvantifikované výstupy. Vybrané ukazatele výkonnosti jsou základem námi vytvořeného 

systému hodnocení dodavatelů. Frekvence sběru a vyhodnocování výkonnosti dodavatelů by 

neměla být stanovena paušálně. Dodavatele rozdělujeme do určitých skupin podle důležitosti. 

Každé této skupině by měla být stanovena frekvence sběru a vyhodnocení získaných dat. 

Systém nesmí opomíjet dříve uvedené atributy jednoduchosti, náročnosti na čas či zdroje a 

objektivnosti. 

 

4. Zavedení systému - po stanovení konečné verze návrhu systému hodnocení výkonnosti 

dodavatelů, nastává fáze implementace. I v této fázi mohou nastat určitá rizika, např. 

nedostatky v informačním systému (chybějící data, potřebná k výpočtu ukazatelů nebo 

nedostatečné zainteresování pracovníků k využívání vytvořeného systému, apod.). Tyto 

nedostatky většinou eliminujeme vytvořením pilotních projektů, které navržený systém 

prověří a včas označí problémová místa. Konečná verze systému hodnocení výkonnosti 

dodavatelů by měla být zaznamenána v oficiálních dokumentech. 

 

5. Získání zpětné vazby od dodavatelů – základem efektivní komunikace s dodavateli by 

mělo být i předání výsledků hodnocení jejich výkonnosti. Je však důležité, aby výsledky 

hodnocení výkonnosti byly považovány za odhalení příležitosti ke zlepšení poskytovaných 

služeb. To znamená, že tento krok je významově propojen jak s oboustrannou komunikací, 

tak i s oblastí dalšího zlepšování u dodavatelů. Efekty projektů zlepšování by se měly 

promítnout do jejich interní výkonnosti, měření prostřednictvím nákladů, průběžných dob 

procesů, míry způsobilosti procesů, redukci neshod atd. Ale i odběratelé by měli registrovat 

nezanedbatelné zlepšení právě ve vývoji používaných ukazatelů výkonnosti. To znamená, že 

další cykly hodnocení výkonnosti by měly evidentně prokázat zlepšení. 
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2.3 Způsoby hodnocení dodavatelů 

  

 Výběr kvalitního dodavatele je jednou z nejdůležitějších činností v organizaci. 

Základem je zajistit dodavatele, který je schopen splnit nejen obchodní, technické, ale i 

dodací požadavky na vstupující produkty. V průběhu realizace dodávek nebo v pravidelných 

intervalech je nezbytné shromažďovat a vyhodnocovat údaje o naplňování dohodnutých 

parametrů [2]. 

 

 Smyslem hodnocení a výběru dodavatelů je zajištění vhodných podmínek nejen pro 

účinnou prevenci, ale hlavně k získání jistoty, že budeme nakupovat od partnerů, kteří jsou 

schopni dlouhodobě plnit požadavky odběratelů.  

 

 Výhod plynoucích z hodnocení a výběru dodavatelů je mnoho [12]: 

 identifikace dlouhodobé schopnosti dodavatelů plnit požadavky odběratelů, 

 snižování nákladů obou obchodních partnerů, 

 rozlišení potencionálních dodavatelů, kteří jsou schopni přispívat k naplňování 

politiky a strategie odběratelské organizace, 

 podpora oboustranně efektivní spolupráce. 

 

 

2.3.1 Hodnocení dodavatelů s použitím ukazatele významnosti 

 Jedná se o univerzálně použitelné hodnocení pro všechny typy parametrů. Každému 

jednotlivému parametru je přiděleno jeho bodové ohodnocení, které je vynásobeno váhou, 

tedy koeficientem významnosti jednotlivého parametru. S využitím pomocné tabulky se 

stanoví úroveň bodového hodnocení jednotlivého parametru. Tabulka 1 ukazuje příklad 

bodové stupnice používané pro pravidelné hodnocení stávajících dodavatelů [2]. 
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 Tab. 1 Bodové hodnocení parametrů [2] 

Počet bodů Charakteristika úrovně hodnoceného projektu 

3 Dodavatel splňuje vždy. 

2 Dodavatel splňuje. 

1 Dodavatel vykazuje nedostatky. 

0 Dodavatel vykazuje závažné nedostatky. 

 

 

 Určené bodové hodnocení se zapíše do tabulky (viz tab. 2) a vynásobí danou váhou  

(ta se určí podle důležitosti daného kritéria). 

  

Tab. 2 Hodnocení parametru [2] 

Parametr Úroveň bod. hodnocení Váha 
Hodnocení 

parametru 

Jakost 
   

Termíny dodávek 
   

Služby 
   

Cena 
   

∑= 100 

Dodavatel zařazen do kategorie: 
 

∑= 

  

 V konečné fázi se provede s využitím další tabulky zařazení dodavatele do kategorie 

na základě dosaženého celkového hodnocení (viz tab. 3) [2]. 
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Tab. 3 Celkové hodnocení dodavatelů [2] 

Kategorie Dosažené celkové hodnocení Charakteristika 

1. 270 – 300 Bezproblémový 

2. 240 – 269 Průměrný 

3. 210 - 239 Problémový 

  

  Pro každou skupinu jsou přijímána odlišná opatření. 

 

 

2.4 Klasifikace stávajících a budoucích dodavatelů 

 

 Hodnocení se neprovádí u všech dodavatelů stejně. Vždy je nutné je rozdělit do 

určitých skupin dle jejich důležitosti. Při klasifikaci dodavatelů je rovněž důležité 

specifikovat, z jakého důvodu rozdělení provádíme a jak budeme nakládat s výsledky. Záleží 

na tom, zda budeme dělit do skupin stávající dodavatele a půjde o upevnění spolupráce, nebo 

nové dodavatele, tj. půjde o výběr kvalitního budoucího dodavatele. Pro rozdělení do skupin 

využíváme především informace, týkající se historie spolupráce jednotlivých dodavatelů. U 

nových dodavatelů, kde tyto informace nejsou dostupné, musíme prvotní hodnoty o 

dodávkách, potencionálních objemech nebo o kvalitě dodávek odhadnout. Následně je v co 

nejkratším horizontu aktualizovat [16]. 
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 Při klasifikaci dodavatelů lze vycházet například z těchto dvou základních modelů: 

a) Podle finančního objemu 

 Zde rozdělíme dodavatele podle ročního obratu, tedy podle objemu nákupu od 

jednotlivých dodavatelů. Výstupy seřadíme podle velikosti sestupně, tím zjistíme, kteří z 

našich dodavatelů jsou více důležití než jiní. Podle Paretova pravidla tvoří 20 % dodavatelů 

80 % objemu [10]. 

 Touto analýzou jednoznačně vybereme dodavatele, o které musíme nejvíce pečovat a 

spolupracovat s nimi. Hlavním úkolem je oddělit významné dodavatele od těch méně 

důležitých. 

 Rozdělení provedeme následovně [1]: 

I. dodavatelé - těmto dodavatelům věnujeme výraznou pozornost. Udržujeme s nimi 

intenzivní spolupráci a pravidelně o ně pečujeme. Spadá zde cca 20 % klíčových dodavatelů 

našich komodit, tvořící velké finanční objemy nebo jsou dodavateli našich prioritních surovin 

či dílů potřebných pro naši výrobu. S těmito organizacemi úzce spolupracujeme, sledujeme 

jejich rozvoj, výrobní proces a systém kvality. 

 S touto skupinou udržujeme nadstandardní vztahy, které nám usnadní komunikaci 

nejen v běžném styku, ale i řešení kritických situací. Při jakýchkoliv problémech, např. s 

kvalitou nebo spolehlivostí, musíme tyto situace řešit v co nejkratším termínu, protože nám 

mohou způsobit značné problémy ve výrobě. S těmito dodavateli musíme pravidelně 

projednávat ceny, protože úspory získané z těchto operací jsou vzhledem k objemu daleko 

větší než u ostatních méně významných dodavatelů. 

 

II. dodavatelé - do této skupiny spadá zpravidla 40 až 70 % dodavatelů. Zde je namístě 

optimálně provádět kontrolu jednou za dva až čtyři měsíce pro získání nových 

aktualizovaných informací a pro udržení úzkého kontaktu. Dodávky těchto dodavatelů bývají 

zpravidla plynulé a bezproblémové. 
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III. dodavatelé - do této kategorie jsou, začlení nepravidelně dodávající dodavatelé. Většinou 

se jedná o nárazové dodávky a o dodavatele, kteří fungují při selhání stávajících partnerů. 

Kontakt s těmito dodavateli není tak častý, postačí jednou ročně. 

