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ABSTRAKT 

Předmět disertační práce je zaměřen na vícekriteriální rozhodovací proces  

při výběru nových kancelářských prostor v administrativních objektech. Současný stav 

strategického rozhodnutí probíhá zejména nad subjektivním dojmem rozhodovatele  

a není znám žádný nástroj, kterým by bylo možno vnést objektivní pohled do důležitého 

rozhodování. V práci je analyzován současný stav volných kancelářských prostor 

k pronájmu v ČR i v zahraničí a analyzován současný proces rozhodování.  

Cílem práce je navržení metodiky a doporučení nástrojů, kterými lze objektivně 

hodnotit a porovnávat varianty výběru, a to buď se zohledněním rizika, či bez něj. 

Navržená metodika a dva použité nástroje jsou aplikovány na modelované úloze.  

Za nástroje, kterými lze tuto rozhodovací úlohu řešit jsou považovány SW nástroj  

PREV v. 3.5 a algoritmus Metody bazické varianty, který je zpracován ve formě sešitu 

MS Excel pro případné praktické použití. Těmito nástroji jsou modelovány zvolené tři 

varianty rozhodování, které jsou charakterizovány váhou, hodnocením, resp. hodnotou  

a u jednoho z nástrojů také rizikem. Modelování probíhá nad daty reálných nabídek, 

které jsou váhovány dle preferencí udělených od manažerů z praxe, kteří se s touto 

problematikou setkávají nebo s ní přišli do kontaktu. Do rozhodovacího procesu 

vstupují relevantní orientovaná kritéria, čímž je zajištěn širší pohled na hodnocenou 

variantu. Výsledkem modelování je určení pořadí jednotlivých variant podle preferencí 

rozhodovatele a hodnocení kritérií s doporučením optimálního z nich. Výsledky práce 

jsou uplatnitelné a využitelné v praxi, zejména v realitních kancelářích a property 

manažery.  

Klíčová slova: Vícekriteriální rozhodování, PREV v. 3.5, Metoda bazické varianty, 

kancelářské prostory, administrativní objekty, strom kritérií. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

The subject of the dissertation focuses on multi-criteria decision-making process 

in the selection of new office space in office buildings. The current status of strategic 

decisions mainly takes the subjective impression of the decision maker and is not aware 

of any tool that could be bring an objective view of the important decisions. The paper 

analyzed the current state of available office space for rent in the Czech Republic and 

abroad, and analyzed the current decision-making process.  

The aim is to propose a methodology and recommendation tools that can 

objectively evaluate and compare the selection of variants, either by taking into account 

the risks, or without him. The proposed methodology and used two tools are applied to 

the modeled task. For tools to solve this decision problem are considered SW tool 

PREV v. 3.5 Methods and algorithm base variant, which takes the form of MS Excel 

workbook for any practical use. These instruments are modeled selected three variants 

of decision making, which are characterized by weight, evaluation, respectively. value 

and one of the instruments also risk. Modeling is done over the data in real bids, which 

are weighted according to the preferences granted by the managers of the practice who 

meet this problem or it came into contact. By entering the relevant decision-making 

process-oriented criteria, thus ensuring a wider view of the evaluation of alternatives. 

The result of the modeling is to determine the sequence of each variant according to the 

preferences of the decision maker and evaluation criteria with the recommendation of 

the optimal one. The results are applicable and useful in practice, especially in the real 

estate brokers and property managers. 

Keywords: Multi-criteria decision making, office space, office buildings, tree structure. 
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1 ÚVOD 

Administrativní budovy jsou součástí veřejného prostoru města a významně 

ovlivňují všechny prvky veřejné infrastruktury - dopravní infrastrukturu, technickou 

infrastrukturu, veřejná prostranství. V případě administrativních budov pro veřejnou 

správu jsou součástí občanského vybavení. Rozhodování o umístění, funkci, velikosti  

a provozu takových budov musí brát v úvahu zásady urbanistické koncepce a městského 

inženýrství jak pro etapu projektování a výstavby, tak pro období provozu budov [31]. 

Téma práce svým zaměřením spadá do oboru městského inženýrství, které jako 

multidisciplinární obor, se zajímá o technickoekonomické problémy v sídlech stejně 

jako o problematiku městských staveb nejen občanského vybavení, moderní řízení 

apod. 

V   disertační práci jsou sepsány postup a výsledky výzkumu v problematice 

výběru nových kancelářských prostor v administrativních objektech. Motivem k tomuto 

výzkumu je skutečnost, že jen za rok 2014 by mělo být v Praze dokončeno řádově 

157 000 m
2 

kancelářských ploch, což představuje meziroční nárůst o cca 8% oproti 

10letému průměru [4]. Dlouhodobé sledování vývoje nabídky a poptávky  

po kancelářských plochách, dle [4], potvrzuje, že míra neobsazenosti kancelářských 

ploch osciluje od r. 2011 v intervalu mezi 11 – 15%. Lze konstatovat, že převis nabídky, 

je příznivý pro klienty realitních kanceláří, kteří hledají nové prostory a tyto prostory 

poptávají, ale nepříznivý pro vlastníky těchto objektů, kteří musí hledat způsoby, jak se 

vypořádat s konkurencí.  

Jedním ze způsobů, jak být pro klienta zajímavější mezi ostatními nabídkami, 

může být certifikace zelenými certifikáty. Certifikace je v posledních letech velice 

populární a i když objekt není novostavbou a je již v provozu, tak existují i certifikace 

označené „in use“, které právě tyto objekty certifikují. Otázkou je, do jaké míry,  

na certifikaci budou slyšet poptávající organizace, zdali se dokáží orientovat a zda se 

pro certifikovanou nabídku rozhodnou proto, že je certifikovaná, anebo proto, že je 

jednoduše vhodná. [11, 4] 

Každý rok probíhá proces hledání nových kancelářských prostor u různých 

společností, různé velikosti, různého zaměření apod., které mají různé nároky  

a požadavky na pronajímanou plochu, na služby, lokalitu a další. Tato skutečnost je 
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dána situací, ve které se společnost nachází. Příčinou může být končící nájemní 

smlouva, která se obvykle sjednává na 3, 5 nebo i 10 let, nebo příčinu lze hledat 

v nespokojenosti společnosti se současným stavem (výše nájemného, kvalita prostředí, 

lokalita apod.). V práci je pozornost upřena na společnosti, které hledají minimálně 

500m
2
 kancelářských ploch a obracejí se svou potřebou na realitní společnosti, které 

tvoří důležitý bod v celém začínajícím procesu hledání nových užitných prostor.  

Od výběru realitní kanceláře se odvíjí budoucí celkový úspěch společnosti  

a spokojenost klienta. Realitní kanceláře sehrávají důležitou roli a to z pohledu 

kvalitního portfolia nabízených nabídek a z pohledu budoucího konzultanta, který co by 

profesionál a odborník, stojí na straně svého klienta a svými zkušenostmi a znalostmi, 

pomáhá vybrat optimální řešení - objekt. 

Stěhování společnosti do jiných prostor je důležitým strategickým rozhodnutím 

v každé společnosti, proto je žádoucí, aby toto rozhodnutí bylo dobře promyšleno, 

zváženo a rozhodnuto tak, aby nová adresa společnosti, nepoškodila její současné 

fungování, ale aby naopak dopomohlo společnosti k získání lepšího postavení mezi 

konkurencí a stala se dostupnější a přijatelnější pro své klienty a zaměstnance. Každá 

společnost před rozběhnutím realitního hledání dobře zvažuje své rozhodnutí  

o stěhování, které sebou přináší mimo finančních nákladů na samotný přesun, také 

prostorové plánování a další administrativní činnosti spojené se stěhováním. 

1.1 Rešerše současného stavu poznání 

 Publikace o typologii administrativních budov  

Normativně jsou administrativní budovy upraveny v normě ČSN 73 5305 

Administrativní budovy a prostory [10]. V této normě jsou definovány stavebně 

technické parametry administrativních budov, jejich prostorové, funkční  

a stavebnětechnické požadavky, jsou zde specifikovány druhy kanceláří a způsoby 

jejich prostorového uspořádání a v neposlední řadě je zde pozornost upřena na 

doprovodné provozy např. šatny, hygienické zařízení, čajové kuchyňky apod., a jejich 

požadavky. 

Mezi další publikace zabývající se administrativními budovami z pohledu 

typologie je od E. Neuferta publikace Navrhování staveb [23], která se věnuje 

prostorovému navrhování administrativních objektů se zohledněním druhu výkonu, 
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který v budově probíhá. Obě publikace jsou podstatné pro další postup v disertační 

práci, a proto zde byly zmíněny. 

 Publikace o vícekriteriálním rozhodování 

Publikací, zabývající se touto problematikou je nespočet. Při tvorbě disertační 

práce bylo čerpáno, kromě jiných, z těchto publikací: 

 FOTR, Jiří, ŠVECOVÁ, Lenka a kol. Manažerské rozhodování: postupy, 

metody a nástroje. 2., přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2010, 474 s. ISBN 

978-80-86929-59-0. 

 SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Renáta, BERAN, Václav a DLASK, 

Petr. Rozhodování: (vstupní data, významnost kritérií, hodnocení 

variant). Vyd. 1., Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 

110 s. ISBN 978-80-01-04982-2. 

Tyto dvě publikace se zabývají rozhodováním a rozhodovacími procesy. 

Publikace uvedená na druhém místě v sobě zahrnuje část obsahu z publikace první  

a navíc uvádí řešené příklady a možnosti jak v rozhodovacích procesech lze uplatnit 

softwarové nástroje. 

První publikace zeširoka uvádí čtenáře do problematiky, postihuje rozhodovací 

procesy komplexně a vysvětluje základní otázky týkající se rozhodování, proto sloužila 

jako hlavní pramen pro pochopení a poznání problematiky. 

Téma disertační práce se zabývá obecně rozhodovacím procesem  

a problematikou výběru kancelářských prostor. Při hledání informací, týkajících se dat  

o nabízených kancelářských prostorech, bylo čerpáno zejména z informačních zdrojů 

realitních kanceláří a to zejména těch nadnárodních jako jsou [17, 18] Jones Lang 

LaSalle, [7] Colliers International a [8] Cushman&Wakefield a z časopisů [4] Building 

World Magazine (Building World, s.r.o.), a [26] Realit (Mladá fronta, a.s.),  

a z publikace [6] Office book (Centers Publishing, 2011). V těchto publikacích je 

sledován vývoj na trhu s kancelářskými prostory. 

 Zahraniční publikace vztahující se k tématu 

Zahraniční publikace v databázi SCOPUS, jsou svým obsahem zaměřeny čistě 

na rozhodovací procesy vícekriteriální i ostatní a to v jakémkoliv odvětví.  

O problematice přístupu k rozhodovacímu procesu při výběru kancelářských ploch se 
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nezmiňuje žádný záznam. Z těch záznamů, které souvisí s vícekriteriálním 

rozhodováním a byly použity při zpracování, zmiňuji: 

 ANOJKUMAR L., ILANGKUMARAN M. a SASIREKHA V. 

Comparative analysis of MCDM methods for pipe material selection 

in sugar industry. Expert Syst Appl. 2014;41(6):2964-80.  

 ZARGARYAN, J.A a FINAEV, V.I. Multicriterion decision making 

in case of incomplete source data. World Applied Sciences Journal. 

2013;23(9):1253-61. 

Publikace mimo citační databáze, která se věnuje výběru nových kancelářských 

prostor, je publikace: 

 42Floors. Find Office Space. The search proces. Selection criteria, 

lease negotiation nd ffice build-out guide [online]. 2014 [cit. 2014-

04-19]. Dostupné z: http://assets.42floors.com/emails/find-office-

space-pdf. 

Publikace slouží jako průvodce a rádce pro klienty realitních kanceláří, kteří 

hledají kancelářské prostory, ale nevědí na co si dát při výběru pozor a jak se vyznat 

v realitním prostředí. 

1.2 Analýza současného procesu výběru nových kancelářských 

prostor v ČR a v zahraničí 

Informace o současném stavu procesu výběru nových kancelářských prostor byly 

zjištěny na základě řízeného rozhovoru vedeného s National Directorem společnosti 

Jones Lang LaSalle, Ing. Petrem Karešem. Otázky a celý rozhovor je doložen v příloze 

č. 2. RK JLL je v žebříčku největších a neúspěšnějších realitních kanceláří na předních 

pozicích. Lze tvrdit, že se jedná o významnou a zkušenou realitní kancelář, která ročně 

zprostředkovává nájmy desítkám velkých klientů, a proto s ní byla navázána spolupráce. 

Předmětem naší schůzky byl rozhovor týkající se procesu hledání nových 

kancelářských prostor a zjištění nových informací v této problematice. Důležitým 

zjištěním je skutečnost, že pronájmy kancelářský prostor třídy A a B nabízené klientům 

se pronajímají vždy zprostředkovaně realitní kanceláří.  
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V prostředí České republiky jsou to realitní kanceláře Jones Lang LaSalle, 

Cushman&Wakefield, CBRE, DTZ, Colliers, a další. Na mezinárodní úrovni se jedná o 

stejné postupy hledání prostor a jednání s klienty jako v ČR, je to dáno firemní kulturou 

a interními pravidly dané realitní společnosti. Zjednodušeně lze říci, že celý proces 

probíhá v přibližně stejném rytmu v České republice jako v Kanadě nebo kdekoliv 

jinde, kde má daná realitní společnost své zastoupení.  

1.2.1 Průběh rozhodovacího procesu 

V této kapitole bude popsán rozhodovací proces tak, jak probíhá v realitní 

kanceláři Jones Lang LaSalle. 

V momentě, kdy se vedení společnosti rozhodne vybrat nové sídlo společnosti  

a rozhodne se přestěhovat ze současných kancelářských prostor, osloví realitní kancelář 

s přáním změny současného sídla na nové místo. K tomu, aby byla schopna realitní 

kancelář zareagovat na přání klienta, je zapotřebí povést v několika krocích analýzu 

klientových představ a zároveň nabídnout portfolio vhodných objektů, které by 

korespondovaly s představami a požadavky klienta. Celý proces je časově náročný.  

Dle informací z rozhovoru s Ing. Karešem proces trvá 6 – 12 měsíců. Během tohoto 

období prochází rozhodování několika fázemi. Pro lepší pochopení jsou jednotlivé fáze 

zobrazeny na obr. 1. Předpoklad je ten, že klient i realitní kancelář se již setkali a sdělili 

si vzájemně své požadavky na budoucí spolupráci.  

 

Obr. 1 Rozhodovací proces při výběru nových kancelářských prostor 

Zdroj: autor 
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Komentář k obrázku 1: 

1. Hrubý výběr nemovitostí: V tomto bodu realitní kancelář připraví portfolio  

o cca 30 nemovitostech, které splňují 5 základních parametrů, které klient požaduje. 

Mezi parametry patří např. lokalita, stáří objektu, plocha k pronájmu apod. 

2. Zúžení nabídky nemovitostí: Po tom, co klient zhodnotí předložené nabídky, 

zúží počet nemovitostí na 6-8. V tomto rozhodování se klient rozhoduje subjektivně,  

na základě vlastního názoru a po předložení katalogových informací. V tomto kroku 

klient nabídky fyzicky neviděl. K zúžení nabídky dochází proto, že v dalším kroku 

klient osobně za asistence realitní kanceláře projde jednotlivé prostory. 

3. Fyzická prohlídka: Při fyzické prohlídce objektu dochází k tvorbě 

subjektivního hodnocení objektu klientem a nabídky jsou klientem posuzovány  

na základě pocitu, který v něm objekt zanechá. Ne ve všech případech se dá 

konstatovat, že první dojem je tím správným kritériem, které rozhodne o konečném 

výsledku výběru. Zvažuje se orientace na světové strany, zdali pronajímané plochy jsou 

všechny v rámci jednoho podlaží, okolí objektu apod. 

4. Zúžení nabídky nemovitostí: Ke druhému zúžení nabídky nemovitostí dochází 

po fázi fyzické prohlídky. V tomto kroku klient vybírá nejlepší 3 – 5 nabídek.  

5. Detailní rozbor nabídek: Posuzování zúženého množství nabídek pobíhá 

z pohledu délky nájmu, bonusů a podmínek pronajímatele. Nabídky jsou hodnoceny 

z pohledu vhodnosti, představ klienta a subjektivního dojmu z fyzické prohlídky  

a dalších kritérií, které nebyly sděleny z důvodu zachování know-how realitní 

společnosti. Fáze končí výběrem nových kancelářských prostor. 