 

b) Multikriteriální rozdělení 

 Při tomto rozdělení nevycházíme pouze z finančního objemu, ale zohledňujeme i další 

kritéria [3]: 

 dodavatel vyrábějící cenově náročné komponenty, 

 dodavatel s potenciálem růstu, 

 dodavatel, který vyrábí technologicky náročné díly. 

 Je důležité si uvědomit, že každé z uvedených kritérií ovlivňuje nákupní situaci. Pokud 

nezařadíme mezi významné dodavatele ty, kteří dodávají technologicky a technicky náročné 

komponenty, třebaže nespadají do kategorie s velkými objemy, může nastat kritická situace. 

Např. při zvýšení nárůstu objemu určité součástky nemusí náš dodavatel disponovat 

dostatečnou kapacitou. 

 Také může nastat situace, že například u dodavatele II s potenciálem navyšujeme 

objemy nakupovaných komodit meziročně o 40 % i více. Potrvá-li tento trend a dodavatel se 

neustále rozvíjí, zvyšuje kvalitu výroby, měli bychom se o něj starat, jako by patřil do skupiny 

I.  
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3 Metody vícekriteriálního rozhodování 

 

 Kritérii rozumíme takové charakteristiky variant, na základě kterých lze tyto varianty 

posuzovat vzhledem k danému celkovému cíli hodnocení. Tvorba souboru kritérií je převážně 

tvůrčí, obtížně formalizovatelný proces. To, jaká kritéria pro svá rozhodování vybereme, ve 

velké míře ovlivní zvolení varianty, kterou budeme realizovat. Proto je důležité, abychom 

kritéria jasně formulovali již před počátkem tvorby variant a dodatečně je neměnili. Stanovení 

kritérií hodnocení variant je součástí rozhodovacího procesu, proto musí vycházet z poznatků 

analýzy a formulace rozhodovacích problémů. 

 Vícekriteriální rozhodování je tedy proces, při kterém hledáme řešení vybráním jedné, 

nejlépe ohodnocené varianty, ze seznamu v dané situaci potenciálně realizovatelných variant, 

na základě stanovených kritérií. Neboli vybrat tzv. optimální variantu. Nutnou a postačující 

podmínkou rozhodování je tedy proces volby. Varianty lze řadit různým způsobem, od 

nejlepší po nejhorší nebo na efektivní a neefektivní varianty [8]. 

 Vícekriteriální rozhodování je modelování rozhodovacích situací, ve kterých máme 

definovanou množinu variant a soubor kriterií, podle nichž budeme varianty hodnotit. 

Důležitým klasifikačním hlediskem je způsob výběru konečného seznamu, mluvíme o úloze 

vícekriteriálního hodnocení variant. Je-li množina přípustných variant vymezena souborem 

podmínek, které rozhodovací alternativy musejí splňovat, aby byly přípustné, mluvíme o 

úloze vícekriteriálního programování [4].  

 Metody vícekriteriálního rozhodování se snaží objektivizovat podmínky pro 

rozhodování k tomu, aby postihly dílčí aspekty řešeného problému a současně i jeho 

komplexnost. Snaží se o potlačení intuitivního rozhodování, které je pro řešení většiny 

složitějších problémů nedostatečné. Autoři v [3] však upozorňují, že při malém počtu 

alternativ a kriterií neposkytne žádná metoda lepší výsledky než zkušený rozhodovatel - 

hodnotitel. Užitečnost metod vícekriteriálního rozhodování je především v tom, že umožňují 

rozhodovateli lépe se orientovat ve velké množině alternativ. Komplexní vyhodnocení však 

nenahrazuje v procesu rozhodování člověka – rozhodovatele, ale spíše posouvá jeho působení 

na kvalitativně vyšší úroveň.  
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 Pro řešení uvedených problémů je možné doporučit následující postup [2]: 

1. Stanovení cílů a hranic řešení - proces rozhodování začíná výskytem problému, v praxi to 

znamená rozdílem mezi předpokládaným stavem a skutečností. Za předpokládaný stav jsou 

považovány jednak plánované úkoly, ale také prognózované stavy, srovnatelné údaje jiných 

organizačních jednotek, výsledky simulací a experimentů apod. Po identifikaci problému, 

následuje stanovení cílů, kterých má být dosaženo, a hranic, kterými budou vymezeny 

přípustné varianty řešení. Během počáteční etapy nemáme většinou ucelenou představu o 

problémové situaci, proto cíle a hranice upravujeme a konkretizujeme postupně v průběhu 

řešení rozhodovacího problému. 

 

2. Tvorba variant řešení - v případě, že varianty řešení problému nejsou jednoznačně dány 

jeho povahou, je nutné vytvořit dostatečně velké množství variant, ze kterých bude možno 

vybrat variantu optimální. Čím více variant, tím větší je pravděpodobnost, že nalezené řešení 

bude kvalitní.  

 

3. Stanovení kritérií pro hodnocení variant -  stanovení kritérií hodnocení variant je třetí 

fází rozhodovacího procesu a mělo by tak vycházet z poznatků předchozích fází, a to zejména 

z analýzy a formulace rozhodovacích problémů. Při určení kritérií pro hodnocení jednotlivých 

variant řešení vymezeného problému se využívá tzv. stromu cílů. Strom cílů vzniká 

konkretizací obecného cíle. Ten je rozkládán až do momentu, kdy vzniklé cíle svou 

konkrétností a jasností vyhovují řešení zadaného problému. Každému z dílčích cílů nejnižší 

úrovně je přiřazeno jedno či více konkrétních a dobře měřitelných kritérií. Měřitelnost kritérií 

je zaručena nalezením vhodné jednotky měření. To zpravidla není problém u kritérií 

kvantitativních. V případě kvalitativních kritérií lze použít subjektivní bodové stupnice (např. 

v rozmezí 1 až 10 bodů) doprovázené verbálním vyjádřením. Kritéria musejí splňovat i další 

požadavky, mezi něž patří např. úplnost souboru kritérií a požadavek co nejmenšího množství 

kritérií, potřebného pro snadnější závěrečné rozhodování [1]. 

 

4. Určení významnosti kritérií - protože každému kritériu přikládáme jiný význam, je nutné 

stanovit váhy jednotlivých kritérií. Metody, které se používají pro určení vah, rozlišují váhové 
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koeficienty normované a nenormované, používané jako pomocný mezistupeň stanovení 

váhových koeficientů normovaných. Jako normované váhy jsou označovány ty, jejichž součet 

je roven 1 (100 %). 

 

5. Stanovení hodnot kritérií pro uvažované varianty - dalším krokem je stanovení 

předpokládané hodnoty jednotlivých kritérií pro každou hodnocenou variantu řešení 

problému. Pro zjišťování potřebných informací se nejčastěji využívá analýzy dostupných 

údajů, popř. údajů získaných modelováním a experimenty. V případě, že nelze stanovit 

jednotlivé hodnoty kritérií uvedenými postupy, je možné využít znalostí a zkušeností 

odborníků pro danou oblast - expertů. 

 

6. Preferenční uspořádání variant – jedná se o stanovení pořadí variant a určení nejlepší 

varianty, včetně její následné aplikace. 

 

 

3.1 Metody stanovení vah kriterií 

 

 Čím je důležitost kriteria větší, tím je větší i jeho váha. Váha kritéria vyjadřuje jeho 

relativní důležitost v rozhodovacím systému. Pro dosažení vzájemné porovnatelnosti vah 

kriterií, vypočtených různými metodami, je potřebné tyto váhy normovat. Váhy se zpravidla 

normují tak, aby jejich součet byl roven jedné. [5]. 

 

 V současnosti existuje větší počet metod, pomocí kterých je možno stanovit váhy 

kriterií v průběhu rozhodovacího procesu. Tyto metody se vzájemně odlišují jednak svojí 

složitostí struktury výpočetního algoritmu, jednak náročností na informační zabezpečení.  

 Z hlediska potřebných informací je možné metody stanovení vah kriterií rozdělit na 

metody bez znalostí a se znalostí důsledků variant. Metody bez znalostí důsledku variant 

můžeme dále rozdělit na metody přímé a nepřímé.  



16 

 

 Přímé metody jsou jednoduché a stanovujeme jimi tzv. nenormované váhy 

jednotlivých kriterií. Můžeme zde zařadit např.: metodu klasifikace do tříd a metodu pořadí 

nebo metodu porovnání významu kriterií z jejich preferenčního pořadí.  

 Nepřímé metody jsou složitější a k stanovení vah kriterií dochází porovnáním 

významu všech dvojic kriterií. Patří zde např.: metoda párového srovnávání, Saatyho metoda i 

analyticko-hierarchická metoda. Do metod se znalostí důsledků variant lze zařadit například 

regresní metodu, která vychází z předpokladu určité závislosti mezi vahou variant na straně 

jedné a jejich důsledky na straně druhé [1], [7]. 

  

  

 Důležitou skutečností je fakt, že ne každá metoda stanovení vah je vhodná pro každou 

situaci. Závisí pouze na hodnotiteli a daném konkrétním problému, jaký způsob stanovení vah 

si zvolí. Není také na škodu použít více metod pro stanovení vah a teprve na základě většího 

množství výsledků učinit konečné rozhodnutí [17]. 

 

 

3.1.1 Bodovací metoda 

 Pro bodovací metodu je typické, že jsou kritéria seřazena od nejhoršího k nejlepšímu a 

následně se jednotlivým kritériím přiřazují bodová hodnocení wi na zvolené škále. Bodová 

hodnocení musejí splňovat podmínku, že: 

 0<w1≤w2… … … wm,                  (1) 

 kde w1, w2 a wm jsou bodová ohodnocení jednotlivých kritérií. Váhy kritérií vi pak 

definujeme takto: 

 vi=
  

∑  
⁄                   (2) 

vi  - váha kriterií 

wi - bodové ohodnocení kriterií 

 



17 

 

3.1.2 Metoda stanovení preferenčního pořadí kriterií 

 Podle této metody určuje hodnotitel přímo pořadí významnosti kriterií od 

nejvýznamnějšího (toto kriterium zaujímá první místo v pořadí) až k nejméně významnému 

(poslednímu v preferenčním pořadí) [14].  

a) Pro stanovení nenormované váhy se uplatňuje vztah: 

  i = n+1-pi                                                                                                                     (3) 

ki -    nenormovaná váha i-tého kriteria 

n  -   počet kriterií 

pi -   pořadí i-tého kriteria v jeho preferenčním uspořádání 

b)Pro stanovení normované váhy se uplatňuje vztah: 

vi =
  

∑    
 
   

                (4) 

vi  -    normovaná váha i-tého kriteria  

ki  -    nenormovaná váha i-tého kriteria  

n  -    počet kriterií 

 

3.1.3 Metoda párového porovnávání 

 

 Metodou párového porovnání se zjišťují preferenční vztahy dvojic kriterií. Úkolem je 

zjistit pro každé kriterium počet jeho preferencí vzhledem ke všem ostatním kriteriím 

souboru. 

 Toto určení preferencí probíhá podle schématu zobrazeného v tabulce 4. V pravé horní 

části této tabulky (horní trojúhelníkové matici) tým hodnotitelů u každé dvojice kriterií 

zjišťuje, zda preferuje kriterium uvedené v řádku před kriteriem uvedeným ve sloupci. Jestliže 

ano, zapíše do příslušného políčka číslo kriteria uvedeného v řádku, v opačném případě číslo 

kriteria uvedeného ve sloupci. Při vyhodnocení této tabulky, se pro každé kriterium stanoví 

počet jeho preferencí ppi, který je roven součtu jeho preferencí v řádku a v sloupci tohoto 

kriteria. V případě stejného počtu preferencí u dvou (nebo více) kriterií je třeba brát v úvahu 

směr preference těchto dvojic kriterií. Podle počtu preferencí kriteria se určí jeho pořadí  
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v souboru kriterií [14]. Pro stanovení normované váhy se uplatňují vztahy (3) a (4). 

 

Tab. 4 Zjišťování preferencí kriterií metodou párového porovnání 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 Kn Kriterium ppi pi vi 

       K1    

      K2    

     K3    

    K4    

   K5    

  K6    

 Kn    

   ∑ 1,00 

 

 

 

3.1.4 Saatyho metoda párového porovnávání 

 

 Metody párového porovnávání jsou založeny na principu využití ordinální informace 

uložené v párovém porovnávání dvojic kritérií ke stanovení vah kritérií [14]. Výchozím 

parametrem je sestavení matice párových porovnávání S, která slouží ke stanovení vah kritérií 

vi. Prvky sij matice S, jsou stanoveny podle toho, jaký je vztah mezi dvěma porovnávanými 

kritérii. Pokud je j – té kritérium sji krát významnější než i – té kritérium, pak významnost 

 i – tého kritéria tvoří 
 

   
 část významnosti. Pokud     {                 } pak je i – té 

kritérium významnější než j – té kritérium. Tab. 5 zahrnuje doporučenou stupnici bodů podle 

Saatyho. 
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 Tab. 5 Doporučená stupnice bodů podle Saatyho 

Počet bodů Popis 

1 
Kritéria jsou stejně významná. 

3 
První kritérium je slabě významnější než druhé kritérium. 

5 
První kritérium je dosti významnější než druhé kritérium. 

7 
První kritérium je prokazatelně významnější než druhé kritérium. 

9 
První kritérium je absolutně významnější než druhé kritérium. 

 

 Sudá bodová ohodnocení 2, 4, 6 a 8 jsou využívána k podrobnějšímu rozlišení 

významnosti dvojic kritérií.  

  

 Váhy jednotlivých kritérií vi se poté dají zjistit pomocí geometrického průměru  

(viz tab. 6): 

 

vi = 
  

∑    
 
   

                    (5) 

 

vi   - normovaná váha i-tého kriteria 

Gi  - geometrický průměr i-tého kriteria 

n    - počet kriterií  

Tab. 6 Zjišťování preferencí kriterií Saatyho metodou 

Kriterium K1 K2 K3 K4 K5 K6 Kn Gi vi 

K1 1         

K2  1        

K3   1       

K4    1      

K5     1     

K6      1    

Kn       1   

 ∑  1 
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3.2 Metody hodnocení variant 

 Metody vícekriteriálního hodnocení variant obecně neposkytují jedno jediné řešení  

a výsledné řešení je ovlivněno volbou vah a použitou metodou. 

 Metody vícekriteriálního hodnocení se liší tím, zda nám dávají ordinální či kardinální 

informace o pořadí jednotlivých variant (resp. důležitosti jednotlivých kritérií) a zda pro své 

použití potřebují ordinální či kardinální informace o jednotlivých variantách vůči jednotlivým 

kritériím. 

 Ordinální informace nám pouze udává pořadí. Je-li výsledkem vícekriteriálního 

hodnocení ordinální uspořádání jednotlivých variant, dozvíme se, jaká varianta se jeví jako 

nejlepší, která jako druhá nejlepší. Ale ordinální informace neudává, o kolik je první varianta 

lepší než druhá. Abychom mohli říci, o kolik je první varianta lepší než druhá, k tomu 

potřebujeme právě kardinální informaci. 

 Právě tak, pokud máme pouze ordinální informaci o jednotlivých variantách z hlediska 

nějakého kritéria, známe pořadí variant z hlediska tohoto kritéria, ale už nevíme, o kolik je 

první varianta lepší než druhá (k tomu bychom opět potřebovali kardinální informaci). A tedy 

máme-li pouze ordinální informaci, nemají smysl aritmetické operace [11]. 

 

3.2.1 Metoda váženého pořadí 

 Metoda váženého pořadí je charakteristická snahou nalézt celkovou hodnotu 

jednotlivých variant. Vychází z váženého průměru dílčích ohodnocení variant podle 

jednotlivých kritérií. Optimální variantou je pak varianta s největší celkovou hodnotou. 

  

 Postup stanovení preferenčního uspořádání variant metodou váženého pořadí [2]: 

1. stanovení vah u jednotlivých kritérií (vi), 

2. určení pořadí jednotlivých variant z hlediska každého kritéria (  
 
), 

3. výpočet dílčího ohodnocení jednotlivých variant z hlediska každého kritéria (  
 
) podle 

vztahu: 
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  m+1–   

 
                   (6) 

m – celkový počet variant, 

4. výpočet celkové hodnoty jednotlivých variant (Hj) podle vztahu: 

Hj   ∑    
 
      

 
                  (7) 

n – celkový počet kritérií, 

5. určení pořadí variant – nejlepší varianta je ta, která má nejvyšší celkovou hodnotu (Hj). 

 

 

3.2.2 Metoda stanovení vzdálenosti od fiktivní varianty 

 Principem metody stanovení vzdálenosti od fiktivní varianty je nalezení vzdáleností 

jednotlivých variant od tzv. fiktivní varianty, za kterou lze považovat: 

 nejlepší variantu, tj. nejlepší hodnoty všech kritérií – pak variantou optimální bude 

varianta s nejmenší vzdáleností od fiktivní varianty, 

 nejhorší variantu, tj. nejhorší hodnoty kritérií – varianta optimální je tedy varianta 

nejvíce vzdálená od fiktivní varianty. 