6. Vyjednávání podmínek nájmu: Realitní kancelář v tomto bodě stojí na straně 

klienta a vystupuje za něj při vyjednávání o podmínkách nájmu s pronajímatelem. 

Domlouvají např. detaily upřesňující požadavky klienta na prostor. 

7. Finanční analýzy a predikce vývoje: Při realizaci rozhodovacího procesu 

výběru nových kancelářských prostor v administrativních objektech, je důležité mít  

na paměti skutečnost, že se stále jedná o strategické rozhodnutí, které výrazným 

způsobem ovlivní fungování společnosti po čas nové lokace v nových prostorách  

na nové adrese. Toto rozhodnutí výrazně ovlivní nejen každodenní procesy odehrávající 

se jednak uvnitř společnosti, ale také procesy odehrávající se vně. Záleží samozřejmě  

na typu společnosti. Od této skutečnosti se odvíjí míra dopadu vnějších každodenních 

procesů. Např. jedná-li se o společnost, která je každodenně navštěvována veřejností, 
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např. orgán veřejné správy, pak je pro tuto organizaci klíčové, aby s přemístěním jejího 

sídla, byli občané srozuměni dostatečně dopředu a vyřešil se tak problém fyzické 

dostupnosti  

a zároveň je žádoucí, a to nejen ve vztahu k orgánům veřejné správy, aby se provedly 

finanční analýzy a další predikce vývoje v nově nastěhovaných prostorách. Stěhování 

do nových prostor je finančně náročná akce, která si žádá pečlivé promyšlení  

a prozkoumání každého detailu a zvážení všech rizik z ní vyplývající. Pokud si klient 

přeje prostorovou studii najímaných prostor, realitní kancelář zprostředkuje přes 

architektonickou kancelář návrh na rozmístění zaměstnanců a vybavení.   

8. Příprava nájemní smlouvy: Problematiku nájemních smluv upravuje nový 

občanský zákoník č. 89/2012 Sb. [9] O přípravu nájemní smlouvy se za klienta postará 

realitní kancelář. Ve smlouvě musí být zaneseny všechny dohodnuté podmínky nájmu. 

9. Realizace pronájmu: Po podepsání nájemní smlouvy a nabytí její účinnosti 

realizuje klient stěhování do nových prostor. Průběh stěhování sleduje projektové 

oddělení realitní kanceláře. 

1.3 Stav realitního trhu s kancelářskými plochami v ČR a 

v zahraničí 

V této kapitole je analyzován současný stav na trhu s kancelářskými prostory  

a zároveň je popsán způsob současného procesu výběru nových kancelářských prostor 

tak, jak jej dnes realizují realitní společnosti nadnárodního charakteru. 

Stav kancelářských ploch na realitním trhu je zachycen v tabulce 1.  

Do komparace byly vybrány hlavní města států, které mají volně přístupná data o stavu 

kancelářských ploch. Z uvedeného srovnání vyplývá, že napříč kontinenty se stav 

volných kancelářských ploch pohybuje v průměru kolem 9% z celkového počtu 

kancelářských ploch.   
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Tab.  1 Srovnání stavu kancelářských ploch v hlavních městech u vybraných 

států 

Země – hlavní město 
kancelářské plochy celkem 

[m
2
] 

volné plochy 

[m
2
] 

volné plochy 

[%] 

Kanada – Ottawa 2.010.168 202.530 10% 

Argentina – Buenos Aires 1.561.744 105.143 6,7% 

Čína – Peking 5.482.898 383.802 7% 

Německo – Berlín 18.200.000 1.270.000 7% 

Polsko – Varšava 4.112.800 452.408 11,7% 

Česká republika - Praha 2.960.000 384.800 13% 

Zdroj: volně upraveno z [7, 8, 17] 

Z uvedené statistiky rovněž vyplývá, že Berlín disponuje nejvíce kancelářskými 

plochami a neobsazenost těchto ploch se pohybuje na 7%. V porovnání s Prahou se 

jedná o téměř poloviční neobsazenost. 

K tomu, aby bylo možno dokreslit si situaci s kancelářskými plochami 

v jednotlivých městech, je uveden počet obyvatel rozloha jednotlivých měst v tabulce  

2.  

Tab.  2 Stav kancelářských ploch v konfrontaci s urbanistickými údaji o městě 

Hlavní město 
počet obyvatel 

[mil.] 

rozloha  

[km
2
] 

kancelářské plochy 

celkem 

[.10
6
 m

2
] 

Ottawa 0,883 2.778 2,010 

Buenos Aires 2,965 203 1,561 

Peking 11,510 16.801 5,482 

Berlín 3,502 892 18,200 

Varšava 1,717 517 4,112 

Praha 1,257 496 2,960 

 

Zdroj: autor 

Praha se svými parametry nejvíce blíží k Varšavě, kde celková kancelářská 

plocha odpovídá pražské situaci ve vztahu k počtu obyvatel a rozloze města. 
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Extrémy jsou v tomto případě Berlín, Peking a Ottawa. Na základě provedeného 

Dixonova testu, viz Příloha č. 1, byla tato města vyloučena z porovnávání. 

U Berlína se jedná o extrém, kdy počet kancelářských ploch několikanásobně 

převyšuje ostatní města. Berlín se svou nabídkou kancelářských ploch je druhým 

největším trhem. 

Peking je město, kde kancelářská plocha ve srovnání s jinými městy, jejich 

rozlohou a počtem obyvatel je výrazně podprůměrný, proto byl také z porovnávání 

vyloučen. 

V Ottawě, je počet kancelářských ploch ve srovnání s Buenos Aires přibližně 

stejný, ale co dopočtu obyvatel je 3,36x méně obydlený na ploše 13,5x větší. Lze tedy 

konstatovat, že i když je Ottawa rozlehlým městem, tak nemá ku své rozloze 

srovnatelný počet m
2
 kancelářské plochy jako je tomu u ostatních měst. Stav 

kancelářských ploch ve srovnání s počtem obyvatel a rozlohou města je graficky 

znázorněn na grafu 1. Z grafického znázornění lze vyčíst, že všechna srovnávaná města 

mají v rovnováze všechny tři parametry – počty obyvatel, rozlohu města a kancelářské 

plochy, vyjma Buenos Aires. V tomto městě žije více obyvatel na menší ploše  

a kancelářské plochy v poměru s rozlohou města zabírají v přepočtu přibližně stejnou 

plochu jako u Varšavy a Prahy. 

 

Graf  1 Grafické znázornění jednotlivých měst a jejich stavu kancelářských ploch 

Zdroj: autor 

Vývoj pronájmu kanceláří ve střední Evropě za 1. Pololetí roku 2013 je doložen 

na obrázku 2. Nejvíce kancelářských ploch bylo pronajato ve Varšavě. Ve srovnání 
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s Prahou se jedná o dvojnásobný počet pronajatých kancelářských ploch, což  

při skutečnosti, že Varšava má pouze o 70tis. m
2
 více volných ploch k pronajmutí není 

pro Prahu pozitivní výsledek.  

 

Obr. 2 Pronájmy kanceláří ve střední Evropě za 1. pololetí 2013 

Zdroj: [8] 

1.3.1 Dlouhodobý vývoj stavu kancelářských ploch v Praze 

V předchozích odstavcích byl zmapován vývoj pronájmu kancelářských ploch 

v zahraničí. V tomto odstavci je pozornost upřena na vývoj pronájmu kancelářských 

ploch na pražském trhu. Na obrázku č. 3 je znázorněn vývoj situace s kancelářskými 

prostory, kde se sledují údaje o poptávaných plochách, tedy o plochách, které si chce 

klient pronajmout, údaje o nově realizovaných kancelářských plochách, tedy o plochách 

nově vybudovaných a vstupujících na trh a údaj o neobsazenosti, který procentuálně 

vyjadřuje množství neobsazených kancelářských prostor.  

Na tomto obrázku je zachycen zajímavý vývoj poptávky po kancelářských 

plochách a neobsazenosti v roce 2006, kdy trh s kancelářskými plochami dosáhl stavu, 

kdy poptávka výrazně převyšuje volné plochy. Roky 2006 až 2007 byly obdobím  

před celosvětovou hospodářskou krizí, což se projevuje i na realitním trhu 

s kancelářemi. V roce 2007, rok před celosvětovou krizí a vrchol ekonomického bujení, 

zaznamenává úbytek poptávky a moment, kdy se počet volných ploch dostal na své 

historické dno.  

Situace se zvolna obrací v roce 2008, kdy neobsazenost mírně stoupá, poptávka 

lehce klesá a povolená investiční výstavba nových kancelářských ploch dobíhá  

a v nadcházejících dalších dvou letech se prudce propadá.  

Nejpříznivějším obdobím pro budoucí nájemce byla léta 2000, 2004, 2010. 

V těchto létech nabídka volných ploch vysoce převyšovala poptávku, tzn., budoucí 

nájemce měl před sebou širokou škálu variant nabídek.   
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Stav trhu za poslední tři roky v parametru volných ploch nezaznamenal 

výraznější změnu, stejně jako nově realizované plochy. Poptávka klesla o 3%, což má 

za následek převis nabídky volných ploch. Lze konstatovat, že za určitých podmínek, 

každý nájemce hledající volné plochy, bude uspokojen. 

 

Obr. 3 Vývoj pražského trhu s kancelářskými plochami 

Zdroj: [8] 

1.3.2 Volné kancelářské plochy v Praze, Brně, Ostravě 

V loňském roce 2013 zaznamenal pražský trh převis nabídky nad poptávkou. 

Situace v Praze a dalších dvou největších městech v České republice je popsána níže. 

Veškeré zmíněné kancelářské plochy jsou třídy A nejhůře B.   

Praha 

Hlavní město České republiky je atraktivní pro nadnárodní společnosti,  

a to nejen svou geografickou polohou. V Praze sídlí veškeré úřady státní správy a sídla 

dalších nadnárodních společností, které dotváří celkový dojem kosmopolitního města.  

Na Obr. 4 jsou červenými ikonkami vyznačeny volné kancelářské plochy, které 

eviduje realitní kancelář Cushman&Wakefield. Ke dni 15. 4. 2014 se jedná celkem o 66 

administrativních objektů, které nabízejí volné kancelářské plochy k pronájmu.  
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Obr. 4 Volné kancelářské plochy v Praze k 15. 4. 2014 

Zdroj: [8] 

Brno 

Ve druhém největším městě České republiky je to s nabídkou volných 

kancelářských ploch o poznání horší. K 15. 4. 2014 nabízí realitní společnosti 

Cushman&Wakefield celkem 9 nabídek volných kancelářských prostor. Ve srovnání 

s Prahou je to výrazný propad. Na obrázku č. 5. Jsou jednotlivé volné plochy 

k pronájmu označeny na mapě červenobílými ikonkami.  

 
Obr. 5 Volné kancelářské plochy v Brně k 15. 4. 2014 

Zdroj: [8] 
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Ostrava 

Ostrava, jako třetí největší město České republiky nabízí ve srovnání s Brnem o 

víc než polovinu méně volných kancelářských prostor, viz obr. 6. I když Ostrava má 

nově rozšířenou základnu „áčkových“ kanceláří, je to v porovnání s ostatními městy 

naprosté minimum.  

 

Obr. 6 Volné kancelářské plochy v Ostravě k 15. 4. 2014 

Zdroj: [8] 

1.1 Pojmy 

„Budovy třídy A (Class A): tyto budovy v sobě ztělesňují nejlepší kvalitu 

kancelářských budov na realitním trhu. Obecně jsou to velice reprezentativní budovy 

s výbornými konstrukčními vlastnostmi, nabízející vysoký standard vnitřního 

technického vybavení. Jsou situovány na lukrativním místě, dobře dostupné  

a profesionálně provozované. Za celkově vysoký standard nabízených kancelářských 

ploch se platí vysoké nájemné.“ [3, 25, 29, 30] 

„Budovy třídy B (Class B): jsou o stupeň horší budovy než budovy třídy A.  

Do této třídy se obecně řadí budovy o pár let starší než budovy A, ale platí,  

že nájemcům stále nabízejí kvalitní prostředí a provozování. Výhodou těchto objektů je 

skutečnost, že objekty jsou na dobře dostupném a lukrativním místě, a za menší nájemné 
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než je tomu u budov třídy A. Tyto objekty vzbuzují zájem u investorů, kteří investují  

do rekonstrukce těchto objektům, čímž dosáhnou kvalit budov třídy A.“ [3, 25, 29, 30] 

„Budovy třídy C (Class C): touto nejnižší klasifikací jsou označovány budovy, 

které jsou obvykle staré 20 a více let. Z hlediska architektonického  

a stavebnětechnického jsou to budovy, které jsou zastaralé a nejsou situovány  

na lukrativním místě. Svým vnitřním vybavením zdaleka nenabízejí možnosti jako 

předešlé třídy. Nájem v těchto budovách je nízký a doba pronájmu bývá sjednávána 

v dlouhodobém horizontu.“ [3, 24, 28, 29] 

Obecně neexistuje žádný standard, který by upravoval problematiku klasifikace 

tříd těchto administrativních budov, ale výše zmíněná klasifikace byla uznána a přijata 

praxí jako základní vodítko při posuzování jednotlivých budov.  Tuto klasifikaci 

stanovila mezinárodní asociace vlastníků budov a manažerů (BOMA International – 

Building Owners and Managements Association International).   

Dobrá adresa (Well-located): označení pro lukrativní situování objektu 

vzhledem k městu, jeho fyzické dostupnosti, nabídky občanského vybavení a dalších 

faktorů, které jsou pro budoucího nájemce podstatné. [3, 29] 

„Nájemce (Tenant): ten, který užívá přenechanou věc od pronajímatele 

k dočasnému užívání a zavazuje se platit za to pronajímateli nájemné. Nájemce je  

i bez zvláštního ujednání povinen užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu, 

nebo není-li ujednáno, k účelu obvyklému, a platit nájemné.“ [9] 

„Nájem (Lease): vzniká vždy na základě nájemní smlouvy, kterou mezi sebou 

uzavřou pronajímatel a nájemce.“ [9] 

„Délka nájmu (Length of lease): Doba, po kterou má právo nájemce užívat 

danou věc pronajímatele, dle nájemní smlouvy.“ [9] 

1.2 Shrnutí  

Informace k této disertační práci jsou čerpány z různých informačních zdrojů.  

Za nejpodstatnější lze považovat monografii od J. Fotra a kol: Manažerské rozhodování 

[14] a kolekci časopisů Building World Magazine, kde je sledován vývoj realitního trhu 

nejen s kancelářskými plochami. Tyto publikace určily směr zaměření této disertační 

práce. 
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Rozhodovací proces je v současnosti značně zatížen subjektivním posuzováním 

klienta realitní společnosti a není znám žádný objektivizační nástroj, který by nezaujatě 

posoudil jednotlivé nabídky kancelářských ploch mezi sebou a vyhodnotil optimální 

variantu výběru, na základě předem definovaných a stanovených požadavků, kritérií  

a preferencí, resp. vah. Pomocí takového nástroje, by bylo možno zobjektivizovat 

rozhodovací proces a poskytnout rozhodovateli, resp. společnosti, hledající si nové 

kancelářské prostory, podklad pro učinění rozhodnutí. Výsledné rozhodnutí je  

na rozhodovateli, ale získáním více podkladů pro rozhodnutí, bude celý proces snazší. 

Současný stav nabídky kancelářských ploch je dlouhodobě nad poptávkou. 

V praxi to znamená, že hledá-li společnost nový pronájem, má možnost vybírat mezi 

širokou nabídkou, která nabízí ze současného pohledu nejvyšší možný standard. 

Rozhodování je pro společnost strategickým krokem, který ovlivní její budoucí vývoj 

na minimálně 3 roky. Tato doba se odvíjí od délky sjednaného nájmu. Ke stěhování a 

hledání nových prostor jsou společnosti motivovány buďto uplynutím nájemní smlouvy 

nebo nespokojeností se současným stavem.  

Z analýzy současného stavu počtu kancelářských ploch vyplývá, že celosvětově 

jsou nové kancelářské plochy stále realizovány a míra neobsazenosti se pohybuje kolem 

9%, což ve srovnání s Českou republikou, resp. Prahou, kde procentuální vyjádření 

míry neobsazenosti kancelářských ploch se pohybuje v průměru na 13%, je lepší. Stálo 

by za zvážení, zda těchto volných 13% kancelářských ploch není dostačující a zda není 

vhodné omezit nebo změnit výstavbu kancelářských ploch na plochy s jiným funkčním 

využitím.  