  

 Postup určení preferenčního uspořádání variant metodou stanovení vzdálenosti od 

fiktivní varianty [2]: 

 

1. stanovení vah u jednotlivých kritérií (vi), 

2. určení fiktivní, v našem případě ideální varianty jako souboru nejlepších hodnot z hlediska 

jednotlivých kritérií (xi
*
), 

3. určení nejhorších hodnot jednotlivých kritérií (xi
o
), 

4. výpočet vzdálenosti každé z variant od varianty fiktivní (Dj) na základě vztahu: 

 



22 

 

2

*

*

1

















 


o

ii

iji
n

i

ij
xx

xx
vD             (8) 

n – celkový počet kritérií, 

xij – hodnota každého z kritérií z hlediska jednotlivých variant, 

 

5. stanovení pořadí variant – nejlepší variantou je ta, u které je vzdálenost od fiktívní 

varianty (Dj) nejmenší. 

 

3.2.3 Index způsobilosti dodavatelů 

 Index způsobilosti dodavatelů využívá pro výpočet vztah [12]: 

 

     ∑     
 
                    (9) 

n  -  celkový počet kritérií 

vi – váha i-tého kriteria 

             

HKi  - hodnocení i-tého kritéria j-té varianty, když musí platit: 

HKij = f (HKir ,HKiopt)            (10) 

HKir      -    reálná hodnota daného kriteria 

HKiopt  -    optimum stanovené pro kritérium i 

  

 V praxi je výpočet HKi vždy poměrem reálné a optimální hodnoty daného kriteria. 

Musí být, ale dodrženo pravidlo: jestliže optimum je vyjádřeno minimální hodnotou, je 

v tomto poměru vždy v čitateli, jestliže je optimum vyjádřeno maximální hodnotou, je 

umístěno ve jmenovateli. Čím vyšší je hodnota indexu způsobilosti dodavatele, tím je 

výhodnější pozice daného dodavatele [12]. 
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4 Aplikace vícekriteriálních metod hodnocení dodavatelů vybrané 

společnosti 

 Z vlastních zkušeností víme, že velmi často tyto odborné metody nejsou využívány 

správným způsobem, či nejsou používány vůbec. Často dochází k situaci, kdy vedoucí 

manažeři podniku (jak linioví, tak vrcholoví) se rozhodují z velké části na základě vlastních 

zkušeností. Komplikovanější analýzy jsou podceňovány, používají je spíše větší organizace. 

V této práci bych chtěla ukázat, že použití kvalitních metod rozhodování (metody 

vícekriteriálního rozhodování) a výběru správného řešení (alternativy - varianty) je 

uplatnitelné i v malých a středních firmách. 

 Tak tomu je i u vybrané společnosti, na kterou se budou aplikovat vybrané metody. 

Společnost si z důvodů citlivosti dat nepřeje být jmenována ani ona ani její dodavatelé. 

Z tohoto důvodu bude dále vedena jako firma XY a dodavatelé jako dodavatel D1, D2, D3 atd.  

 Firma XY byla založena 18. listopadu 2002. Je vedená u Krajského soudu v Ostravě, 

jako společnost s ručením omezeným. Jednatel společnosti jedná jménem společnosti 

samostatně. Vklad společnosti 200 000,- Kč z toho splaceno 200 000,- Kč. Obchodní podíl 

činí 100 %. Firma začínala s třiceti zaměstnanci ve dvou pobočkách. Od roku 2006 expanduje 

až na stávajících deset poboček s celkovým počtem 160 zaměstnanců. Společnost zajišťuje 

vlastní výrobu, logistiku odběratelům i do svých firemních prodejen.  

 Vedení firmy se z ekonomických a strategických důvodů rozhodlo o zavedení systému 

„just-in-time“ v dodávkách. Základní myšlenkou JIT je dodávat jen to, co je potřebné a tak 

efektivně, jak je to jen možné. Podle tohoto pojetí zásoby jen skrývají poruchy v řízení. 

Eliminace zásob ovšem problémy neodstraní, je třeba nejdříve tyto problémy vyřešit a 

likvidace zásob je toho jen důsledkem. Důraz je při zavádění systému kladen na kvalitu 

dodávek. Dalším předpokladem je spolehlivost dodávek z pohledu termínů. Potřebný materiál 

musí být dodáván v požadované kvalitě, v požadovaném množství, v požadovaném termínu 

na správné místo podle požadavků odběratele. 

 Jedním ze základních předpokladů je úzká spolupráce s malým počtem dodavatelů. 

Společnost v současnosti odebírá klíčový vstupní materiál od šesti dodavatelů. Výběrem 

vhodných kandidátů byl pověřen tým složený z pracovníků zainteresovaných útvarů podniku. 

Ten doporučil snížení počtu dodavatelů ze stávajících šesti na dva, se kterými by mělo být 

navázáno strategické partnerství.  
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 V odborné literatuře je zaznamenána celá řada metod vícekriteriálního rozhodování. 

Pro tuto práci byly vybrány algoritmicky, výpočetně a časově méně nenáročné metody, které 

zaručí dostatečně spolehlivé řešení praktických problémů. Pro řešení využijeme postup 

uvedený v kapitole 3. 

 

4.1 Stanovení cílů a hranic řešení 

 Obecným cílem výběru dodavatelů je trvalé zajištění zvýšení rentability podnikání. Z 

hlediska zavedení systému JIT mají největší vliv na zisk podniku jakost dodávek, cena, 

spolehlivost, platební podmínky, limitní kriteria objednávky (minimální objednatelné 

množství) a v neposlední řadě i rychlost vyřízení reklamací.  

 

4.2 Tvorba variant řešení 

 Vzhledem k dlouhotrvající a bezproblémové spolupráci s dosavadními dodavateli se 

nepředpokládá, že by byli do hodnocení a výběru zahrnuti jiní, než stávající dodavatelé. Jedná 

se tedy o systém výběru ze stávajících dodavatelů, ne výběr dodavatelů nových. Z celkového 

počtu šesti dodavatelů budou vybráni dva stálí dodavatelé  

a jeden náhradní. 

 

4.3 Stanovení kritérií pro hodnocení variant 

 Aplikací stromu cílů byly identifikovány konkrétní a dobře měřitelná kritéria uvedená 

v tabulce 7. 

Tab. 7 Strom cílů 

Obecný cíl Rozhodující dílčí cíle Měřitelná kritéria 

Zvýšení rentability 

podnikání 

Jakost dodávek  
jakost dodávky K1 

rychlost vyřízení reklamace K2 

Spolehlivost dodávek 
spolehlivost vykrytí objednávek K3 

limitní kriteria objednávky K4 

Ekonomické zatížení 
cena K5 

platební podmínky K6 
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K1 -  Jakost dodávky - zajištění kvality odpovídající technickým a technologickým 

  požadavkům výroby. Pořízení kvalitnějšího materiálu než je nezbytně nutné je 

  zbytečné a zvyšuje celkové náklady společnosti. Stejný efekt, tedy zvýšení 

  nákladů společnosti, má i nekvalitní  dodávka. Vzhledem k charakteru  

  objednávaného polotovaru je nutné využít subjektivní bodovou stupnici, kde 

  vyšší hodnota znamená vyšší jakost dodávky    

              (SBS 1-5*) 

 

K2 -  Rychlost vyřízení reklamace - prezentuje postoj dodavatele k nápravě chyb 

  a ovlivňuje další spolupráci.         

   (počet vyřešených reklamací do 1 dne/ počet všech reklamací * 100)

  

K3 -   Spolehlivost vykrytí objednávek - vyjadřuje pravděpodobnost, s jakou bude 

  dodací lhůta dodržena. Výběr spolehlivého dodavatele zajistí plnění  

  dohodnutých podmínek v přijatelné míře.      

            (počet spolehlivých dodávek/celkový počet dodávek*100) 

 

K4 -   Limitní kriteria objednávky - velké množství zvyšuje zásoby a znemožní  

  použití potenciálního kapitálu k dalším podnikatelským činnostem.  

  Neodpovídá dobře fungujícímu systému JIT.           

                         (SBS 1-5*) 

 

K5 -  Cena – současně s jakostí patří mezi nejsledovanější a nejdůležitější faktory.  

                (Kč za jednotku) 

 

K6 -  Platební podmínky - delší doba splatnosti umožní použití kapitálu jinde.  

            (dny)
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4.4 Stanovení významnosti kritérií  

a) Bodovací metoda 

 Nejprve se musí srovnat kritéria podle pořadí preferencí a následně určit síla těchto 

preferencí. Bodové ohodnocení spolu s výslednými váhami je uvedené v tabulce 8. 

Hodnotící stupnice bodů: od 0 bodů do 10 bodů.  