V disertační práci je rozhodovací proces a objekty do něj vstupující brány pouze 

z lokality hlavního města Prahy. Je tomu tak proto, že Praha svým charakterem hlavního 

města v sobě soustřeďuje nejvíce vykonávané práce v administrativních objektech a 

realitní kanceláře nabízejí nejširší nabídku kancelářských ploch právě v Praze, stejně tak 

jako uskutečňují nejvíce nových pronájmů, právě v hlavním městě. Ostatní krajská 

města rovněž disponují administrativními objekty, ale ne v takovém měřítku. Pro 

potřeby řešení této práce proto byla vybrána Praha, kde je snazší získat širší portfolio 

objektů, mezi kterými může klient realitní společnosti vybírat.  



 

 

16 

 

2 CÍLE A RÁMEC PRÁCE 

Rámec práce byl záměrně zvolen jako odezva na širokou nabídku volných 

kancelářských ploch, jejíž objem přesahuje v posledních dvou letech 30 tis. m
2
. [17] 

Práce se zaměřuje zejména na klienty hledající více než 500m
2
 a to z důvodu toho, že se 

jedná o skutečně velký objem plochy, kdy je třeba rozhodovací proces provádět detailně 

a rozhodovat se nad co nejvíce podklady a fakty. Jedná se o významné strategické 

rozhodnutí, které si žádá diskuzi a promyšlený závěr. Rozhodování probíhá obvykle  

za účasti konzultací se zprostředkovatelem nájmu, kterým je realitní kancelář.  

2.1 Cíle disertační práce 

Cílem disertační práce je objektivizace výběru variant kancelářských prostor 

k pronájmu v administrativních budovách a porovnat rozhodnost mezi dvěma přístupy, 

kterými cíle bude dosaženo. Těmito přístupy jsou SW nástroj PREV v. 3.5 a Metoda 

bazické varianty. Aplikací jednoho ze dvou přístupů rozhodovatel nalezne optimální 

variantu dle předem specifikovaných a preferovaných kritérií. Cílem práce je pomocí 

dvou přístupů k rozhodovací úloze nalézt vhodnou variantu výběru pomocí komparace 

variant dle získaných výsledků.  

2.1.1 Dílčí cíle 

Dílčími cíli práce byly stanoveny: 

DC1. Analýza současného rozhodovacího procesu, 

DC2. Určení souboru a věcných kritérií rozhodovacího procesu, 

DC3. Sestavení stromu kritérií, 

DC4. Zpracování dat z dotazníkového šetření, 

DC5. Aplikace SW nástroje PREV v 3.5 a bazické metody. 

2.2 Výzkumné otázky 

Při řešení disertační práce budou zodpovězeny následující výzkumné otázky: 

VO1. Která kritéria figurují ve strategickém rozhodování při výběru nových 

kancelářských prostor? 

VO2. Lze posuzovat varianty pouze z pohledu určitých kritérií? 
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VO3. Bude doporučena nabídka s nejnižším nájmem? 

VO4. Nabízí nabídka s nejvyšším nájmem to nejlepší? 

VO5. Co patří do standardu vybavení nabídek? 

VO6. Je při hodnocení variant důležitá certifikace zelenými certifikáty? 

2.3 Návaznost na vědeckovýzkumné činnosti  

 Vědeckovýzkumná činnost Katedry městského inženýrství 

Na katedře byl řešen centralizovaný rozvojový projekt Laboratoř technicko-

ekonomického rozhodování – pokračování: Předmětem řešení projektu bylo řešení 

technicko-ekonomických rozhodovacích úloh. Projekt byl řešen v období 01/2011  

až 12/2013. Na projektu se doktorandka podílela jako řešitelka. 

 Vědeckovýzkumná činnost doktorandky 

SGS 2013/89 s názvem „Analýza prostorových a jiných nároků na pracovní 

prostředí v administrativních objektech v ČR“: Předmětem projektu byla identifikace 

kritérií ovlivňujících rozhodovací proces při volbě nového sídla společnosti. Výstupem 

z projektu byly mimo jiných výstupů také strom kritérií, který zobrazuje jednotlivá 

kritéria ve vazbách. Strom kritérií je využíván při řešení disertační práce. Projekt byl 

řešen v období 03-12/2013. V projektu byla doktorandka hlavní řešitel. 

SGS 2014/118 s názvem „Hodnocení kritérií vícekriteriálního rozhodovacího 

procesu při výběru nových užitných prostor v administrativních objektech“: Svým 

zaměřením projekt navazuje na předešlý projekt SGS. Předmětem je modelování 

jednotlivých kritérií, která byla definována v předešlém projektu. Cílem tohoto projektu 

je nalézt způsob, kterým by bylo možno vyhodnotit získaná data z dotazníku preferencí 

kritérií a připravit je pro vstup do modelování v SW PREV v. 3.5  

a do Metody bazické varianty. Projekt je řešen v období 03 - dosud. V projektu je 

doktorandka hlavní řešitel. 

SGS s názvem „Strategie a exportní financování v mezinárodním stavebnictví“ 

(ČVUT v Praze): Do tohoto projektu byl zpracován dílčí úkol, který souvisel 

s modelováním rozhodovacích kritérií v SW nástroji PREV v. 3.2. Vypracování úkolu 

probíhalo v 04-06/2013. Do projektu vstoupila doktorandka jako zpracovatel dílčího 

úkolu. 
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2.4 Předmět disertace 

Pozornost je v této disertační práci zaměřena na vícekriteriální rozhodovací 

proces při hledání nových kancelářských prostor v administrativních budovách  

a to v budovách třídy A a B na pražském realitním trhu. Práce je zaměřena  

na analyzování procesu od strategického rozhodnutí společnosti o změně sídla 

společnosti po vícekriteriální rozhodovací proces, dle jehož výsledku rozhodovatel, 

resp. klient realitní společnosti najde své budoucí sídlo a prokazatelně dá najevo svůj 

záměr. Detailně se práce zabývá vícekriteriálním rozhodovacím procesem, a způsobem 

hodnocení a výběru optimální varianty kancelářských prostor v administrativních 

objektech.  

Kancelářské budovy třídy A a B byly záměrně zvoleny z toho důvodu, že 

současná nabídka těchto tříd kancelářských ploch v administrativních objektech je  

na vysoké úrovni a vedou před prostory třídy C. Každým rokem se kolaudují další nové 

kancelářské plochy v administrativních budovách, které se svým standardem řadí  

do třídy A. Na realitním trhu existují i starší objekty, ale přesto stále kvalitní, které se už 

neřadí do třídy A ale B, a ročně trh navyšují o další stovky až tisíce m
2
. Za 1. kvartál 

v roce 2013 se pronajalo více než 20tis m
2
 kancelářských ploch. Podlahovou plochu 

tvoří jen pět největších pronájmů, kde dominuje pronájem v nově realizovaném objektu 

na Praze 1 – Florentinum. [4] 

Předmětem práce je navrhnout metodiku rozhodování a doporučit nástroj, 

kterým by bylo možno usnadnit a zobjektivnit rozhodovací úlohu. K zobjektivnění 

vícekriteriálního rozhodování se doporučuje při hodnocení variant uplatnit více metod  

a ověřit citlivost preferenčního pořadí variant vzhledem k použitým metodám [15]. 

Jedině tu variantu, která zůstává stále na 1. místě při použití libovolné metody, lze 

považovat za nejvýhodnější, proto jsou v práci použity dva přístupy k hodnocení variant 

a to použití SW nástroje PREV v. 3.5 a aplikace Metody bazické varianty.  

Pod myšlenkou zobjektivnění metodiky si lze představit zásah do rozhodovacího 

procesu, který by minimalizoval subjektivní pohled rozhodovatele na nabídky. Aplikací 

a srovnáním výsledků z těchto metod byl učiněn závěr, zda jsou tyto nástroje využitelné 

v rozhodovacím procesu při výběru nových kancelářských prostor v administrativních 

objektech a také bude uvedeno porovnání obou nástrojů z pohledu rozhodovatele. 
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3 METODY DISERTAČNÍ PRÁCE 

V disertační práci jsou aplikovány níže uvedené metody výzkumu, pomocí 

kterých byly zodpovězeny výzkumné otázky, stanovené v kapitole 2. 

3.1 Metoda Přiřazení bodů ze zvolené stupnice 

Touto metodou jsou hodnoceny kritéria pro aplikaci v SW nástroji PREV v. 3.5. 

Princip metody spočívá v tom, že rozhodovatel, který vyplní preference, resp. 

významnost jednotlivých kritérií určí počet bodů ze zvolené stupnice, v tomto případě 1 

(nejvýznamnější) – 4 (nepodstatné). Po přidělení bodů je nutné významnosti převést  

na váhy a normalizovat je.   

3.2 Metoda Postupného rozvrhu vah  

Dle [14, 19, 20, 26], princip metody spočívá v rozdělení souboru kritérií  

do skupin, považovaných za agregovaná nadřazená kritéria, a ve stanovení vah těchto 

skupin kritérií (globální kritéria), jakož i relativních vah kritérií v rámci skupiny (věcná 

kritéria). Výsledná váha jednotlivých kritérií se zjistí jako součin relativních vah těchto 

kritérií a váhy odpovídající skupiny, do které kritérium náleží. 

Postup:  

 Rozdělení kritérií do souborů, 

 Stanovení vah skupin kritérií (globální kritéria) – data získána 

z dotazníkového šetření, 

 Stanovení vah kritérií v rámci souborů (věcná kritéria) – data rovněž 

získána z dotazníkového šetření, 

 Výpočet výsledné váhy kritéria (součin relativní vah těchto kritérií a váhy 

odpovídající skupiny, do které kritérium náleží) – připraveno souboru 

MS Excel. 

Metoda byla použita při zpracování vstupních dat, kdy je nutné určit  

na základě výsledků z dotazníku, váhy jednotlivých kritérií. Pro usnadnění aplikace této 

metody byl vytvořen v MS Excel algoritmus pro jednodušší stanovení výsledných vah 

globálních a věcných kritérií. Aplikace této metody je doložena v příloze č. 8 této práce. 
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3.3 Matematické metody SW PREV v. 3.5 

Princip metody je založen dekompozici úlohy na jednotlivá kritéria, která 

charakterizují variantu výběru rozhodování a to dle váhy, hodnocení a rizika (rozptylu) 

kritéria. Tyto vstupní hodnoty jsou dále numericky počítány pomocí simulace dat  

nad předem vygenerovaným výběrem náhodných čísel. Všechna data zadávaná  

do vstupního formuláře jsou definována deterministicky, ale hodnocena stochasticky. 

[11, 12] 

„Problematika řešení je koncipována do tří navazujících kroků. Každý krok je 

řešen samostatně a vychází ze získaných výsledků předchozího stupně. Jedná se  

o následující moduly:  

1. PREV-in: zadávací modul pro vytvoření základní výpočtové struktury 

projektu,  

2. PREV-solve: výpočtový modul zpracovávající dekomponovanou strukturu 

vstupních dat,  

3. PREV-out: výstupní modul zpracovávající a zobrazující numerické výsledky.  

Základní struktura dat je sestavena v modulu PREV-in. Dále navazuje výpočetní modul 

PREV-solve, který zpracuje vstupní údaje a vypočítá výsledné simulované hodnoty.“  

[12] 

„Systém PREV je koncipován jako otevřený systém sestavený v tabulkovém 

procesoru, který si může uživatel individuálně upravovat. Není omezen možnostmi 

uzavřené verze distribuovaného software. V závěrečné fázi pomocí modulu PREV-out 

jsou separovány výsledky a soustředěny do jediného místa (v tomto případě do listu 

tabulkového procesoru MS Excel). Odtud se vybírají požadovaná data pro jejich 

následné zobrazení“.  

[12] 

 Vzorec, který uvádí Dlask v [12], kterým se spouští generace náhodných čísel 

má název „GetRandPREV(AOrder As Integer, AMean As Double, AStDev As Double, 

AMin As Double, AMax As Double) As Double“, viz obr. 7. 
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Obr. 7 Schéma funkce GetRandPREV  

Zdroj:[12] 

kde: 

Norm(x,sigma) náhodné číslo s normálním rozložením,  

 x = hodnocení kritéria, 

 sigma = rozptyl hodnocení. 

NormPat(x,sigma) normální číslo s normálním rozložením z předgenerovaného 

vzorku PreGEN:1000. 

Uni(Min,Max) náhodné číslo s rovnoměrným rozložením 〈       〉. 

UniPat(Min,Max) náhodné číslo s rovnoměrným rozložením z předgenerovaného 

vzorku PreGEN:1000. 

[12] 

3.4 Metoda bazické varianty 

Metoda je založena na stanovení dílčích hodnocení jednotlivých variant tak, že 

hodnoty jednotlivých variant v rámci určitého kritéria jsou porovnávány s hodnotou tzv. 
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bazické varianty vztaženou k tomuto kritériu. Jsou stanoveny poměry (indexy), 

reprezentující míru splnění daného kritéria pro konkrétní variantu vzhledem k bazické. 

Z podstaty metody plyne její nejvhodnější užití pro hodnocení variant vzhledem 

k souboru kvantitativních kritérií [13, 14, 20, 26, 27]. 

    ∑      

 

   
 (1) 

Kde: 

   … celková hodnota j-té varianty, 

   … váha i-tého kritéria, 

    … koeficient vyjadřující poměr hodnoty kritéria k hodnotě etalonu (bazická 

varianta, požadované hodnoty, nejlepší hodnoty apod.). Výpočet 

koeficientu dle vzorce (2) nebo (3). 

Při výpočtu koeficientu     je nutné rozlišovat kritéria z pohledu preferencí a to 

rozlišení na kritéria s rostoucí nebo klesající preferencí (výnosová nebo nákladová). 

Podle druhu preference se pak zvolí vzorec pro výpočet tohoto koeficientu. 

Rostoucí preference: 

     
   

          
 (2) 

Klesající preference: 

     
          

    
 (3) 

Pro usnadnění aplikace Metody bazické varianty byl vytvořen přednastavený 

soubor MS Excel, který je propojen s charakteristikami jednotlivých objektů (váha  

a skutečné hodnoty). Metoda pracuje se skutečnými hodnotami věcných kritérií, protože 

varianty hodnotí podle toho, jak se dané kritérium odklání od bazického hodnocení. 

Porovnávají se tedy stejná kritéria mezi sebou, nikoliv všechna kritéria společně. 

Součtem součinů koeficientů a vah je pak stanoveno výsledné hodnocení [13, 14, 20, 

26, 27].  
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4 METODIKA ROZHODOVACÍHO PROCESU 

Vlastní výzkum spočívá v analyzování rozhodovacího procesu při výběru 

nových užitných prostor v administrativních objektech. Předmětem výzkumu je 

zmapování a zjištění jednotlivých fází rozhodovacího procesu, definování 

rozhodovacích kritérií a nalezení způsobu, kterým by strategicky významný proces byl 

zobjektivizován a usnadněn. 

V této kapitole je nejprve analyzován vlastní rozhodovací proces od definování 

hrubých představ a požadavků budoucího nájemce až po poslední krok – samotné 

nastěhování do nově pronajatých prostor. Na základě poznatků současného stavu, byl 

navržen postup, kterým je možno vnést do tohoto typu rozhodovacího procesu 

objektivitu.  

Navržený postup a vlastní výzkumný proces vč. jeho závěrů se opírá o poznatky 

z rešerše současného stavu poznání, které byly získány studiem publikací, vztahující se 

k tomuto tématu, ale zejména osobní schůzkou a řízeným rozhovorem s Ing. Petrem 

Karešem, National directorem realitní společnosti Jones Lang LaSalle.   

4.1 Fáze rozhodovacího procesu 

O tom, jak v současnosti vypadá rozhodovací proces, pojednává kapitola 1.2.1. 

V této kapitole je popsáno, jak by mohl rozhodovací proces probíhat za využití 

navrhované objektivní metodiky posuzování jednotlivých nabídek. 

V předešlých kapitolách bylo analyzováno, jak vypadá současný stav 

s nabídkami na realitním trhu s kancelářskými prostory a jak se přistupuje k jejich 

výběru. Z poznání současného stavu rozhodovacího procesu lze považovat tento stav 

rozhodování za subjektivní. Z řízeného rozhovoru byla odepřena informace o způsobu 

hodnocení jednotlivých nabídek v nejužším kole rozhodování, avšak bylo sděleno, že 

nabídky jsou srovnávány, ale ne jakým způsobem. Lze se pouze domnívat, že existuje 

nějaký objektivní přístup k hodnocení nabídek, ale není známo, jakým způsobem 

k posuzování nabídek přistupuje, proto následující návrh na hodnocení jednotlivých 

variant nabídky kancelářských prostor nevychází ze současného poznání hodnocení 

variant nabídek, ale z autorčina návrhu způsobu hodnocení, který byl konzultován s Ing. 

Karešem z RK JLL. 
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Návrh fází rozhodovacího procesu, viz obr. 9, vychází ze situace současného 

rozhodovacího procesu, která je znázorněna na obr. 8. Jako slabina v rozhodování 

v současném rozhodovacím procesu se jeví fáze fyzické prohlídky nemovitostí a fáze 

detailního rozboru nabídek.  

 

Obr. 8 Slabiny ve fázích rozhodovacího procesu 

Zdroj: autor 

Za slabiny  rozhodovacího procesu byly tyto dvě fáze označeny proto, že při 

fyzické prohlídce objektu se utvoří v  rozhodovateli subjektivní dojem a pocit, který pak 

neobjektivně vstupuje do dalšího rozhodování. Jinými slovy v rozhodovateli se vytvoří 

citová vazba k jednotlivým nabídkám, která zastírá objektivní skutečnosti 

v rozhodování a devalvuje kvality ostatních nabídek, které si v rozhodovateli vazbu 

nevytvořili, ale to neznamená, že svými vlastnosti nejsou stejně nebo i více vhodné než 

nabídka, která v rozhodovateli tuto vazbu utvořila. Bezesporu platí, že fyzická prohlídka 

jednotlivých nabídek patří neodmyslitelně k jakémukoliv typu rozhodovacího procesu, 

jedná-li se o pronájem jakýchkoliv prostor. Tuto fázi nelze z rozhodovacího procesu 

vyloučit, bez ní, by pronájem nebyl proveditelný, ale je důležité zmírnit dopady tohoto 

citového vztahu rozhodovatele na budoucí rozhodnutí. Otázkou je, jakým způsobem lze 

dopad zmírnit. Nabízí se použití objektivního posouzení jednotlivých nabídek, které by 

Hrubý výběr 
nemovitostí  

Zúžení nabídky 
nemovitostí 

Fyzická prohlídka 
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bylo aplikováno v druhé slabině fáze rozhodovacího procesu, a to ve fázi detailního 

rozboru nabídek. 

 

Obr. 9 Návrh objektivizace rozhodovacího procesu 

Zdroj: autor 

Jak bylo zmíněno výše, informace o způsobu hodnocení variant možného 
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objektivního hodnocení nabídek. 

4.2  Objektivní hodnocení nabídek 
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typu je více než žádoucí. Jde o strategické rozhodnutí s fatálními dopady, které se 

mohou objevit okamžitě po nastěhování nebo s odstupem doby.  

Fázi objektivního hodnocení nabídek lze rozdělit do následujících kroků: 

1. Definování kritérií, 

2. Tvorba stromu kritérií, 

3. Sestavení dotazníku a jeho vyplnění, 

4. Zpracování dat z dotazníku, 

5. Příprava vstupních dat k modelování, 

6. Použití metod: 

a. PREV v. 3.5 nebo 

b. Metoda bazické varianty. 

7. Interpretace výsledků. 

Postup lze aplikovat na každý rozhodovací proces při výběru nových 

kancelářských prostor v administrativních budovách. 

4.3 Definování kritérií 

Každá nabídka má určité rysy a charakteristiky. Úkolem rozhodovatele, resp. 

řešitele je definovat vlastnost nabídky a z toho pak definovat z jakých pohledů bude 

daná nabídka hodnocena. Každá nabídka je někde situovaná, nabízí služby, poskytuje 

nájemcům určitý standard a požaduje za to určitou výši nájemného plynoucího  

z užívání.  Na začátku je tedy důležité stanovit úhly pohledu, z jakých by nabídka měla 

být posuzována. 

Zvláštní pohled, který se v současnosti nabízí, je zelený pohled, tedy pohled, 

který se nabízí při certifikaci zelenými certifikáty, jakými jsou BREEAM, LEED, 

SBToolCZ a další. Tyto v dnešní době již zavedené certifikační systémy hodnotí 

objekty z pohledu nakládání se zdroji a energiemi, což je samozřejmě důležité, ale 

v rozhodovacím procesu to není klíčové, viz příloha č. 2. Vzhledem k tomu, že nabídky 

zatím nejsou schopny ekonomicky vyjádřit hodnocení zelenými certifikáty, není toto 

kritérium do výběru zahrnuto. 

V dalším řešení disertační práce budou rozlišována globální a věcná kritéria. 

Globální kritéria představují soubor kritérií, ve kterém se sdružují kritéria se stejnou 

věcnou povahou. Věcnými kritérií jsou myšlena kritéria, která jsou obsažena  
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v nadřazeném souboru kritérií a lze je exaktně charakterizovat. Členění na globální  

a věcná kritéria se uplatní při přístupu simulace v SW nástroji PREV v. 3.5.  

Při modelování Metodou bazické varianty se hodnotí nabídky pouze pomocí věcných 

kritérií. 

4.3.1 Definování souboru kritérií (globální kritéria) 

Při řešení disertační práce byly zvoleny tyto soubory kritérií: 

 Dopravní dostupnost, 

 Statická doprava, 

 Občanská vybavenost, 

 Stavební vlastnosti, 

 Technické vlastnosti, 

 Služby v objektu, 

 Měsíční náklady na provoz a užívání. 

Tyto soubory kritérií byly zvoleny na základě informací, které poskytují realitní 

kanceláře, a o kterých se lze domnívat, že při rozhodování o výběru nových užitných 

prostor v administrativních budovách k nim klient nejvíce přihlíží.  

Dopravní dostupnost: Tímto kritériem se sleduje dostupnost administrativního 

objektu různými druhy dopravních prostředků, přes MHD, automobil apod. Dalo by se 

namítat, že sledovat nabídku ze strany dopravní dostupnosti je zbytečné, že všechny 

administrativní objekty jsou dopravně dostupné. To je pravda, ke každému objektu se 

lze dopravit, ovšem k některým objektům je dopravní dostupnost rychlejší a snadnější, 

to se pak odráží v každodenním cestování zaměstnanců, klientů a návštěv  

do administrativního objektu a také v rozhodovacím procesu. 

Statická doprava: Úhel pohledu na nabídku představuje podstatnou vlastnost 

každého administrativního objektu. V dnešní době, kdy pořízení automobilu je dostupné 

většímu počtu osob, potýkají se nejen administrativní objekty, ale celá města a sídla 

s problematikou efektivní a hlavně kapacitně dostačující potřeby statické dopravy.  

Při posuzování nabídek nebude soubor kritérií opomíjen.  

Občanská vybavenost: Zaměstnanci v administrativních objektech  

a zaměstnanci obecně tráví minimálně 8 hodin denně, 5 dní v týdnu v práci, kam 

dojíždějí ze svého bydliště a odkud se po skončení pracovní doby vrací zpátky. Ze 
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zkušenosti RK JLL hraje dostupná občanská vybavenost při rozhodování o novém 

nájmu, roli. 

Stavební vlastnosti: Každý objekt má své fyzické charakteristiky, které mu byly 

dány během výstavbového projektu. Mezi tyto charakteristiky lze zařadit konstrukční 

systém, počet podlaží nadzemních a podzemních, tvar objektu, materiál obvodového 

pláště apod. V rozhodovacím procesu je potřeba objekt posuzovat na základě takových 

stavebních vlastností, které jsou pro rozhodovatele podstatné, a které mohou ovlivnit 

jeho kvalitu užívání pronajatých prostor. Více o těchto kritériích popisuje kapitola 4.3.2. 

Technické vlastnosti: Hranice rozdílu mezi technickými a stavebními objekty je 

poměrné tenká. Jsou to technická zařízení, která také byla zabudována do objektu  

při realizační fázi výstavbového projektu nebo dodatečně. Jsou to všechna zařízení, 

která ovlivňují např. bezpečnost osob při požáru, vnitřní prostředí v objektu apod.  

Do technických vlastností objektu lze zařadit i veškeré kabelové instalace pro přenos dat 

a informací. 

Služby v objektu: K pronájmu kancelářských prostor se obvykle smlouvají  

i další služby nesouvisející s výkonem core businessu nájemce. Jde o služby, které by 

byly pro nájemce příznivé v objektu mít, a o které by se nemusel starat v rámci 

organizační struktury svého podniku. Jsou to služby facility managementu jako např. 

stravování, ostraha, údržba objektu a technických zařízení apod. Kdyby tyto služby 

nebyly v nabídce pronajímatele objektu, je možné si tyto služby nasmlouvat dodatečně, 

ale to představuje další starost pro nájemce a tato skutečnost může omezovat preference 

dané nabídky. 

Náklady na provoz a užívání: Posledním souborem, ale nikoliv nepodstatným 

souborem, jsou kritéria nákladovosti pronájmu. Pokaždé, když chce člověk ukojit své 

potřeby, vždy ho zajímá cena. Ani v případě pronájmu kancelářských prostor tomu není 

jinak. Nákladová složka pronájmu je jedním z podstatných parametrů každé nabídky, 

proto ani v tomto případě nebude opomenuta. Cena za užívání pronajatých prostor se 

neskládá pouze z ceny za pronájem podlahové plochy. Co vše je zahrnuto do tohoto 

souboru, je definováno v kapitole 4.3.2.  

Každý soubor kritérií (globální kritéria) v sobě obsahují dílčí (věcná) kritéria, 

která přesně charakterizují danou nabídku. Při konečném hodnocení jednotlivých 

variant výběru se na základě výsledků z dotazníkového šetření prokáže potřeba aplikace 
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všech těchto výše zmíněných souborů kritérií. V tomto postupu se na základě výsledků 

z dotazníkových šetření získají informace o tom, zda rozhodovatel považuje všechna 

kritéria za důležitá. Pokud získá některé kritérium negativní hodnocení, není potřeba 

s ním pokračovat při modelování hodnocení variant.  Globální kritéria v dotazníkovém 

šetření jsou hodnocena pro potřeby modelování v SW nástroji PREV v. 3. 5, a hodnotí 

se váha, resp. preference, kterou daný soubor kritérií představuje pro osoby 

rozhodovatele. 

4.3.2 Definování věcných kritérií 

Věcnými kritérii se rozčleňují soubory kritérií na detailnější popis  

a charakteristiku nabídky. Kritéria přímo popisují nabídku na základě konkrétních 

parametrů a charakteristik, už se tedy nejedná o obecné rozčlenění kritérií dle obsahové 

náplně. Věcná kritéria nabývají skutečných hodnot a jsou kvalifikovaná nebo 

kvantifikovaná, zaleží přitom vždy na povaze daného věcného kritéria. O hodnocení 

věcných kritérií více pojednává kapitola 4.6.1 a 4.6.2.  Do věcných kritérií byly 

zařazeny vlastnosti nabídky, které jsou z pohledu rozhodovatele důležité. O tom, která 

kritéria zařadit, rozhodnou opět výsledky z dotazníkového šetření, kdy respondenti 

preferenčně určí, která kritéria jsou pro ně důležitá, a která nepodstatná. 

S nepodstatnými kritérii není zapotřebí v rozhodovací úloze počítat.  

Věcná kritéria jsou vždy vázána na soubory kritérií, viz obr. 10. 

 

Obr. 10 Vazba věcných a globálních kritérií 

Zdroj: autor 
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Při řešení této disertační práce byla zvolena věcná kritéria, uvedená v tabulce 3.  

Tab.  3 Přehled věcných kritérií  

Globální kritérium Věcné kritérium Předmět hodnocení 

Dopravní dostupnost 

MHD 
Vzdálenost objektu od 

zastávky MHD 

Metro 
Vzdálenost objektu od 

nejbližší stanice metra 

Letiště 
Doba dojezdu autem na 

letiště v Praze Ruzyni 

Dostupnost autem 

Vzdálenost objektu od 

místní komunikace vyšší 

třídy 

Statická doprava 

Poměr parkování 
Počet parkovacích míst na 

m
2
 

Vyhrazené parkování 

v blízkosti 

Hodnotí se skutečný stav, 

zdali takové parkování 

existuje. 

Parkování v okolí 

Hodnotí se skutečný stav, 

zdali takové parkování 

existuje. 

Občanská vybavenost 

Potraviny 
Hodnotí se, zdali jsou tyto 

služby v docházkové 

vzdálenosti od objektu.  

Banka 

Pošta 

Kavárna/ Restaurace 

Stavební vlastnosti objektu 

Otvíratelná okna 
Hodnotí se skutečný stav 

objektu, zdali objekt těmito 

vlastnostmi disponuje. 

Zdvojená podlaha 

Snížený podhled 

Žaluzie  

Stáří objektu 
Hodnotí se stáří objektu od 

roku kolaudace. 

Technické vlastnosti 

objektu 

Detektory kouře 
Hodnotí se skutečný stav 

objektu, zdali objekt těmito 

vlastnostmi disponuje. 

Internetové připojení 

Telefonní linka 

Čipové karty 

Služby v objektu 

Stravování 
Hodnotí se skutečný stav 

objektu, zdali objekt tyto 

služby nabízí. 

Ostraha 

Recepce 

BMS (správa objektu) 

Měsíční náklady na provoz 

a užívání 

Výše nájmu €/m
2
 

Výše poplatků za služby CZK/m
2
/měsíc 

Výše poplatků za 

parkování 
CZK/místo/měsíc 

Zdroj: autor 
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Pro lepší představu o vazbách globálních a věcných kritérií, je důležité, aby  

při zpracování vstupních dat byl vytvořen strom kritérií, viz kapitola 4.4, protože tyto 

vazby jsou důležité při zadávání struktury do PREV v. 3.5.  

4.4  Tvorba stromu kritérií 

Vazby a vztahy jednotlivých kritérií je žádoucí pro zachování přehlednosti zapsat 

graficky do stromu kritérií. Strom kritérií je grafické znázornění struktury globálních  

a věcných kritérií, ze kterého je patrno místo kritéria v hierarchii, jeho předchůdce  

a následník. Strom kritérií je možno rozšířit o jeho informace charakteristik, v tomto 

případě o jeho hodnocení, váhu a riziko. 

Stromy kritérií mají svou důležitost při sestavování kritérií a charakteristice 

vstupních parametrů. Na začátku modelování kritérií je nezbytné graficky znázornit 

kritéria a jejich vazby, abychom získali vstupní data a informace o kritériích. Pomocí 

stromu kritérií pak řešitel snáze zadává vstupní data do SW PREV v. 3.5 a také  

do výpočtu Metodou bazické varianty. 

Tvorba grafické pomůcky se skládá ze tří úrovní. Na nejvyšší úrovni se nachází 

nultá hladina o jednom prvku, který představuje danou nabídku. Na druhé úrovni se 

nachází první hladina, na které jsou umístěna globální kritéria. Tato kritéria představují 

tematický soubor, který se dále člení na věcná kritéria, která jsou umístěna na třetí, čili 

druhé hladině. Poslední hladina stromu kritérií jsou věcná (koncová) kritéria, kterými je 

charakterizovaná daná úloha, viz obr. 11.  Na obrázku je pro ilustraci část modelované 

struktury stromu kritérií  
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 Obr. 11 Strom kritérií 

Zdroj: autor 

Výsledný strom kritérií, který v sobě zahrnuje všechna kritéria pro modelování 

rozhodovací úlohy, je znázorněn na obr. 12. Finální struktura stromu kritérií  

pro modelování je získána po vyhodnocení dotazníku, kdy se objasní, která kritéria 

budou z rozhodovacího procesu vyloučena, a která kritéria naopak v modelování 

zůstanou. Ta kritéria, která získají v dotazníku hodnocení stupněm 4, jsou vyloučena, 

protože pro rozhodovatele nemají žádnou důležitost. Vyloučit lze věcná kritéria i celý 

soubor globálního kritéria, ale pouze za podmínky, získají-li věcná kritéria, jejichž 

nadřízeným je předmětné globální kritérium s negativním hodnocením, hodnocení 

stupněm 4. 
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Obr. 12 Výsledný strom kritérií 

Zdroj: autor 
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4.5 Dotazníkové šetření 

Forma dotazníkového šetření byla zvolena při řešení disertační práce z toho 

důvodu, že k tomu, aby bylo možno modelovat kritéria, je nutné znát rozhodovatelovu 

představu o významnosti jednotlivých globálních i věcných kritérií. Za tímto účelem byl 

vytvořen dotazník, který byl rozeslán k vyplnění klientům realitní společnosti, kteří 

buďto nové kancelářské plochy hledají nebo hledali. Cílem aplikace dotazníkového 

šetření je zjistit preference kritérií z pohledu skutečných osob, které se v tomto typu 

rozhodování pohybují nebo se s ním setkali. 