  1 … minimálně důležité kritérium 

  3 … málo důležité kritérium 

  5 … středně důležité kritérium 

  7 … hodně důležité kritérium 

10 … vysoce důležité kritérium 

 

Tab. 8 Bodové ohodnocení s výslednými váhami 

kriterium počet bodů wi váha kriteria vi 

K1 10 0,28 

K2 1 0,03 

K3 7 0,19 

K4 3 0,08 

K5 10 0,28 

K6 5 0,14 

celkem 36 1 

 

Výpočet vah jednotlivých kritérií (vi) se provede podle vztahu (2).  

Příklad výpočtu.  

v1 
  

  
      

 Z rozložení počtu bodů a výpočtu vah kriterií je jasně zřetelné pořadí. Na prvním až 

druhém místě je kritérium K1 a K5. Tedy jakost dodávky a cena patří mezi vysoce důležitá 

kritéria. Kritérium K3 (spolehlivost vykrytí objednávek) je třetí nejvíce ohodnocené. Čtvrté 

v pořadí jsou platební podmínky (K6). Limitní kritéria dodávky (K4) jsou na pátém místě. Na 
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šestém místě je v hodnocení kritérium K2, tedy rychlost vyřízení reklamace. Základem dobře 

zvládnuté bodovací metody je umět jednotlivá kritéria kvantitativně ohodnotit. Bodovací 

metodu lze použít jak pro kvantitativní i kvalitativní kriteria. Při použití u kvantitativního 

kritéria, může být negativním dopadem ztráta části vypovídací schopnosti v důsledku jeho 

obodování. 

 

b) Metoda stanovení preferenčního pořadí kriterií 

 I zde se nejprve musí srovnat kritéria podle pořadí preferencí. Preferenční pořadí 

kritérií spolu s výslednými váhami je uvedeno v tabulce 9. 

Tab. 9 Preferenční pořadí kritérií s výslednými váhami 

kriterium  pořadí kritérií váha kriteria vi 

K1 1. 0,29 

K2 6. 0,05 

K3 3. 0,19 

K4 5. 0,10 

K5 2. 0,24 

K6 4. 0,14 

 ∑ 1 

 

 

Výpočet vah jednotlivých kritérií (vi) se provede podle vztahu (3) a (4).  

Příklad výpočtu: 

   
     

          
 =

 

  
      

 

 Preferenční pořadí kritérií je K1, K5, K3, K6, K4 a K2. Aplikace metody stanovení 

preferenčního pořadí neumožňuje označit kritéria za stejně významná. Bylo tak nutné 

rozhodnout o tom, zda je kritérium K1 důležitější než K5. Tímto způsobem došlo k poměrně 

velké ztrátě vypovídací schopnosti vypočtených vah. 
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 Nevýhodou této metody je, že je východiskem k výpočtu vah pouze pořadí 

jednotlivých kritérií. Váhy jsou stanoveny rovnoměrně a nelze tak odlišit kritéria s velmi 

podobnou významností. Tato metoda se používá zejména u kritérií kvalitativních. 

 

c) Metoda párového porovnávání 

 Probíhá podle schématu zobrazeného v tabulce 10. 

 

Tab. 10 Zjišťování preferencí kritérií metodou párového porovnání 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 Kritérium ppi pi vi 

 1 1 1 1 1 K1 5 1. 0,29 

 3 4 5 6 K2 0 6. 0,05 

 3 5 3 K3 3 3. 0,19 

 5 6 K4 1 5. 0,10 

 5 K5 4 2. 0,24 

 K6 2 4. 0,14 

  ∑ 1,00 

 

 

 

Výpočet vah jednotlivých kritérií (vi) se provede podle vztahu (3) a (4). 

 

Příklad výpočtu: 

   
     

          
 =

 

  
      

 

 Použitím metody párového porovnávání jsme dospěli k závěru, že kritérium K1 je 

významnější ve srovnání s kritérií K2, K3, K4, K5 a K6. Kritérium K2 nebylo ani jednou 

považováno za významnější ve srovnání s ostatními kritérii. Kritérium K3 je významnější ve 

srovnání s kritérií K2, K4 a K6. Další kritérium K4 je považováno za významnější ve srovnání 
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s kritérií K2. Kritérium K5 je významnější než K2, K3, K4 a K6. Kriterium K6 bylo významnější 

než K2, K4.  

 Nejdůležitějším ze zvolených kritérií je kritérium K1 - jakost dodávky. Jako druhé v 

pořadí následuje K5 - cena. Na třetím místě je K3 tedy spolehlivost vykrytí dodávek. 

Kriterium K6 (platební podmínky) je na čtvrtém místě a páté místo je pro kriterium K4 (limitní 

kriteria). Jako nejméně důležité, tedy poslední místo zaujalo kritérium K2(rychlost vyřízení 

reklamace). Výsledky metody párového porovnávání tak potvrdily pořadí kritérií použité 

v předchozích metodách. Váhy jsou opět rozloženy rovnoměrně, což snižuje vypovídací 

schopnost dosažených výpočtů. Metoda je vhodná v situaci, kdy není expert jednoznačně 

přesvědčen o pořadí jednotlivých kritérií a potřebuje provést hlubší analýzu jejich 

významnosti. 

 

d) Saatyho metoda  

 Výsledky zjišťování významnosti kriterií Saatyho metodou jsou uvedeny v tabulce 11. 

Preference dvojic kriterií určuje také velikost této preference, která se vyjadřuje určitým 

počtem bodů z bodové stupnice uvedené v tabulce 5. 

 

Tab. 11 Zjišťování preferencí kriterií Saatyho metodou 

Kriterium K1 K2 K3 K4 K5 K6 Geometrický 

průměr 

vi 

K1 1 9 9 9 3 9 5,20 0,47 

K2 0,11 1 0,14 0,2 0,14 0,2 0,21 0,02 

K3 0,11 7 1 7 0,14 7 1,32 0,12 

K4 0,11 5 0,14 1 0,11 0,14 0,33 0,03 

K5 0,33 7 7 9 1 9 3,31 0,30 

K6 0,11 5 0,14 7 0,11 1 0,62 0,06 

 ∑ 10,99 1 
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Výpočet vah jednotlivých kritérií (vi) se provede podle vztahu (5).     

Příklad výpočtu: 

 

v1 
    

     
      

 U Saatyho metody je na prvním místě jakost dodávky (K1), následuje cena (K5) a 

spolehlivost vykrytí dodávky (K3). Za méně významné byly označeny platební podmínky 

(K6), limitní kritéria objednávky (K4) a rychlost vyřízení reklamací (K2). Saatyho metoda je 

především určena pro kvalitativní kritéria, nebo pro soubory kritérií, kde kvalitativní 

převládají. Za hlavní výhodu lze považovat skutečnost, že zohledňuje i situaci, kdy je 

významnost vybraných kritérií velmi podobná. 

  

 Porovnání výsledků aplikovaných metod (normované váhy kritérií a pořadí kritérií) je 

zobrazeno v tabulce 12. 

 

Tab. 12 Porovnání normované váhy a pořadí kritérií. 

 

Kritérium 

metoda 

Bodovací Preferenční pořadí Párové porovnávání Saatyho porovnání 

vi pořadí vi pořadí vi pořadí vi pořadí 

K1 0,28 1. 0,29 1. 0,29 1. 0,47 1. 

K2 0,03 6. 0,05 6. 0,05 6. 0,02 6. 

K3 0,19 3. 0,19 3. 0,19 3. 0,12 3. 

K4 0,08 5. 0,10 5. 0,10 5. 0,03 5. 

K5 0,28 1. 0,24 2. 0,24 2. 0,30 2. 

K6 0,14 4. 0,14 4. 0,14 4. 0,06 4. 

 

 V tabulce 12 je uveden přehled vah kritérií s použitím jednotlivých metod. Jak je vidět 

jednotlivé váhy se u kritérií o moc neliší – pouze v setinách hodnoty až na Saatyho metodu. Je 

zřejmé, že uplatněním Saatyho metody obvykle dochází k výraznější diferenciaci vah kritérií.  

Je třeba si uvědomit, že počty bodů v tabulce vah vyjadřují intenzitu preferencí (násobky nebo 

podíly vah vzájemně srovnávaných kritérií).  Vzhledem k poměrně jasné důležitosti daných 
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kritérií pro skupinu hodnotitelů nebyla předpokládaná přílišná rozdílnost v pořadí kritérií. Pro 

větší názornost jsou získané výsledky uvedeny formou grafu (viz obr. 2).    

 

 

Obr. 2 Porovnání vah kritérií 

 

4.5 Stanovení hodnot kritérií pro uvažované varianty 

 Jednotlivé hodnoty kritérií pro každého z dodavatelů byly stanoveny na základě 

statistického zpracování údajů za jeden rok (viz tab. 13). 