Při využití této metodiky v praxi je důležité, aby byl dotazník vyplněn osobami 

případně jednou osobou, která rozhoduje o volbě varianty. Odůvodnění je jednoduché. 

O volbě nových kancelářských prostor rozhodují, dle přílohy č. 2., vždy nejvýše 

postavení představitelé dané společnosti, kteří znají detailně své procesy, potřeby  

a nároky na prostor, ve kterém se pohybují a pracují. Proto nelze tvrdit, že stejné 

preference kritérií bude mít klient společnosti A a klient společnosti B. 

K dotazníkovému šetření je potřebné přistupovat vždy individuálně. Při aplikaci 

výsledků z dotazníku v praxi nelze tyto výsledky zobecnit.  

Pro potřeby řešení této disertační práce a pro potřebu aplikace metodiky, byl 

dotazník rozeslán do širokého pléna property, facility a dalších manažerů, kteří se 

profesně zabývají problematikou správy a provozu budov, a to zejména 

administrativních a komerčních. Výsledky z dotazníku byly zprůměrovány a zobecněny. 

Je nutné zdůraznit, že postup je v praxi nemožný a byl zvolen pouze z důvodu 

nedostupnosti cílových respondentů. 

Dotazník byl vytvořen přes formulář aplikace Google Docs a je zcela anonymní. 

V záhlaví má předslov, který uvede respondenta do situace. Dotazník je strukturován  

do jednotlivých otázek podle souboru kritérií a je téměř celý ve formě bodování 

možností. Stupně pro bodování byly zvoleny od 1 do 4. Těmto bodům odpovídá 

stupnice: 

1 – Důležité, 

2 – Spíše důležité, 

3 – Spíše nedůležité, 

4 – Nedůležité. [16] 
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Kritéria, která jsou v dotazníkovém šetření bodována stupněm 4, jsou 

automaticky vyloučena z dalšího postupu.  

Při použití nástroje GoogleDocs se všechny odpovědi zaznamenávají do souboru 

tabulkového prostředí, viz obr. 13, který je uložen na Google Disku, což je externí 

úložiště dat, pracující pod e-mailovou adresu klienta a s internetovým připojením. 

 

Obr. 13 Ukázka odpovědí respondentů 

Zdroj: autor 

Celý soubor lze jednoduše z Google Disku stáhnout do nástroje sady Microsoft 

Office, v tomto případě do MS Excelu. V takto připraveném soboru je možno provést 

vlastní vyhodnocení dat a další postup. 

Data získaná z dotazníku jsou preference rozhodovatele kritérií. S těmito daty se 

dále pracuje při určování vah globálních a věcných kritérií. Více o tomto procesu je 

v kapitole 4.6.1.  

4.6 Charakteristika kritérií 

Data získaná z dotazníku je potřeba zpracovat. Z dotazníkového šetření jsou 

získána data charakterizující preference jednotlivých globálních a věcných kritérií. Před 

procesem modelování v SW nástroji PREV v. 3.5 a Metodovou bazické varianty je 

nutné připravit vstupní data. Pro oba způsoby hodnocení variant se zpracování 

vstupních dat liší a je to dáno požadavky a algoritmem jednotlivých metod, které budou 

blíže popsány v kapitolách 5.2 a 5.3.  
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4.6.1 Příprava vstupních dat pro SW nástroj PREV v. 3.5 

SW nástroj stochasticky modeluje deterministicky určená vstupní data. 

Vstupními daty jsou myšlena globální a věcná kritéria, definovaná ve stromu kritérií  

a charakterizovaná veličinami: 

 hodnocením, 

 váhou, 

 rizikem. 

Do formuláře pro zadávání vstupních dat se zadávají parametry globálních a věcných 

kritérií, která tvoří strom kritérií. Při zadávání dat do formuláře je nutné stromovou 

strukturu z kritérií vytvořit a zároveň charakterizovat. Charakteristika globálních  

a věcných kritérií je uvedena v tabulce 4. 

Tab.  4 Charakteristika globálních a věcných kritérií při zadávání do vstupního 

formuláře SW PREV v. 3.5 

Druh kritéria Charakteristika 

Globální váha 

Věcné 

váha 

hodnocení 

riziko 

Zdroj: autor 

 Hodnocení kritérií 

Probíhá vždy na základě skutečného stavu, vlastností a ekonomické náročnosti 

provozu a užívání objektu a probíhá jen u věcných kritérií. Globální kritéria hodnocena 

nejsou.  Hodnocení probíhá na základě skutečných dat o daném objektu, dostupných 

z katalogu realitních kanceláří nebo zjištěných místním šetřením a z mapových 

podkladů dostupných z webových stránek www.mapy.cz [21]. Z těchto mapových 

podkladů lze získat data o docházkových a dojezdových vzdálenostech, o výskytu 

občanské vybavenosti a o okolí daného objektu. Data o výši nájmu se běžně 

nezveřejňují a jsou dostupná na vyžádání u realitní kanceláře, která daný objekt nabízí 

ve svém portfoliu, proto nutné navázat spolupráci s realitní kanceláří.   
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Pro potřeby převedení kvalitativních a kvantitativních dat skutečného stavu byl 

vytvořen algoritmus převodu těchto veličin v MS Excelu. Algoritmus je na obsluhu 

uživatelsky nenáročný. Do připraveného formuláře stačí zapsat skutečná data  

do barevně označených polí, která se pomocí přednastavených vzorců sama normalizují. 

Náhled vzhledu pracovního prostředí je zobrazen v tabulce 5. 

Tab.  5 Ukázka normalizace hodnocení kritérií 

Hodnocení kritérií 

Název objektu 

Označení Věcná kritéria Jednotka Skutečnost Hodnocení 

S1 S1.1 MHD [m] 224 5 

S1.2 Metro [m] 285 5 

S1.3 Letiště [minuty] 22 3 

S1.4 Dostupnost autem [minuty] 5 3 

    
  S2 S2.1 Poměr parkování [počet míst/m

2
] 0,01250 3 

S2.2 Vyhrazené parkování v blízkosti [-] 1 5 

S2.3 Parkování v okolí [-] 1 5 

    
  S3 S3.1 Potraviny [-] 1 5 

S3.2 Banka [-] 1 5 

S3.3 Pošta [-] 0 1 

S3.4 Kavárna/Restaurace [-] 0 1 

    
  S4 S4.1 Otvíratelná okna [-] 1 5 

S4.2 Zdvojená podlaha [-] 1 5 

S4.3 Snížený podhled [-] 1 5 

S4.4 Žaluzie [-] 0 1 

S4.5 Stáří objektu  [roky] 2 4 

Zdroj: autor 

Normalizace hodnocení jednotlivých kritérií probíhá nad předem stanovených 

intervalech. Tyto intervaly byly zvoleny uživatelsky a je možné je přizpůsobit řešené 

úloze. Intervaly hodnocení kritérií jsou vždy rozděleny do pěti tříd a liší se podle typu 

věcného kritéria. Rozlišuje se, zda se jedná o kritérium nákladové nebo výnosové a zda 

se jedná o např. docházkovou, resp. dojezdovou vzdálenost, která je určena buďto 

v metrech nebo v jednotkách času. Dále se kritéria hodnotí dle stáří, čili počtem let 

uplynulých od kolaudace a informací, zda objekt disponuje určitými vlastnostmi. 
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V tomto případě je hodnocení binární a takové kritérium může být hodnoceno známkou 

1 – ano, disponuje, nebo 5 – ne, nedisponuje. Kromě této široké skupiny věcných 

kritérií se hodnotí také kritéria ekonomická. Zde se hodnotí ekonomická náročnost 

provozu a užívání kancelářských prostor a to vždy v peněžní jednotce na m
2
 nebo  

na parkovací místo. Intervaly věcných kritérií pro normalizaci vypadají následovně: 

Tab.  6 Intervalová rozložení pro normalizaci hodnocení věcných kritérií 

Druh kritéria Interval  Bodová stupnice 

Docházková vzdálenost: 

MHD, Metro 

[m] 

0 – 400 5 

401 – 800 4 

801 – 1200 3 

1201 – 1600 2 

1601 – a více 1 

Dojezdová vzdálenost: Letiště 

[minuty] 

0 – 10 5 

11 – 20 4 

21 – 30 3 

31 – 40 2 

41 – a více 1 

Dojezdová vzdálenost: 

komunikace vyšší třídy 

[minuty] 

0 – 2 5 

3 – 5 4 

6 – 8 3 

9 – 10 2 

11 – a více 1 

Stáří objektu 

[roky] 

a méně  - 2 5 

3 – 4 4 

5 – 6 3 

7 – 8 2 

9 – a více 1 

Poměr parkování  

[počet míst/m
2
] 

a méně – 1/50 5 

1/51 – 1/60 4 

1/61 – 1/80 3 

1/81 – 1/100 2 

1/100 – a více 1 

Nájemné  

[€/m
2
/měsíc]   

a méně – 11 5 

12 – 13 4 

14 - 15 3 

16 – 17 2 

18 – a více 1 
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Poplatky za služby 

[Kč/měsíc] 

a méně – 65 5 

66 – 75 4 

76 - 95 3 

96 – 115 2 

116 – a více 1 

Poplatky za parkování 

[Kč/místo] 

a méně – 85 5 

86 – 95 4 

96 – 105 3 

106 – 115 2 

116 – a více 1 

Zdroj: autor 

Tab.  7 Normalizace binárního hodnocení věcných kritérií 

Druh kritéria Skutečné hodnocení Bodová stupnice 

Výskyt vyhrazeného parkování a 

parkování v okolí 

[ano/ne] 

1 5 

0 1 

Výskyt občanské vybavenosti 

v okolí: potraviny, banka, pošta, 

kavárna/restaurace 

[ano/ne] 

1 5 

0 1 

Vlastnosti objektu: otvíratelná 

okna, zdvojená podlaha, snížený 

podhled, žaluzie, internetové 

připojení, telefonní linka, čipové 

karty 

[ano/ne] 

1 5 

0 1 

Služby v objektu: stavování, 

ostraha, recepce, BMS 

[ano/ne] 

1 5 

0 1 

Zdroj: autor 

 Váha kritérií  

První charakteristikou pro zápis do vstupního formuláře byla charakteristika 

hodnocení věcného kritéria. Druhou charakteristikou je určení váhy, vypočtené 

preference, a to již globálního i věcného kritéria.  

V tomto případě je váha kritérií určena na základě vyhodnocení dat získaných 

z dotazníkového šetření, kde respondent vyplní dle svých preferencí a potřeb váhové 

stupně, viz kapitola 4.5, a řešitel použije metodu Přiřazení bodů ze zvolené stupnice a 

po normalizaci určí výslednou váhu. Jak již bylo vysvětleno v kapitole 4.5, respondenty 
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pro toto modelování byli property manažeři, klienti realitních kanceláří a další osoby, 

které se každodenně setkávají s provozem v administrativních objektech. Pokud by měl 

rozhodovací proces sloužit konkrétnímu klientu realitní kanceláře, vyplní dotazník 

pouze osoby, které v této věci rozhodují. Vzhledem k tomu, že v tomto případě se jedná 

o modelovou ukázku, jsou odpovědi respondentů průměrovány, tudíž i váha 

jednotlivých kritérií reprezentuje průměrný názor široké odborně-praktické veřejnosti. 

Takto získané preference se převádějí na váhy metodou Přiřazení bodů ze 

zvolené stupnice následovně: 

1. Průměrování odpovědí, resp. preferencí respondentů, 

2. Vytvoření algoritmu pro váhování kritérií – vzhledem k tomu, že se stále 

pracuje s globálními a věcnými, které jsou těm globálním podřízená  

a de facto zpřesňují významnosti globálních kritérií v rozhodovacím 

procesu, je nutné váhovat oba druhy kritérií.  

3. Globální kritéria, pro potřeby modelování v PREVu, jsou váhována 

metodou Přiřazení bodů ze zvolené stupnice, viz kapitola 3.1, tak, že 

musí být splněna podmínka, že všechny váhy na jedné hladině musejí být 

rovna 1, matematicky vyjádřeno jako: 

              (
 

∑       
 
   

) (4) 

Za podmínky: 

 ∑         
    (5) 

kde: 

     …  normovaná váha kritéria 

      … relativní váha kritéria 

4. Věcná kritéria, která jsou užita pro modelování v SW nástroji PREV v. 

3.5 jsou váhována stejným způsobem jako globální kritéria dle vzorců (4) 

a (5), ale s platností jen pro věcná kritéria určitého souboru, tzn., že 

podmínka (5) platí pro věcná kritéria ze stejného souboru. 

Věcná kritéria, která se použijí při hodnocení Metodou bazické varianty, jsou váhována  

metodou Postupného rozvrhu vah, více o metodě viz kapitola 3.2. Váha věcných kritérií 

této metody musí být váhována tímto způsobem, protože musí být splněna podmínka 

(5), ale u všech věcných kritérií nezávisle na jejich zařazení do souboru kritérií. 

Výsledný algoritmus pro normalizaci vah ilustruje tabulka 8. 
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Tab.  8 Ukázka normalizace vah kritérií 

Globální kritéria Rel. 
Norm. 

PREV 
Věcná kritéria Rel. 

Norm. 

PREV 

Norm. Baz. 

met. 

S1 
Dopravní 

dostupnost 
4,73 0,16 

S1.1 MHD 1,55 0,19 0,03 

S1.2 Metro 1,73 0,22 0,03 

S1.3 Letiště 3,09 0,39 0,06 

S1.4 Dostupnost autem 1,64 0,20 0,03 

  8,00 1,00   

S2 

Statická 

doprava 

(parkování) 

4,55 0,15 

S2.1 Poměr parkování 1,45 0,27 0,04 

S2.2 
Vyhrazené parkování 

v blízkosti 
1,82 0,33 0,05 

S2.3 Parkování v okolí 2,18 0,40 0,06 

  5,45 1,00   

S3 
Občanská 

vybavenost 
3,91 0,13 

S3.1 Potraviny 3,82 0,25 0,03 

S3.2 Banka 3,45 0,23 0,03 

S3.3 Pošta 3,27 0,22 0,03 

S3.4 Kavárna/Restaurace 
4,45 

0,30 0,04 

  15,00 1,00   

Zdroj: autor 

 Riziko kritérií 

Riziko kritéria představuje jeho nejistotu v hodnocení. Nelze tvrdit, že dané 

hodnocení kritérií je stoprocentní a neomylné. Hodnotou rizika kritérií řešitel 

zohledňuje možnou míru nejistoty v hodnocení kritérií. V této úloze riziko představuje 

rozptyl hodnoty hodnocení.  

4.6.2 Příprava vstupních dat pro hodnocení metodou bazické varianty 

Vstupní data pro aplikaci této metody tvoří váha kritéria a jeho hodnota. Data  

o váze kritérií jsou získány z dotazníku, ale po převedení metodou Postupného rozvrhu 

vah a normalizace, a hodnoty kritérií, jsou získány z analyzování charakteristiky 

nabídky, resp. kancelářských ploch vstupujících do hodnocení. Metoda bazické varianty 

nepočítá s rizikem, jako je tomu u nástroje PREV. Všechna potřebná data byla 

připravena na modelování stejným způsobem a metody používají stejných hodnot. Váha 

získaná pomocí normalizace v MS Excel a hodnoty jsou modelovány Metodou bazické 

varianty. Metoda je v MS Excel nastavena tak, že modeluje současně vstupní data všech 

vybraných variant. Ukázka zpracování výpočtu pro pouze dvě varianty je uvedena  

v tabulce 9.  
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Tab.  9 Ukázka zpracování algoritmu Metody bazické varianty pro dvě varianty 

 

Zdroj: autor 

4.7 Hodnocení variant 

Variantou se v tomto případě myslí nabízený objekt s kancelářskými plochami. 

Počet variant je závislý na tom, které z nabídek projdou užším výběrem klienta realitní 

společnosti. Do procesu rozhodování nejprve vstupuje až 30 nabídek, resp. variant. Aby 

bylo možno provést detailní hodnocení, je potřebné tuto nabídku zúžit a vyloučit 

objekty, které klient zamítne v prvních fázích procesu hledání. Optimální je, když  

do detailního hodnocení nabídek jich vstupuje 2 až 5.  

Samotné hodnocení nabídek bude realizováno jak nástrojem PREV v. 3.5, tak 

pomocí Metody bazické varianty. Při praktické aplikaci stačí, když hodnocení proběhne 

pomocí jednoho z uvedených. Pokud se bude chtít řešitel utvrdit ve výsledku, 

doporučuje se použít více než jedna metoda [15]. V této práci je hodnocení provedeno 

dvěma nástroji, které se jak ve výsledku, tak ve způsobu aplikace, porovnají a popíší se 

kladné a záporné vlastnosti každého z nich. 

Varianty v obou případech budou hodnoceny z pohledu stejných kritérií, která 

jsou charakterizována vahami, hodnocením a v jednom případě i rizikem. 

4.7.1 Společné vstupní předpoklady 

Před tím, než proběhne samotná aplikace obou metod, je nutné zmínit vstupní 

předpoklady k tomu, aby bylo možné varianty hodnotit. Mezi společné vstupní 

požadavky lze definovat následující: 

xvar A xvar B Hvar A Hvar B

S1.1 MHD [m] 0,02 224 405 0 224 1 0,5530864 0,022634 0,012518

S1.2 Metro [m] 0,02 285 134 0 134 0,470175 1 0,010642 0,022634

S1.3 Letiště  [minuty] 0,04 22 12 0 12 0,545455 1 0,023569 0,04321

S1.4 Dostupnost autem  [minuty] 0,02 5 7 0 5 1 0,7142857 0,022634 0,016167

S2.1 Poměr parkování  [počet míst/m2] 0,03 0,0125 0,01111 0 0,0111111 0,888889 1 0,025324 0,02849

S2.2 Vyhrazené parkování v blízkosti [-] 0,03 1 1 1 1 1 1 0,034188 0,034188

S2.3 Parkování v okolí [-] 0,05 1 1 1 1 1 1 0,048433 0,048433

S3.1 Potraviny [-] 0,06 1 0 1 1 1 0 0,05698 0

S3.2 Banka [-] 0,06 1 0 1 1 1 0 0,060541 0

S3.3 Pošta [-] 0,07 0 1 1 1 0 1 0 0,067664

S3.4 Kavárna/Restaurace [-] 0,04 0 1 1 1 0 1 0 0,039174

S4.1 Otvíratelná okna [-] 0,03 1 1 1 1 1 1 0,03367 0,03367

S4.2 Zdvojená podlaha [-] 0,03 1 1 1 1 1 1 0,03367 0,03367

S4.3 Snížený podhled [-] 0,04 1 1 1 1 1 1 0,040404 0,040404

S4.4 Žaluzie [-] 0,03 0 1 1 1 0 1 0 0,03367

S4.5 Stáří objektu [roky] 0,03 2 6 0 2 1 0,3333333 0,031425 0,010475

Bazická metoda

Nákladové nebo 

výnosové

Výsledek
Označení Věcná kritéria Jednotka Váha kvar A kvar Betalon

Hodnocení

S1

S2

S3

S4
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 Musí existovat minimálně dvě nabídky, mezi kterými se klient rozhoduje. 

 Klient musí pravdivě vyplnit dotazník, aby výsledek odpovídal jeho 

představě a potřebám. 

 Všechny požadované vstupní údaje musí být dostupné, nelze hodnotit 

varianty, pokud u předem stanovených kritérií nejsou dostupná data  

o váze nebo hodnocení. Pokud tomu tak je, musí se kritérium 

z modelování vyloučit nebo stanovit jeho charakteristiku jiným vhodným 

způsobem. (váha – průměrným hodnocením jiným oslovených 

respondentů, hodnocení – u hodnocení věcného kritéria je možné, že 

např. není znám poměr parkování. V takovém případě se doporučuje 

stanovit tuto hodnotu pomocí průměrné hodnoty poměru parkování, která 

je u jiných objektů podobných vlastností). 

 Ke každému hodnocenému objektu, resp. variantě, je dobré připravit si 

kartu objektu, kde budou definovány a stanoveny všechny skutečné  

a aktuální údaje o objektu, ze kterých se stanoví vstupní data  

pro hodnocení variant. Návrhy zpracování karet objektu jsou uvedeny 

příloze 5,6 a 7. 

4.7.2 Hodnocení variant SW nástrojem PREV v. 3.5 

Nástroj pracuje se simulačními algoritmy, o kterých se více píše v kapitole 3.3, 

tzn., že uživateli stačí pouze zadat a definovat strom kritérií, pokud ho nelze načíst 

z knihovny projektů, a vyplnit vstupní formulář připravenými vstupními daty (váha, 

hodnocení a riziko u věcných kritérií, váha pouze u globálních kritérií). Po vyplnění 

vstupních dat se spustí simulace, jejímž výsledkem je hodnocení dané varianty, 

definované distribuční funkcí. Postup se opakuje podle toho, kolik variant vstupuje  

do rozhodování. V této fázi se počítá s tím, že se jedná o minimálně 2 a maximálně 5 

variant. Každá z těchto variant se hodnotí zvlášť zadáváním vstupních dat. 

 [12]  

4.7.3 Hodnocení variant Metodou bazické varianty 

U hodnocení variant Metodou bazické varianty se využívají skoro stejná vstupní 

data jako u předešlého přístupu, ovšem s výjimkou globálních kritérií, tzn., že do tohoto 

modelování vstupují pouze věcná kritéria bez charakteristiky rizika. Další odchylkou  

od předešlé metody je, že metoda používá k hodnocení skutečné hodnoty kritérií, tzn., 
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že kritéria není potřeba normalizovat. Algoritmus výpočtu této metody byl vytvořen 

v MS Excel, kdy vstupní data jsou propojena s předešlým definováním hodnocení a vah 

věcných kritérií. U této metody jsou hodnoceny všechny varianty rozhodování 

najednou, což oproti hodnocení variant pomocí SW nástroje PREV v. 3.5 může být 

považováno za výhodu. Výsledkem z tohoto modelování je stanovení pořadí 

jednotlivých variant. Více o této metodě viz kapitola 3.4. 
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5 NÁSTROJE  

5.1 Google Docs – Formuláře 

Pro tvorbu dotazníku byl využit nástroj Google Docs, který je poskytován 

bezplatně a online uživatelům googlovských účtů. Google Docs je aplikace, která je 

dostupná ze služby Google disku, který pracuje formou cloudu. Všechna uložená  

a získaná data při tvorbě tohoto Formuláře, resp. dotazníku jsou automaticky ukládána  

na vzdáleném úložišti, na které má uživatel možný přístup odkudkoliv online.  

Tvorba dotazníku přes Formuláře aplikace Google Docs je uživatelsky 

jednoduchá a intuitivní. Hotový dotazník lze z této aplikace hromadně rozeslat buďto 

rovnou z Formuláře všem vybraných respondentům, případně lze zkopírovat odkaz,  

ze kterého respondent dotazník otevře a online vyplní.  

Odpovědi získané z dotazníku se ukládají do automaticky vytvářeného souboru 

podobného rozhraní MS Excel, který s tímto tabulkových editorem je plně kompatibilní. 

Získaná data, resp. odpovědi respondentů jsou zaznačena do odpovědního souboru  

pod časovou značkou, ze které lze zjistit, kdy byl dotazník naposledy zodpovězen, ale 

není známo kým. 

5.2 SW nástroj PREV v. 3.5 

SW nástroj vznikl na Katedře ekonomiky a managementu v stavebnictví  

na Fakultě stavební ČVUT v Praze, v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS  

a laboratoře rozhodování DCL Decision Lab v několika navazujících etapách. 

„Vývoj nástroje PREV v. 3.5 navazuje na předchozí verze a doplňuje možnosti 

výpočtu o předgenerovaný vzorek náhodných čísel používaný v simulaci. Jeho užití 

zajišťuje shodné výsledky při opakování simulačních hodnocení. Součástí rozšíření je 

dále založení uživatelské funkce GetRandPREV(…), která je uvedena výše a respektuje 

nastavení solveru, implementace rovnoměrného rozdělení, lokalizace doplněných textů 

a převod na dokument Office 2010 s podporou maker.“ 

[12] 

Pro potřeby řešení této práce byla verze 3.2 upgradována na verzi 3.5 a rozšířena 

dalšími utilitami, kterými jsou: 
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 PREV Library, 

 úprava grafických výstupů respektující třídy hodnocení. 

5.2.1 Pracovní prostředí 

Nástroj pracuje nad tabulkovým editorem MS Excel s podporou maker a po 

zadání vstupního jména a hesla umožňuje zadávání charakteristik kritérií a tvorbu 

stromu kritérií do vstupního formuláře, viz obr. 14. 

 

Obr. 14 Vstupní formulář pro zadání vstupních dat 

Zdroj: PREV v. 3.5 

Do tohoto formuláře se zadávají připravené hodnoty charakteristik věcných  

a globálních kritérií a to do přednastavené struktury stromu kritérií. Jak bylo zmíněno 

výše, v této verzi PREVu je nová utilita PREV Library, neboli knihovna stromů kritérií. 

Pokud se stromová struktura kritérií opakuje, řešitel nemusí stejné stromové struktury 

zadávat opakovaně, ale může je načíst, viz kapitola 5.2.2. 

Před zahájením výpočtu je dobré zkontrolovat definované vstupy a jejich vazby. 

Toto lze vyřešit zobrazením karty „Vstupy“, viz obr. 15. 
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Obr. 15 Karta „Vstupy“ 

Zdroj: PREV v. 3.5 

Na této kartě jsou zaznamenány údaje, bráno zleva, o hladině kritéria, o pořadí 

zadání kritéria do vstupního formuláře, o vazbě na předešlé kritérium a dále  

o charakteristikách kritérií – váha, hodnocení, riziko, název kritéria. Současně je možné 

vygenerovat grafické schéma projektu a vizuálně zkontrolovat pozici jednotlivých 

prvků ve stromu kritérií. 

Na další kartě „Řešitel“, je možno nastavit počet simulací, který je přednastaven 

na hodnotu 100. 

Po těchto krocích je možno začít s výpočtem, který se spouští přes tlačítko 

„Výpočet“. Toto tlačítko je podbarveno modře na obrázku č. 14. 

Výsledky z výpočtu jsou ukládány do tabulkového editoru MS Excel, do karty 

s názvem „ReportResult“, viz obr. 16. Z této karty, je možno čerpat získané hodnoty  

a vytvářet grafické výstupy. 
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Obr. 16 Karta s výsledky „ReportResult“ 

Zdroj: PREV v. 3.5 

Grafickým výstupem je graf distribuční funkce, který hodnotí danou variantu výběru 

kancelářských prostor.  

5.2.2 Knihovna stromů v SW PREV v .3.5 – PREV Library 

Tato utilita usnadňuje zadávání stromu kritérií do vstupního formuláře. Pokud se 

hodnotí další nabídka stejného rozhodovacího procesu, je zbytečné zadávat stromovou 

strukturu opakovaně. Stromovou strukturu je možné načíst přes kartu „Archivace“ 

z „Knihovny projektů“, viz obr. 17. 

 
Obr. 17 Načítání stromu kritérií 

Zdroj: PREV v. 3.5 
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Načtení stromu kritérií z „Knihovny projektů“ je možné, pouze pokud je strom 

kritérií do knihovny vytvořen a vložen. Vkládání stromů do „Knihovny projektů“ se 

proved následovně: 

1. Vytvoření stromové struktury ve vstupním formuláři.  

2. Zavřít vstupní formulář tlačítkem „Zavři“ 

3. V MS Excel na listu „DataTree“ se vytvořila nová stromová struktura. 

4. Zkontrolovat vazby mezi prvky. 

5. Zkopírovat stromovou strukturu z listu „DataTree“ a vložit do listu 

„DemoLibrary“. 

6. Na prvním řádku ve sloupci D v listu „DemoLibrary“ je údaj, který určuje počet 

archivovaných stromů v „Knihovně projektů“. Do této buňky se vždy zapíše 

počet stromových struktur zvýšený o jednu. Pokud se vkládá více stromů, zvýší 

se počet o tolik jednotek, kolik je stromů.  

7. Znovu otevřít vstupní formulář přes list „General“. 

8. Na kartě „Archivace“ v okně „Knihovně projektů“ je zobrazen název nového 

stromu. 

9. Jméno stromu lze editovat na listu „DemoLibrary“ ve sloupci I, a to vždy  

na řádku prvního kritéria. 

10. Výběr stromové struktury z „Knihovny projektů“ se provede stisknutím tlačítka 

„Načíst projekt z knihovny“, viz obr. 17. 

Tvorba a uložení stromů do knihovny jsou záležitostí řešitele úlohy.  

5.2.3 Grafické zpracování numerických výsledků 

Ze sady výsledků pro každou variantu řešitel zpracovává grafické vyjádření 

hodnocení dané varianty. Grafickým výstupem je graf distribuční funkce, kde na ose x 

jsou třídy četností a na ose y četnosti. Výsledný graf může vypadat tak, jak např. uvádí 

graf 2. 
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Graf  2 Ukázka grafického výstupu 

Zdroj: PREV v. 3.5 

Z tohoto grafu lze vyčíst, že při stanovené 70% spolehlivosti je hodnocení 

varianty mezi 1,0 a 1,1. Po té, co řešitel získá toto grafické hodnocení všech 

hodnocených variant, lze hodnocení mezi sebou porovnat a stanovit nejlepší z nich. 

U hodnocení kritérií je používána stupnice 〈   〉, kde hodnocení 1 je chápáno 

jako záporné (negativní) hodnocení, 5 je chápána jako hodnocení kladné (pozitivní). 

Hodnocení variant koresponduje s grafickým výstupem, viz graf 2, kde v tomto případě 

je hodnocení zakázky realizováno numerickým vyjádřením, které může být nahrazeno 

vyjádřením verbálním, které může hodnocení více přiblížit.  

5.3 Sešit Microsoft Excel (MS Excel) 

Standardním nástrojem kancelářské sady Microsoft Office je tabulkový editor 

MS Excel, který byl převážně využíván při zpracovávání aplikační části disertační 

práce. 

Nástroj je využíván při zpracovávání odpovědí z dotazníkového šetření a 

určování vah, při hodnocení věcných kritérií a při aplikaci Metody bazické varianty. 
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PREV v. 3.5 je také programován nad prostředím MS Excel s použitím maker, což 

umožňuje využití těchto metod v širším uživatelském měřítku. 

Při řešení disertační práce byl vytvořen sešit MS Excel, který se skládá 

z jednotlivých listů, na kterých jsou vytvořeny algoritmy pro postupné zpracovávání dat 

při rozhodovacím procesu. Byly vytvořeny tyto listy: 

 Odpovědi, 

 Váha, 

 Hodnocení A, 

 Hodnocení B, 

 Hodnocení C, 

 Hodnocení variant (Metoda bazické varianty), 

 Karta objektu A, 

 Karta objektu B, 

 Karta objektu C. 

Celý tento sešit lze uplatnit při řešení úlohy pomocí metody bazické varianty. 

Z části lze sešit uplatnit při hodnocení variant pomocí PREVu. Pokud pro hodnocení 

variant bude využit PREV, řešitel využije listy Odpovědi, Váha, Hodnocení A, B a C  

a Karta objektu A, B a C. 

5.3.1 List Odpovědi 

V tomto listu jsou importovány odpovědi z dotazníku a pomocí funkce 

aritmetického průměru je získána jejich průměrná hodnota, se kterou se dále pracuje 

v listu Váha. V tomto listu byl použit vzorec statistický vzorec pro aritmetický průměr: 

  ̅  
 

 
∑   

 
    (6) 

kde:  

 ̅ … aritmetický průměr, 

xi … hodnota bodového hodnocení. 

Průměrované odpovědi jsou provázány s listem Váha, kde jsou průměry 

odpovědí převáděny na normalizované hodnoty váhy. 
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5.3.2 List Váha  

Pro aplikaci obou metod hodnocení variant, je nezbytně nutná charakteristika 

kritérií, váha. V dalším listu sešitu je tedy přednastaven výpočet pro určení vah 

globálních i věcných kritérií pro modelování v PREVu metodou Přiřazení bodů  

ze zvolené stupnice a pomocí metody Postupného rozvrhu vah pro aplikaci Metody 

bazické varianty. Pokud řešitel vypočetl v předešlém listu Odpovědi průměrnou 

hodnotu váhy kritéria, vypočte tento list výsledné váhy samostatně vč. jejich 

normalizování.  

5.3.3 List Karta objektu A, B a C 

Tato karta v sobě shrnuje důležité a relevantní informace o objektu, které 

vstupují do rozhodovací úlohy. Jsou zde uvedeny základní informace o objektu a dále 

informace, které jsou tříděny do souborů a věcných kritérií. Data získaná z tohoto listu 

jsou propojena s dalšími navazujícími listy (Hodnocení A, B a C, Hodnocení variant). 