Tab. 13 Jednotlivé hodnoty kritérií 

 

Kritérium 

Dodavatelé  

Optimum 

 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

K1 5 2 4 1 4 3 5 

K2 10 25 20 28 31 26 100 

K3 95 96 89 93 91 90 100 

K4 4 5 4 3 1 2 5 

K5 120 135 114 115 110 112 110 

K6 7 7 10 14 7 30 30 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

K1 K2 K3 K4 K5 K6

Bodovací metoda

Preferenční uspořádání

Párové porovnání

Saatyho metoda
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4.6 Preferenční uspořádání variant 

 Zřídka existuje jedna varianta, která je nejlepší podle všech kritérií. Častěji se 

vyskytují situace, kdy některé varianty lepší z určitých hledisek, jsou z jiného pohledu horší 

(konfliktní kritéria, např. ekonomická efektivnost vs. dopady na životní prostředí).   

 Nejjednodušší rozhodovací proces je, pokud je použito pouze jedno kritérium 

hodnocení. Těchto případu je ale relativně málo. V praxi se setkáváme spíše s problémy, které 

jsou posuzovány na základě většího počtu kritérií. Zde poté dochází ke styku kritérií 

vyjádřených v různých měrných jednotkách. Často dochází k zjednodušování souboru až na 

jediné kritérium, nebo k převodu jednotlivých kritérií na jednu, stejnou měrnou jednotku. V 

druhém případě se následně určují preference, které závisí na tom, jaký význam dá kritériím 

rozhodovatel. Významnost kritérií hodnocení není dána objektivně, ale závisí na hodnotové 

soustavě rozhodovatele a hodnotové soustavě jeho firmy.  

  Z tohoto důvodu se bude aplikovat na hodnocení variant více metod: metoda 

váženého pořadí, metoda vzdálenosti od fiktivní varianty a index způsobilosti dodavatelů. Při 

zohlednění významnosti kritérií se bude vycházet z výsledků bodové metody, metody 

stanovení preferenčního pořadí kriterií, párového porovnání i Saatyho metody. 

 

a) Metoda váženého pořadí 

 Výpočet se provede na základě vztahu (6) a (7). 

Tab. 14 Metoda váženého pořadí pro váhy určené bodovou metodou 

 

K 

 

vi 

D1 D2 D3 D4 D5 D6  

  
 

   
 
 

 

Hj   
 

   
 
 

 

Hj   
 

   
 
 

 

Hj   
 

   
 
 

 

Hj   
 

   
 
 

 

Hj   
 

   
 
 

 

Hj 

K1 0,28 1 6 1,68 5 2 0,56 2 5 1,40 6 1 0,28 2 5 1,40 4 3 0,84 

K2 0,03 6 1 0,03 4 3 0,09 5 2 0,06 2 5 0,15 1 6 0,18 3 4 0,12 

K3 0,19 2 5 0,95 1 6 1,14 6 1 0,19 3 4 0,76 4 3 0,57 5 2 0,38 

K4 0,08 2 5 0,40 1 6 0,48 2 5 0,40 4 3 0,24 6 1 0,08 5 2 0,16 

K5 0,28 5 2 0,56 6 1 0,28 3 4 1,12 4 3 0,84 1 6 1,68 2 5 1,40 

K6 0,14 4 3 0,42 4 3 0,42 3 4 0,56 2 5 0,7 4 3 0,42 1 6 0,84 

 ∑ 4,04  2,97  3,73  2,97  4,33  3,74 

Pořadí variant 2. 5  4. 5. 1. 3. 
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 Podle výsledků metody váženého pořadí s váhami stanovenými bodovou metodu je 

pořadí dodavatelů D5, D1, D6, D3, D2 a D4 (viz tab. 14). 

Tab. 15 Metoda váženého pořadí pro váhy určené na základě preferenčního pořadí kritérií 

 

K 

 

vi 

D1 D2 D3 D4 D5 D6  

  
 

   
 
 

 

Hj   
 

   
 
 

 

Hj   
 

   
 
 

 

Hj   
 

   
 
 

 

Hj   
 

   
 
 

 

Hj   
 

   
 
 

 

Hj 

K1 0,29 1 6 1,74 5 2 0,58 2 5 1,45 6 1 0,29 2 5 1,45 4 3 0,87 

K2 0,05 6 1 0,05 4 3 0,15 5 2 0,10 2 5 0,25 1 6 0,30 3 4 0,20 

K3 0,19 2 5 0,95 1 6 1,14 6 1 0,19 3 4 0,76 4 3 0,57 5 2 0,38 

K4 0,10 2 5 0,50 1 6 0,60 2 5 0,50 4 3 0,30 6 1 0,10 5 2 0,20 

K5 0,24 5 2 0,48 6 1 0,24 3 4 0,96 4 3 0,72 1 6 1,44 2 5 1,20 

K6 0,14 4 3 0,42 4 3 0,42 3 4 0,56 2 5 0,70 4 3 0,42 1 6 0,84 

 ∑ 4,14  3,13  3,76  3,02  4,28  3,69 

Pořadí variant 2. 5.  3. 6. 1. 4. 

 Podle metody váženého pořadí a váhy stanovené na základě preferenčního uspořádání 

kriterií je posloupnost dodavatelů D5, D1, D3, D6, D2 a D4 (viz tab. 15). 

 

Tab. 16 Metoda váženého pořadí pro váhy stanovené metodou párového porovnání 

 

K 

 

vi 

D1 D2 D3 D4 D5 D6  

  
 

   
 
 

 

Hj   
 

   
 
 

 

Hj   
 

   
 
 

 

Hj   
 

   
 
 

 

Hj   
 

   
 
 

 

Hj   
 

   
 
 

 

Hj 

K1 0,29 1 6 1,74 5 2 0,58 2 5 1,45 6 1 0,29 2 5 1,45 4 3 0,87 

K2 0,05 6 1 0,05 4 3 0,15 5 2 0,10 2 5 0,25 1 6 0,30 3 4 0,20 

K3 0,19 2 5 0,95 1 6 1,14 6 1 0,19 3 4 0,76 4 3 0,57 5 2 0,38 

K4 0,10 2 5 0,50 1 6 0,60 2 5 0,50 4 3 0,30 6 1 0,10 5 2 0,20 

K5 0,24 5 2 0,48 6 1 0,24 3 4 0,96 4 3 0,72 1 6 1,44 2 5 1,20 

K6 0,14 4 3 0,42 4 3 0,42 3 4 0,56 2 5 0,70 4 3 0,42 1 6 0,84 

 ∑ 4,14  3,13  3,76  3,02  4,28  3,69 

Pořadí variant 2. 5.  3. 6. 1. 4. 
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 Podle metody váženého pořadí pro váhy stanovené metodou párového porovnání 

kritérií je posloupnost dodavatelů D5, D1, D3, D6, D2 a D4 (viz tab. 16). 

Tab. 17 Metoda váženého pořadí pro váhy určené Saatyho metodou 

 

K 

 

vi 

D1 D2 D3 D4 D5 D6  

  
 

   
 
 

 

Hj   
 

   
 
 

 

Hj   
 

   
 
 

 

Hj   
 

   
 
 

 

Hj   
 

   
 
 

 

Hj   
 

   
 
 

 

Hj 

K1 0,47 1 6 2,82 5 2 0,94 2 5 2,35 6 1 0,47 2 5 2,35 4 3 1,41 

K2 0,02 6 1 0,02 4 3 0,06 5 2 0,04 2 5 0,10 1 6 0,12 3 4 0,08 

K3 0,12 2 5 0,60 1 6 0,72 6 1 0,12 3 4 0,48 4 3 0,36 5 2 0,24 

K4 0,03 2 5 0,15 1 6 0,18 2 5 0,15 4 3 0,09 6 1 0,03 5 2 0,06 

K5 0,30 5 2 0,60 6 1 0,30 3 4 1,20 4 3 0,90 1 6 1,80 2 5 1,50 

K6 0,06 4 3 0,18 4 3 0,18 3 4 0,24 2 5 0,30 4 3 0,18 1 6 0,36 

 ∑ 4,37  2,38  4,10  2,34  4,84  3,65 

Pořadí variant 2. 5.  3. 6. 1. 4. 

 

 Podle metody váženého pořadí pro váhy určené Saatyho metodu je posloupnost 

dodavatelů D5, D1, D3, D6, D2 a D4 (viz tab. 17). 

 

 

Tab. 18 Porovnání pořadí dodavatelů metodou váženého pořadí 

 

Dodavatelé 

MVP 

bodová metoda 

MVP 

preferenční pořadí 

MVP 

párové porovnání 

MVP 

Saatyho metoda 

D1 2. 2. 2. 2. 

D2 5. 5. 5. 5. 

D3 4. 3. 3. 3. 

D4 5. 6. 6. 6. 

D5 1. 1. 1. 1. 