Vzhled tohoto listu je uveden v příloze č. 5,6 a 7. 

5.3.4 List Hodnocení A, B a C 

Další charakteristikou potřebnou pro hodnocení variant je hodnocení daného 

kritéria. Na následujícím listu je připraven algoritmus pro výpočet hodnocení věcných 

kritérií. Pomocí intervalového rozdělení, které je uvedeno v kapitole 4.6.1, jsou 

převáděny jednotlivé hodnoty kritérií do bodové stupnice, aby bylo možno kritéria 

modelovat v SW nástroji PREV v. 3.5. Metoda bazické varianty nepotřebuje převádět 

tyto charakteristiky na bodovou stupnici a pracuje se skutečnými hodnotami kritérií. 

V tomto listu se normalizují skutečné hodnoty věcných kritérií, které jsou 

definovány skutečným stavem nabídky a jsou dostupné z předpřipravené vyplněné 

Karty objektu. Tyto hodnoty jsou propojené z listu Karta objektu, což znamená, že 

řešitel nemusí hodnoty vyplňovat, tyto hodnoty se samy vyplní a normalizují. 

5.3.5 List Hodnocení variant 

Na posledním naprogramovaném listu řešitel nemusí vyplnit nic, pouze zjistí, jak 

tabulkový editor MS Excel zhodnotil všechny varianty pomocí Metody bazické 

varianty, a jaké jim určil pořadí. List je provázán s daty z předešlých listů, takže pracuje 

dynamicky.  

Momentálně je list i celý sešit nastaven na hodnocení a porovnávání tří variant. 

Pokud se v úloze vyskytne více nabídek, znamená to pro řešitele, že musí rozšířit sešit  



 

 

53 

 

o list „Hodnocení D“ nebo o tolik hodnocení, kolik hodnotí variant a dále list 

Hodnocení variant upravit pro hodnocení většího počtu objektů. Toto rozšíření by 

nemělo i méně zkušenému řešiteli činit potíže. Jedná se pouze o duplikování listů, 

přidání sloupců a rozšíření přednastavených vzorců o další proměnné. Dá se tedy 

porovnávat libovolný počet variant.  

Jak bylo zmíněno výše, obvykle se toto číslo pohybuje mezi 2 – 5 nabídkami  

a to z důvodu náročnosti posuzování hodnocení variant. Při aplikaci toho sešitu v užším 

rozhodování, by se náročnost celého procesu měla minimalizovat a počet hodnocených 

nabídek by mohl být vyšší, což znamená, že by se rozhodovatel, resp. klient realitní 

společnosti nemusel omezovat na počet 2 – 5 nabídek, ale mohl by vybírat ze širšího 

počtu nabídek. 

Vytvořený sešit lze považovat za přednastavený dynamický komparační nástroj, 

který může současně porovnávat více než dvě varianty. Používá deterministicky 

stanovenou charakteristiku váhy a skutečné hodnoty hodnocení kritérií. Varianty mezi 

sebou hodnotí pomocí Metody bazické varianty, která srovnává jednotlivá kritéria 

poměrem mezi skutečností a etalonem hodnoty. Hodnota varianty je pak určena 

součtem součinů váhy a koeficientu poměru s tím, že zvolena je konvence čím vyšší, 

tím lepší. 

Při praktickém použití tohoto sešitu to pro řešitele znamená, že stačí, když získá 

data z dotazníku, která se přepočtou na váhu kritérií, a vyplní skuteční hodnocení 

věcných kritérií, ostatní vypočte tento sešit, který provede výpočet a určí výsledné 

pořadí hodnocených variant.  
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6 APLIKACE METODIKY, METOD A NÁSTROJŮ ROZHODOVACÍ 

ÚLOHY 

V aplikační části této práce jsou zodpovězeny výzkumné otázky, které byly položeny 

v úvodní části práce. Cílem práce je objektivizace výběru variant kancelářských prostor 

k pronájmu v administrativních budovách s použitím matematických metod. Byla 

modelována navržená vícekriteriální rozhodovací úloha, ve které byly posuzovány tři 

nabídky kancelářských prostor určených k pronájmu v administrativních objektech  

a uveřejněných v nabídkách realitních kanceláří. Charakteristiky tří nabídek byly 

transformovány na vstupní data vždy stejnou metodikou odpovídající zvolenému 

přístupu. Nabídky vstupující do modelování byly vybrány náhodně z portfolia realitních 

kanceláří, které informace o těchto nabídkách veřejně zpřístupňují na svých webových 

stránkách. Výsledky modelování dvou různých přístupů byly komparovány a z této 

komparace jsou učiněny závěry pro oba z těchto přístupů. Přesnost výsledků je závislá 

na pravdivosti údajů uvedených na webu realitních kanceláří. 

6.1 Vybrané nabídky pro modelování 

Modelovaná vícekriteriální rozhodovací úloha pracuje se třemi zvolenými 

nabídkami kancelářských prostor určených k pronájmu, které mají svá data veřejně 

přístupné na webových stránkách realitních kanceláří. Vzhledem k tomu, že celá práce 

se zajímá o kancelářské prostory v hlavním městě Praze, jsou i tyto nabídky voleny 

z tohoto města.  

Jedinou podmínkou, která byla stanovena pro výběr tří nabídek, byla podmínka, 

že se musí jednat o již existující objekt, který je již provozován, a to z důvodu lepší 

dostupnosti informací o objektu. Na základě toho, byly vybrány následující nabídky: 

 Charles Square Center, 

 Kavčí Hory Office Park, 

 City Tower. 

6.1.1 Charles Square Center 

Objekt byl kolaudován v roce 2002 a celkem nabízí přes 13tis. m
2
 kancelářských 

prostor. V současnosti se hledá nájemce pro plochu 7848 m
2
. Objekt je předběžně 
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certifikován BREEAM in use stupněm „velmi dobrý“. Administrativní budova je 

umístěna na ul. Karlovo náměstí 10, Praha 2, čili v centru hlavního města. Situace  

na mapě je znázorněna na obr. 18. 

 

Obr. 18 Situace Charles Square Center na mapě 

Zdroj: [21] 

Svým umístěním v rámci města je objekt dobře dostupný MHD, v okolí objektu 

se nachází mnoho tramvajových i autobusových linek a stojí nad stanicí metra linky B. 

Dostupnost automobilovou dopravou je také dobrá. V blízkosti objektu se nachází 

napojení na rychlostní silnici v rámci pražského okruhu.  

Statická doprava je řešena v rámci objektu, kde počet parkovacích míst je 

stanoven poměrem na m
2
 pronajaté plochy, a jsou zpoplatněny. Dále je možno parkovat 

na krytém a zpoplatněném parkovišti s kapacitou 50 míst v blízkosti objektu anebo  

na veřejných parkovacích místech situovaných po obvodu Karlova náměstí. 

V blízkém okolí objektu jsou potraviny, banka, restaurační zařízení. V okolí 

objektu se nachází také pošta, ale ta už není v docházkové vzdálenosti. 

Objekt ze stavebního pohledu disponuje zdvojenou podlahou, sníženým 

podhledem a žaluziemi, co ale objektu chybí a je zohledněno při hodnocení nabídek, 

jsou otvíratelná okna.  
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Technické vybavení objektu je poměrné dobré, jsou zde detektory kouře, 

internetové připojení a snímače na čipové karty. Jediné, co objektu chybí a je rovněž 

zahrnuto do hodnocení nabídek, je telefonní linka. 

V objektu je možno se stravovat. Dalšími službami, které je možno čerpat jsou 

recepce a ostraha. V objektu sídlí také centrum správy budov. 

6.1.2 Kavčí Hory Office Park 

Objekt byl kolaudován v roce 2008 a celkem nabízí přes 36tis. m
2
 kancelářských 

prostor. V současnosti se hledá nájemce pro plochu 5 276 m
2
. Objekt není certifikován 

žádným zeleným certifikátem. Administrativní budova je umístěna na ul. Na Hřebenech 

II 1718, Praha 4, čili v širším centru hlavního města. Situace na mapě je znázorněna na 

obr. 19. 

 

Obr. 19 Situace Kavčí Hory Office Park na mapě 

Zdroj: [21] 

Z pohledu dopravní dostupnosti je objekt dostupný autobusovými linkami a 

metrem linkou C. Objekt je velmi dobře dostupný automobilovou dopravou díky jižní 

spojce, která se nachází v jeho blízkosti.  

Statická doprava je řešena formou vyhrazeného parkování v objektu, jehož počet 

je rovněž určen poměrem parkování. Kromě těchto parkovacích stání je možno parkovat 
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na krytém a zpoplatněném parkovišti v obchodním centru nebo hromadných garážích. 

Další možnosti parkování je parkování na veřejných parkovištích v blízkosti.  

V docházkové vzdálenosti do 500m od objektu jsou potraviny, banka, 

restaurační zařízení a další občanská vybavenost. Jediná služba, co i v tomto případě 

není v docházkové vzdálenosti, je pošta. 

Objekt ze stavebního pohledu disponuje všemi požadovanými vlastnostmi (dle 

stanovených kritérií), kromě žaluzií. 

Technické vybavení objektu je na velmi dobré úrovni, je zde veškeré technické 

vybavení, které je požadováno při hodnocení variant. Objekt tedy po stránce 

technického vybavení splňuje veškeré hodnocené požadavky.  

Nájemce může v rámci objektu využít služeb stravování, recepce ostrahy i 

správy objektu. Veškeré posuzované služby objekt zajišťuje. 

6.1.3 City Tower 

Objekt byl kolaudován v roce 2008 a celkem nabízí cca 42tis. m
2
 kancelářských 

prostor. V současnosti se hledá nájemce pro plochu 2201 m
2
. Jedná se o nejvyšší 

administrativní budovu v ČR, dosahuje výšky 109m. Objekt není certifikován žádným 

zeleným certifikátem. Administrativní budova je umístěna na ul. Hvězdova 1716/2b, 

Praha 4 a je v sousedství předešlé nabídky administrativní budovy Kavčí Hory Office 

Park. Situace na mapě je znázorněna na obr. 20. 
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Obr. 20 Situace City Tower na mapě 

Zdroj: [21] 

Dopravní dostupnost objektu je přibližně stejná jako v předcházející nabídce  

na Kavčích Horách, ovšem s tím rozdílem, že stanice metra linka C je lépe přístupná. 

Z pohledu automobilové dopravy je objekt dobře dostupný, zejména díky nedaleké jižní 

spojce. 

V objektu jsou vyhrazena parkovací stání, jejichž počet je stejně jako 

v předešlých případech závislý na stanoveném poměru parkovacích stání ku pronajaté 

ploše a je dobrý. Kromě tohoto parkování je možno využít parkování v nedalekých 

parkovacích garáží a v obchodním centru, jako tomu bylo u přechozí nabídky. 

V blízkosti objektu se nachází i další veřejná parkovací místa. 

Tato nabídka, oproti předešlým, nabízí z občanského vybavení kromě potravin, 

banky a restaurací také službu pošty a to v docházkové vzdálenosti. Objekt, tedy splňuje 

veškeré kriteriální požadavky hodnocení z pohledu občanské vybavenosti. 

Velkým nedostatkem tohoto objektu jsou stavební vlastnosti objektu. Objekt 

disponuje pouze zdvojenou podlahou. Nemá otvíratelná okna, snížený podhled ani 

žaluzie.  

V objektu jsou zabudovány čtečky čipových karet a detektory kouře. Pokud bude 

chtít budoucí nájemce internet či telefonní linku, musí si je zřídit sám, objekt tímto 

vybavením nedisponuje. 

Mezi sledované služby, které jsou zajišťovány v rámci objektu, lze jmenovat 

recepci ostrahu a stravování. Služby správy budov v nabídce nejsou. 

6.2 Rozbor dotazníkového šetření 

Dotazník, který je neodmyslitelnou součástí celého rozhodovacího procesu, byl 

vyplněn manažery, kteří se aktivně podílejí na property managementu v rámci své 

organizace, nebo jsou to manažeři, kteří se účastnili procesu hledání nových užitných 

prostor v administrativních objektech či mají praktické zkušenosti a nadhled  

nad preferencemi kritérií, které byly stanoveny na základě analyzování současného 

stavu nabídky kancelářských prostor. Kritéria definovaná v dotazníku komplexně 
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charakterizují nabídky administrativních objektů propagovaných v realitních 

kancelářích a jejich rozsah může být upravován pro konkrétní rozhodovací úlohy.  

Výsledky z dotazníkového šetření určují váhy stanovených kritérií, které byly 

zprůměrovány. Odpovědi respondentů nebyly vždy jednomyslné a nenašli se dva 

respondenti, kteří by hodnotili kritéria naprosto totožně. Lze proto tvrdit, že každý 

dotázaný hodnotí kritéria subjektivně a pokud by do rozhodování nevstoupil objektivní 

činitel, bude i výsledná nabídka přijata na základě subjektivního rozhodování, což 

nezaručuje, že výsledné rozhodnutí je vhodné. 

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že veškeré kritéria, která se v dotazníku 

objevila, jsou relevantní a pro rozhodovací proces významná.  

V dotazníku se na úplný závěr objevily dvě otázky, které do modelování  

ani dalšího postupu nebyly zařazeny. Účelem těchto otázek bylo zjistit, jak vnímají 

respondenti významnost neekonomických a ekonomických kritérií. Tyto otázky měly 

stejnou strukturu jako předešlé otázky, respondenti měli určit významnost 

ekonomickým a neekonomickým kritériím. Výsledek je uveden v tabulce 10. Grafické 

zpracování je uvedeno v příloze 3. 

Tab.  10 Rozbor preferencí ekonomických a neekonomických kritérií 

Preference Neekonomická kritéria Ekonomická kritéria 

1 2 10 

2 9 1 

3 - 5 0 0 

Zdroj: autor 

Z dotazovaných respondentů si tři myslí, že ekonomická i neekonomická jsou 

stejně významná, ve dvou z těchto případů byla kritéria hodnocena 1 a v jednom 2. Ani 

v jednom dotazníku nebyla zatržena známka 3. Zhodnotí-li se výsledky uvedené 

v tabulce 10, s přehledem vedou ekonomická kritéria, ale když měli respondenti 

příležitost ohodnotit soubor kritérií Měsíční náklady na provoz a užívání, který 

představuje ekonomickou složku rozhodování, skončil soubor na druhém místě hned po 

dopravní dostupnosti, viz tabulka 11. Tuto skutečnost si lze vysvětlit úlohou lidského 

faktoru při řešení rozhodovacích úloh, kdy rozhodovatel není plně objektivní. Toto 

hodnocení lze považovat za podpůrný argument pro podpoření dalšího postupu v této 

práci. 
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6.2.1 Preference souboru kritérií 

U zjišťování preferencí souborů kritérií respondenti za nejvýznamnější kritérium 

považují dopravní dostupnost. Názor sdílelo 75% respondentů. Nejméně podstatným 

souborem kritérií se stal podle názorů respondentů soubor občanská vybavenost.  

Na druhém místě preferovaného kritéria je kritérium měsíční náklady na provoz  

a užívání. Z tohoto lze usuzovat, že respondenti preferují zejména dopravní dostupnost 

objektu a zajímají se také o finanční náročnost pronájmu, což je pochopitelné. Výsledné 

velikosti preferencí jsou uvedeny v tabulce 11. 

Tab.  11 Preference souborů kritérií 

Jméno kritéria Preference 

Dopravní dostupnost 4,73 

Statická doprava 4,55 

Občanská vybavenost 3,91 

Stavební vlastnosti objektu 4,00 

Technické vlastnosti objektu 4,36 

Služby v objektu 4,18 

Měsíční náklady na provoz a užívání 4,64 

Zdroj: autor 

Nejméně preferovaným souborem kritérií je občanská vybavenost a hned za ním 

stavební vlastnosti objektu. Celkový výsledek průměru preferencí je uveden v grafu 3. 

 

Graf  3 Průměr preferencí souboru kritérií 

Zdroj: autor 
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6.2.2 Preference věcných kritérií 

U věcných kritérií probíhalo hodnocení jejich preferencí stejným způsobem, jako 

tomu bylo u souboru kritérií. 

Výsledné preference jsou uvedeny v příloze 3. Věcná kritéria jsou rozdělena  

do grafů podle zařazení do souboru kritérií. Hodnoty preferencí uvádí tabulka 12. 