D6 3. 4. 4. 4. 
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 Metoda váženého pořadí je charakteristická snahou nalézt celkovou hodnotu 

jednotlivých variant. Vychází z váženého průměru dílčích ohodnocení variant podle 

jednotlivých kritérií. Optimální variantou je pak varianta s největší celkovou hodnotou. 

  

 Z porovnání výsledků metodou váženého pořadí (viz tab. 18) je patrné, že ke 

strategickému partnerství by měli být osloveni dodavatelé D1 a D5. Dodavatelé D2 a D4 jsou 

naprosto nevhodní. Dodavatelé D3 a D6 by měli být využíváni jako náhradní dodavatele. Pro 

větší názornost jsou dosažené výsledky uvedeny v grafu na obrázku 3. 

 

 

 

 

Obr. 3 Porovnání pořadí dodavatelů metodou váženého pořadí 
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b) Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty 

Výpočet se provede na základě vztahu (8)  

 

Příklad výpočtu:  
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Tab. 19 Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty pro váhy určené bodovou metodou 

 

Kritérium 

 

vi 

 

xi
*
 

 

xi
o
 

di 
1)

 pro varianty: 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 
 

K1 0,28 5 1 0 0,16 0,02 0,28 0,02 0,07 

K2 0,03 31 10 0,03 0 0,01 0 0 0 

K3 0,19 96 89 0 0 0,19 0,03 0,10 0,14 

K4 0,08 5 1 0,01 0 0,01 0,02 0,08 0,05 

K5 0,28 110 135 0,04 0,28 0,01 0,01 0 0 

K6 0,14 30 7 0,14 0,14 0,11 0,07 0,14 0 

 Dj 0,47 0,76 0,59 0,64 0,58 0,51 

Pořadí variant 1. 6. 4. 5. 3. 2. 

 

 Podle výsledků metody vzdálenost od fiktivní varianty s váhami stanovenými bodovou 

metodu je pořadí dodavatelů D1, D6, D5, D3, D4 a D2 (viz tab. 19). 

 

 

 

 



37 

 

Tab. 20 Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty pro váhy určené na základě preferenčního 

    pořadí kritérií 

 

Kritérium 

 

vi 

 

xi
*
 

 

xi
o
 

di 
1)

 pro varianty: 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 
 

K1 0,29 5 1 0 0,16 0,02 0,29 0,02 0,07 

K2 0,05 31 10 0,05 0 0,01 0 0 0 

K3 0,19 96 89 0 0 0,19 0,03 0,10 0,14 

K4 0,10 5 1 0,01 0 0,01 0,03 0,10 0,06 

K5 0,24 110 135 0,04 0,24 0,01 0,01 0 0 

K6 0,14 30 7 0,14 0,14 0,11 0,07 0,14 0 

 Dj 0,49 0,73 0,59 0,66 0,60 0,52 

Pořadí variant 1. 6. 3. 5. 4. 2. 

 

 Podle metody vzdálenosti od fiktivní varianty a váhy stanovené na základě 

preferenčního uspořádání kriterií je posloupnost dodavatelů D1, D6, D3, D5, D4 a D2 (viz tab. 

20). 

 

Tab. 21 Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty pro váhy stanovené metodou párového  

  porovnání 

 

Kritérium 

 

vi 

 

xi
*
 

 

xi
o
 

di 
1)

 pro varianty: 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 
 

K1 0,29 5 1 0 0,16 0,02 0,29 0,02 0,07 

K2 0,05 31 10 0,05 0 0,01 0 0 0 

K3 0,19 96 89 0 0 0,19 0,03 0,10 0,14 

K4 0,10 5 1 0,01 0 0,01 0,03 0,10 0,06 

K5 0,24 110 135 0,04 0,24 0,01 0,01 0 0 

K6 0,14 30 7 0,14 0,14 0,11 0,07 0,14 0 

 Dj 0,49 0,73 0,59 0,66 0,60 0,52 

Pořadí variant 1. 6. 3. 5. 4. 2. 
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 Podle metody vzdálenosti od fiktivní varianty pro váhy stanovené metodou párového 

porovnání kritérií je posloupnost dodavatelů D1, D6, D3, D5, D4 a D2 (viz tab. 21). 

 

Tab. 22 Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty pro váhy určené Saatyho metodou 

 

Kritérium 

 

vi 

 

xi
*
 

 

xi
o
 

di 
1)

 pro varianty: 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 
 

K1 0,47 5 1 0 0,26 0,03 0,47 0,03 0,12 

K2 0,02 31 10 0,02 0 0,01 0 0 0 

K3 0,12 96 89 0 0 0,12 0,02 0,06 0,09 

K4 0,03 5 1 0 0 0 0,01 0,03 0,02 

K5 0,30 110 135 0,05 0,3 0,01 0,01 0 0 

K6 0,06 30 7 0,06 0,06 0,05 0,03 0,06 0 

 Dj 0,36 0,79 0,47 0,73 0,42 0,48 

Pořadí variant 1. 6. 3. 5. 2. 4. 

  

 Pořadí dodavatelů podle nejmenší vzdálenost od fiktivní (ideální) varianty pro váhy 

určené Saatyho metodu je posloupnost dodavatelů D1, D5, D3, D6, D4 a D2 (viz tab. 22). 

 

Tab. 23 Porovnání pořadí dodavatelů metodou vzdálenosti od fiktivní varianty 

 

Dodavatelé 

VFV 

bodová metoda 

VFV 

preferenční pořadí 

VFV 

párové porovnání 

VFV   

Saatyho metoda 

D1 1. 1. 1. 1. 

D2 6. 6. 6. 6. 

D3 4. 3. 3. 3. 

D4 5. 5. 5. 5. 

D5 3. 4. 4. 2. 

D6 2. 2. 2. 4. 

 

 

 Nejmenší vzdálenost od fiktivní (ideální) varianty a tedy první umístění, má varianta – 

dodavatel D1. Tento dodavatel vyšel z výsledků všech metod nejlépe a je tedy strategicky 
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nejlepší navázat s ním dlouhodobou spolupráci. Při výběru druhého dodavatele se výsledky 

liší v případě použití vah určených Saatyho metodu (viz tab. 23). Zatímco u všech 

předchozích metod určování významnosti kritérií je za druhého vhodného dodavatele označen 

D6, použití vah vycházejících ze Saatyho metody vede k doporučení dodavatele D5. Hlavním 

důvodem je průměrná hodnota dodavatele D6 u kritéria K1, které má v případě Saatyho 

metody výrazně vyšší váhu než u ostatních použitých metod stanovení významnosti kritérií. 

Za zcela nevhodné dodavatele pro dodávky JIT lze označit D2 a D4. Pro větší názornost jsou 

výsledky uvedeny graficky (viz obr. 4). 

 

 

 

Obr. 4 Porovnání pořadí dodavatelů metodou vzdálenosti od fiktivní varianty  

 

c) Index způsobilosti dodavatelů 

  

 Výpočet se provede na základě vztahu (9) a (10).  
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Příklad výpočtu (optimální hodnoty jsou znázorněny tučně): 

 

14,0
7

28,0
120

08,0
4

19,0
95

03,0
10

28,0
5

1
30

110

51001005
IZD  

 

Tab. 24 Index způsobilosti dodavatelů pro váhy určené bodovou metodou 

K vi 
D1 D2 D3 D4 D5 D6  

HKij IZDj HKij IZDj HKij IZDj HKij IZDj HKij IZDj HKij IZDj 

K1 0,28 5/5 0,28 2/5 0,11 4/5 0,22 1/5 0,06 4/5 0,22 3/5 0,17 

K2 0,03 10/100 0 25/100 0,01 20/100 0,01 28/100 0,01 31/100 0,01 26/100 0,01 

K3 0,19 95/100 0,18 96/100 0,18 89/100 0,17 93/100 0,18 91/100 0,17 90/100 0,17 

K4 0,08 4/5 0,06 5/5 0,08 4/5 0,06 3/5 0,05 1/5 0,02 2/5 0,03 

K5 0,28 110/120 0,26 110/135 0,23 110/114 0,27 110/115 0,27 110/110 0,28 110/112 0,28 

K6 0,14 7/30 0,03 7/30 0,03 10/30 0,05 14/30 0,07 7/30 0,03 30/30 0,14 

 ∑ 0,81  0,64  0,78  0,64  0,73  0,80 

Pořadí variant 1. 5.  3. 5. 4. 2. 

 

 Pořadí dodavatelů podle indexu způsobilosti pro váhy určené bodovou metodou je D1, 

D6, D3 a D5. Dodavatelé D2 a D4 se umístili společně na posledním místě (viz tab. 24). 
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Tab. 25 Index způsobilosti dodavatelů pro váhy určené na základě preferenčního  

  pořadí kritérií 

K vi 
D1 D2 D3 D4 D5 D6  

HKij IZDj HKij IZDj HKij IZDj HKij IZDj HKij IZDj HKij IZDj 

K1 0,29 5/5 0,29 2/5 0,12 4/5 0,23 1/5 0,06 4/5 0,23 3/5 0,17 

K2 0,05 10/100 0,01 25/100 0,01 20/100 0,01 28/100 0,01 31/100 0,02 26/100 0,01 

K3 0,19 95/100 0,18 96/100 0,18 89/100 0,17 93/100 0,18 91/100 0,17 90/100 0,17 

K4 0,10 4/5 0,08 5/5 0,10 4/5 0,08 3/5 0,06 1/5 0,02 2/5 0,04 

K5 0,24 110/120 0,22 110/135 0,20 110/114 0,23 110/115 0,23 110/110 0,24 110/112 0,24 

K6 0,14 7/30 0,03 7/30 0,03 10/30 0,05 14/30 0,07 7/30 0,03 30/30 0,14 

 ∑ 0,81  0,64  0,77  0,61  0,71  0,77 

Pořadí variant 1. 5.  2. 6. 4. 2. 

 

 Při použití indexu způsobilosti v kombinaci s metodou preferenčního pořadí kriterií je 

pořadí dodavatelů následující: D1, D3 a D6 na společném druhém místě, D5, D2 a D4 (viz tab. 

25). 

 

Tab. 26 Index způsobilosti dodavatelů pro váhy stanovené metodou párového porovnání 

K vi 
D1 D2 D3 D4 D5 D6  

HKij IZDj HKij IZDj HKij IZDj HKij IZDj HKij IZDj HKij IZDj 

K1 0,29 5/5 0,29 2/5 0,12 4/5 0,23 1/5 0,06 4/5 0,23 3/5 0,17 

K2 0,05 10/100 0,01 25/100 0,01 20/100 0,01 28/100 0,01 31/100 0,02 26/100 0,01 

K3 0,19 95/100 0,18 96/100 0,18 89/100 0,17 93/100 0,18 91/100 0,17 90/100 0,17 

K4 0,10 4/5 0,08 5/5 0,10 4/5 0,08 3/5 0,06 1/5 0,02 2/5 0,04 

K5 0,24 110/120 0,22 110/135 0,20 110/114 0,23 110/115 0,23 110/110 0,24 110/112 0,24 

K6 0,14 7/30 0,03 7/30 0,03 10/30 0,05 14/30 0,07 7/30 0,03 30/30 0,14 

 ∑ 0,81  0,64  0,77  0,61  0,71  0,77 

Pořadí variant 1. 5.  2. 6. 4. 2. 
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 Použitím indexu způsobilosti v kombinaci s metodou párové porovnání se umístění 

dodavatelů k předchozí aplikaci nezměnilo. Výsledky jsou u obou metod opět totožné (viz 

tab. 26). 

 

Tab. 27 Index způsobilosti dodavatelů pro váhy určené Saatyho metodou 

K vi 
D1 D2 D3 D4 D5 D6  

HKij IZDj HKij IZDj HKij IZDj HKij IZDj HKij IZDj HKij IZDj 

K1 0,47 5/5 0,47 2/5 0,19 4/5 0,38 1/5 0,09 4/5 0,38 3/5 0,28 

K2 0,02 10/100 0 25/100 0,01 20/100 0 28/100 0,01 31/100 0,01 26/100 0,01 

K3 0,12 95/100 0,11 96/100 0,12 89/100 0,11 93/100 0,11 91/100 0,11 90/100 0,11 

K4 0,03 4/5 0,02 5/5 0,03 4/5 0,02 3/5 0,02 1/5 0,01 2/5 0,01 

K5 0,30 110/120 0,28 110/135 0,24 110/114 0,29 110/115 0,29 110/110 0,30 110/112 0,29 

K6 0,06 7/30 0,01 7/30 0,01 10/30 0,02 14/30 0,03 7/30 0,01 30/30 0,06 

 ∑ 0,89  0,60  0,82  0,55  0,82  0,76 

Pořadí variant 1. 5.  2. 6. 2. 4. 

 

 Pořadí dodavatelů podle indexu způsobilosti dodavatelů s  váhami určenými Saatyho 

metodou je D1, D3 a D5 na společném druhém místě, D6, D2 a D4 (viz tab. 27). 

 

 

Tab. 28 Porovnání pořadí dodavatelů podle indexu způsobilosti dodavatelů 

 

Dodavatelé 

IZD 

bodové metody 

IZD 

Preferenční pořadí 

IZD 

párového porovnání 

IZD 

Saatyho metody 

D1 1. 1. 1. 1. 

D2 5. 5. 5. 5. 

D3 3. 2. 2. 2. 

D4 5. 6. 6. 6. 

D5 4. 4. 4. 2. 

D6 2. 2. 2. 4. 
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 Výsledky aplikace indexu způsobilosti dodavatelů v tomto případě ukázaly jasnou 

pozici dodavatele D1 (viz tab. 28). Jako druhý by měl být s velice těsným výsledkem osloven 

dodavatel D3 před dodavatelem D6. Za nevhodné lze označit dodavatele D2 a D4. Pro větší 

názornost jsou výsledky znázorněny graficky (viz obr. 5). 

   

 

Obr. 5 Porovnání pořadí dodavatelů podle indexu způsobilosti dodavatelů 

 

d) Celkové shrnutí výsledků 

 

Tab. 29 Porovnání volby dodavatelů podle jednotlivých metod 

 

Rozhodnutí 

MVP VFV IZD 

Vhodní D1, D5 D1, D6 D1, D3 

Náhradní D3, D6 D3, D5 D5, D6 

Nevhodní D2, D4 D2, D4 D2, D4 
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 Porovnáním všech metod výběru variant byla stanovena pořadí pro možná oslovení 

dodavatelů. Jednoznačná je pozice dodavatele D1, který by se měl stát strategickým 

dodavatelem. Stejně jednoznačná je pozice dodavatelů D2 a D4, kteří jsou zcela nevhodní. 

Volba druhého strategického dodavatele si vyžádá bližší analýzu dodavatelů D3, D5 a D6. 

Metodu váženého pořadí lze (ve srovnání s oběma zbylými metodami) považovat za méně 

přesnou, protože dochází k převodu přesných daných hodnot jednotlivých kritérií na pořadí. 

Díky tomu může docházet k nesprávným doporučením u dodavatelů, jejichž hodnoty u 

významných kritérií jsou velice podobné. Z tohoto pohledu by mohla být volba zúžena na 

rozhodování mezi dodavateli D3 a D6.  
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5 Závěr 

 

 V tržních podmínkách, kdy podnik musí neustále bojovat o své přijatelné postavení na 

trhu, musí využívat všech způsobů, jak dosáhnout vyšší kvality produktů, nízkých nákladů a 

tím i cen, jak být pohotový, spolehlivý a pružný ve vztahu ke svým zákazníkům. Vytvoření 

vzájemně výhodných odběratelsko – dodavatelských vztahů vede ke spokojenosti zákazníků. 

Spokojený zákazník, jako poslední článek všech procesů přináší společnosti zisk. Společnosti 

přecházejí ke strategii partnerských vztahů s dodavateli. Přestávají postupně dodavatele 

vnímat jako protivníka a soupeře, ale snaží se vytvářet s dodavatelem vzájemně výhodné 

vztahy. 

 

 Hlavním výsledkem této diplomové práce je posouzení vhodnosti vybraných metod 

vícekriteriálního rozhodování při výběru dodavatelů v malých a středních podnicích. Byly 

aplikovány čtyři metody pro určení významnosti kritérií a tři metody pro preferenční 

uspořádání dodavatelů. Kombinace všech uvedených metod byla realizována formou 

případové studie, tj. na konkrétním příkladu a datech z praxe. 

 

Z výsledků případové studie je patrné, že se vždy musí aplikovat širší paleta metod jak 

pro stanovení významnosti kritérií, tak výběru variant. I přesto nemusí být takto získaná 

doporučení jednoznačná a konzistentní.  Hlavní slovo pak nemá výsledek některé z metod, ale 

hodnotitel (expert), který provede syntézu výsledků, hlubší analýzu sporných doporučení, 

případně koriguje dosavadní východiska vícekriteriálního rozhodování. Další zkvalitnění 

rozhodovacího procesu může přinést zapojení větší skupiny expertů do procesu rozhodování. 

Lze se tedy ztotožnit se závěrem, že metody vícekriteriálního rozhodování jsou pouze 

nástroji, které mají minimalizovat dopad subjektivního názoru, ne jej úplně odstranit. 
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