Tab.  12 Preference věcných kritérií

Jméno kritéria Preference 

MHD 4,45 

Metro 4,27 

Letiště 2,91 

Komunikace vyšší třídy 4,36 

Poměr parkování 4,55 

Vyhrazené parkování v 

blízkosti 
4,18 

Parkování v okolí 3,82 

Potraviny 3,82 

Banka 3,45 

Pošta 3,27 

Kavárna/restaurace 4,45 

Otvíratelná okna 3,01 

Zdvojená podlaha 3,64 

Snížený podhled 3,36 

Žaluzie 4,00 

Stáří objektu 4,09 

Detektory kouře 3,91 

Internetové připojení 5,00 

Telefonní linka 4,27 

Čipové karty 3,82 

Stravování v objektu 4,18 

Ostraha 4,45 

Recepce 4,64 

BMS (správa budov) 4,45 

Výše nájmu 4,82 

Výše poplatků za 

služby 
4,64 

Výše poplatků za 

parkování 
4,09 

Zdroj: autor 

U hodnocení preferencí kritérií byla vysledována jedna zajímavost, a to u kritéria 

„Internetové připojení“, kdy všichni respondenti hodnotili toto kritérium bodem 1, což 

znamená, že je pro ně toto kritérium velmi významné a jednomyslně pokládáno  

za nutnost. 

Průměry preferencí získaných z dotazníkového šetření byly dále převedeny  

na váhy globálních a věcných kritérií. 

6.3 Váhy globálních a věcných kritérií 

Data získaná z dotazníkového šetření představují preferenční průměr bodového 

hodnocení respondentů. Pro usnadnění převodu relativních vah kritérií, které představují 
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průměry jejich bodového hodnocení, byl použit přednastavený sešit MS Excel,  

do kterého se vyplní výsledky z dotazníku a sám váhy vypočte a normalizuje dle 

metody Přiřazení bodů ze zvolené stupnice a Postupného rozvrhu vah. Výsledné váhy 

pro potřeby dalšího modelování v SW nástroji PREV a pomocí Metody bazické 

varianty nabývají tyto hodnoty, viz tabulka 13. 
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Tab.  13 Výsledné váhy pro modelování v PREV a Metodou bazické varianty 

Globální kritéria Rel. 
Norm. 

PREV 
Věcná kritéria Rel. 

Norm. 

PREV 

Norm. Baz. 

met. 

S1 
Dopravní 

dostupnost 
4,73 0,16 

S1.1 MHD 1,55 0,19 0,03 

S1.2 Metro 1,73 0,22 0,03 

S1.3 Letiště 3,09 0,39 0,06 

S1.4 Dostupnost autem 1,64 0,20 0,03 

  8,00 1,00   

S2 

Statická 

doprava 

(parkování) 

4,55 0,15 

S2.1 Poměr parkování 1,45 0,27 0,04 

S2.2 
Vyhrazené parkování 

v blízkosti 
1,82 0,33 0,05 

S2.3 Parkování v okolí 2,18 0,40 0,06 

  5,45 1,00   

S3 
Občanská 

vybavenost 
3,91 0,13 

S3.1 Potraviny 3,82 0,25 0,03 

S3.2 Banka 3,45 0,23 0,03 

S3.3 Pošta 3,27 0,22 0,03 

S3.4 Kavárna/Restaurace 4,45 0,30 0,04 

  15,00 1,00   

S4 

Stavební 

vlastnosti 

objektu 

4,00 0,13 

S4.1 Otvíratelná okna 3,91 0,21 0,03 

S4.2 Zdvojená podlaha 3,64 0,19 0,03 

S4.3 Snížený podhled 3,36 0,18 0,02 

S4.4 Žaluzie 4,00 0,21 0,03 

S4.5 Stáří objektu 4,09 0,22 0,03 

  19,00 1,00   

S5 

Technické 

vlastnosti 

objektu 

4,36 0,14 

S5.1 Detektory kouře 3,91 0,23 0,03 

S5.2 Internetové připojení 5,00 0,29 0,04 

S5.3 Telefonní linka 4,27 0,25 0,04 

S5.4 Čipové karty 3,82 0,22 0,03 

  17,00 1,00   

S6 
Služby v 

objektu 
4,18 0,14 

S6.1 Stravování v objektu 4,18 0,24 0,03 

S6.2 Ostraha 4,45 0,25 0,03 

S6.3 Recepce 4,64 0,26 0,04 

S6.4 BMS (Správa budov) 4,45 0,25 0,03 

  17,73 1,00   

S7 

Měsíční 

náklady na 

provoz a 

užívání 

4,64 0,15 

S7.1 Výše nájmu 4,82 0,36 0,05 

S7.2 
Výše poplatků za 

služby 
4,64 0,34 0,05 

S7.3 
Výše poplatku za 

parking 
4,09 0,30 0,05 

Zdroj: autor 
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6.4 Modelování v PREV v. 3.5 

Prvním přístupem k řešení úlohy je SW nástroj PREV v. 3.5. Nástroj pracuje 

s charakteristikami hodnocení, váha a riziko. Příprava vstupních dat byla provedena 

přes sešit MS Excel a následně zadána do tohoto nástroje.  

 Váhy globálních a věcných kritérií 

Kritéria pro posuzování jednotlivých nabídek jsou charakterizována z pohledu tří 

charakteristik. První charakteristikou je váha kritérií. Váha kritérií je vypočtena z dat 

dotazníkového šetření a zmiňuje se o ní kapitola 6.3. Výsledné hodnoty vah jsou 

uvedeny v tabulce 13. 

Získané normované váhy kritérií se společně se zbylými dvěma 

charakteristikami zadávají do vstupního formuláře. 

 Hodnocení věcných kritérií 

Další zmíněnou charakteristikou kritérií je jejich hodnocení. Hodnocením kritérií 

v tomto případě chápeme hodnocení jejich skutečného stavu. V úloze jsou modelovány 

nabídky, resp. varianty, které fyzicky existují a jejich hodnocené vlastnosti jsou 

skutečné, a proto není problémem je hodnotit. 

K hodnocení kritérií byl vytvořen další list v sešitu MS Excel, ve kterém se 

vyplní karta objektu a z této karty objektu se hodnoty dále převádějí a normalizují  

na vstupní data hodnocení kritéria. Karta objektu se vyplnila skutečnými daty, 

získanými z informací o nabídkách. Výsledná vstupní data hodnocení kritérií  

pro nabídku Charles Square Center je uveden v tabulce 14. Konvence u hodnocení byla 

zvolena čím vyšší hodnocení, tím lepší a hodnocení nabývá hodnot od 1 (minimum)  

do 5 (maximum). 
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Tab.  14 Ukázka hodnocení kritérií pro nabídku Charles Square Center 

Charles Square Center 

Označení Věcná kritéria Jednotka Skutečnost Hodnocení 

S1 S1.1 MHD [m] 98 5 

S1.2 Metro [m] 1 5 

S1.3 Letiště [minuty] 20 3 

S1.4 Dostupnost autem [minuty] 4 4 

    
  S2 S2.1 Poměr parkování [počet míst/m

2
] 0,011 2 

S2.2 Vyhrazené parkování v blízkosti [-] 
0 1 

S2.3 Parkování v okolí [-] 1 5 

    
  S3 S3.1 Potraviny [-] 1 5 

S3.2 Banka [-] 1 5 

S3.3 Pošta [-] 0 1 

S3.4 Kavárna/Restaurace [-] 1 5 

   
   

Zdroj: autor 

 Riziko věcných kritérií 

Rizikem kritérií se rozumí nejistota nebo též rozptyl hodnot hodnocení kritérií. 

V této úloze byla hodnota rizika stanovena expertním odhadem řešitele. Výsledné 

hodnoty rizika jsou uvedeny v tabulce 15. 

Tab.  15 Hodnoty rizik 

Jméno kritéria Riziko 

MHD 1,6 

Metro 1,4 

Letiště 0,7 

Dostupnost autem 0,7 

Výše nájmu 1,8 

Výše poplatků za služby 1,5 

Výše poplatků za parking 1,5 

ostatní kritéria 0,2 

Zdroj: autor 
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6.4.1 Komparace výsledků z nástroje PREV v. 3.5 

Do modelování vstupují tři náhodně vybrané administrativní objekty, které jsou 

v nabídce realitní kanceláře. Všechny tři nabídky jsou analyzovány a popsány ze 

stejného pohledu kritérií. Všechny nabídky mají stejně definovanou srovnávací hladinu. 

1. Charles Square Center 

První srovnávanou variantou je administrativní objekt Charles Square Center. 

Nabídka se jeví jako lukrativní z pohledu umístění ve městě. Výsledné hodnocení 

varianty z modelování znázorňuje graf 4. 

 

Graf  4 Hodnocení varianty Charles Square Center 

Zdroj: autor 

Při 70% spolehlivosti odpovídá hodnocení varianty hodnotě v intervalu  

〈          〉.  

2. Kavčí Hory Office Park 

Další variantou výběru jsou kancelářské prostory v administrativním objektu 

Kavčí Hory Office Park. Nabídka se jeví zajímavou z pohledu výše nájemného a dalších 

poplatků za služby. Hodnocení této varianty je uvedeno dle grafu 5. 
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Graf  5 Hodnocení zakázky Kavčí Hory Office Park 

Zdroj: autor 

U této varianty odpovídá hodnocení při 70% spolehlivosti hodnotě z intervalu 

〈           〉.  

3. City Tower 

Poslední hodnocenou nabídkou je administrativní objekt City Tower. Nabídka je 

v sousedství předešlé lokality, čímž získává stejné hodnocení kritérií ze souboru statická 

doprava (parkování). Hodnocení této nabídky je graficky znázorněno v grafu 6. 
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Graf  6 Hodnocení varianty City Tower 

Zdroj: autor 

Při 70% spolehlivosti odpovídá hodnocení varianty hodnotě v intervalu  

〈           〉. 

Hodnocení nabídek jsou v konvenci čím vyšší hodnocení, tím lepší ve škále od 1 

do 5. Srovnáme-li všechny tři hodnocené nabídky mezi sebou, tak nabídky dopadly 

následovně, viz tabulka 16: 

Tab.  16 Pořadí variant 

Umístění Varianta Hodnocení 

1. místo Kavčí Hory Office Park 〈           〉 

2. místo Charles Square Center 〈           〉 

3. místo City Tower 〈           〉 

Zdroj: autor 
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Graf  7 Grafické srovnání hodnocení variant 

Zdroj: autor a doc. Ing. P. Dlask, Ph.D. 

Při 70% hladině spolehlivosti lze doporučit pro výsledný výběr nabídku Kavčí 

Hory Office Park. Nabídka ze všech porovnávaných je nejvhodnější nabídkou z pohledu 

předem stanovených preferencí, viz graf 7. Pokud se klient realitní společnosti přikloní 

k doporučené variantě výběru, nemusí se obávat, že by nabídka nesplňovala jeho 

požadavky. 

6.5 Aplikace Metody bazické varianty 

Použití této metody bylo zvoleno záměrně. Metoda vyjadřuje poměr naplnění 

hodnocení ku nejlepší hodnotě (etalonu). V této úloze je toto naplnění požadavků 

klíčové. Algoritmus Metody bazické varianty byl nastaven tak, aby řešitel úlohy vyplnil 

pouze skutečné hodnocení věcných kritérií a jejich normalizované váhy. Výpočet  

a hodnocení variant je představeno, takže řešitel výsledek hodnocení a pořadí získá 

okamžitě.  

Postup při přípravě vstupních dat je podobný jako u PREVu. Rozdílem je 

modelování pouze s věcnými kritérii a jejich skutečným hodnocením a normalizovanou 

váhou. Soubory kritérií řešitel využije jako prostředek při určování vah kritérií. 
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 Výpočet vah kritérií 

Stanovení vah pro Metodu bazické varianty bylo provedeno pomocí metody 

Postupného rozvrhu vah. Věcná kritéria je možno rozdělit do souborů kritérií a podle 

jejich preferencí stanovit výslednou normalizovanou váhu věcným kritériím. Všechny 

váhy věcných kritérií musejí být rovny 1.  

Výsledné hodnoty vah věcných kritérií jsou uvedeny v tabulce 17. 

Tab.  17 Váhy věcných kritérií pro Metodu bazické varianty 

Věcná kritéria Normovaná váha 

S1.1 MHD 0,03 

S1.2 Metro 0,03 

S1.3 Letiště 0,06 

S1.4 Dostupnost autem 0,03 

S2.1 Poměr parkování 0,04 

S2.2 Vyhrazené parkování v blízkosti 0,05 

S2.3 Parkování v okolí 0,06 

S3.1 Potraviny 0,03 

S3.2 Banka 0,03 

S3.3 Pošta 0,03 

S3.4 Kavárna/Restaurace 0,04 

S4.1 Otvíratelná okna 0,03 

S4.2 Zdvojená podlaha 0,03 

S4.3 Snížený podhled 0,02 

S4.4 Žaluzie 0,03 

S4.5 Stáří objektu 0,03 

S5.1 Detektory kouře 0,03 

S5.2 Internetové připojení 0,04 

S5.3 Telefonní linka 0,04 

S5.4 Čipové karty 0,03 

S6.1 Stravování v objektu 0,03 

S6.2 Ostraha 0,03 

S6.3 Recepce 0,04 

S6.4 BMS (Správa budov) 0,03 
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S7.1 Výše nájmu 0,05 

S7.2 Výše poplatků za služby 0,05 

S7.3 Výše poplatku za parking 0,05 

 Zdroj: autor 

 Hodnoty kritérií 

Kritéria nejsou hodnocena, ale hodnota kritéria odpovídá skutečným hodnotám, 

které není potřeba normalizovat. Výpočet pracuje se skutečně naměřenými a získanými 

hodnotami, které poměřuje s etalonem těchto hodnot.  Hodnoty kritérií se uvádějí 

v předem stanovených jednotkách. Oproti přípravě vstupních dat do PREVu je 

normalizace dat vynechána. 

Hodnocení kritérií odpovídá skutečným hodnotám v karetách objektů.  

 Výpočet hodnoty variant 

Výpočet variant je uskutečněn pomocí představeného algoritmu v sešitu MS 

Excel. Po té, co se vypočte hodnocení pro každé kritérium dle vzorce (3), určí výsledná 

hodnota varianty součtem těchto hodnot. Do výpočtu nevstupuje riziko výpočtu, což 

znamená, že toto hodnocení v sobě nezohledňuje rozptyl hodnocení. 

Detail výpočtu je uveden v příloze 4. 

6.5.1 Komparace variant  

Určení pořadí variant je rovněž stanoveno automaticky po zadání poslední 

charakteristiky kritéria. Řešitel po zadání vstupních dat, kterými jsou váha a hodnota 

kritéria, okamžitě zjistí, která z variant je více doporučována. 

Výsledné pořadí variant je uvedeno v tabulce 18. 

Tab.  18 Pořadí variant – Metoda bazické varianty 

Varianta Hodnocení Pořadí 

Charles Square Center 0,818 2 

Kavčí Hory Office Park 0,843 1 

City Tower 0,702 3 

Zdroj: autor 
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6.6 Komparace výsledků stochastického a deterministického 

přístupu 

Předmětem komparace byly tři varianty kancelářských prostor 

v administrativních objektech, které nabízejí realitní kanceláře k pronájmu. Varianty 

výběru byly vybrány náhodně. Vstupní data byla získaná z informací poskytujících 

realitní kanceláře a z www.mapy.cz. Zvolené nabídky byly charakterizovány váhou, 

hodnocením, resp. hodnotou a u modelování v SW nástroji PREV v. 3.5 rizikem 

hodnocení.  

U komparace výsledků zastupuje stochastický přístup modelování v SW nástroji 

PREV v. 3.5, deterministický přístup představuje aplikace Metody bazické varianty.  

Výsledky z obou přístupů jsou uvedeny v tabulce 19. 

Tab.  19 Pořadí variant dle použitých přístupů 

Varianta 
PREV v. 3.5  

(stochastický přístup) 

Aplikace Metody bazické 

varianty  

(deterministický přístup) 

Charles Square Center 2. 2. 

Kavčí Hory Office Park 1. 1. 

City Tower 3. 3. 

Zdroj: autor 

Ze srovnaných výsledků je patrné, že oba přístupy doporučují varianty  

ve stejném pořadí. Použitím druhého přístupu se potvrzují výsledky prvního.  

Pro rozhodovací úlohu tohoto typu lze aplikovat oba přístupy. Pokud by byla podobná 

úloha řešena v praxi, stačí, když si řešitel zvolí jeden z uvedených postupů a pokud 

bude chtít potvrdit výsledek, může aplikovat metodu druhou. Srovnání výhod a nevýhod 

aplikace těchto dvou přístupů jsou dále uvedeny v kapitole 6.7. 

6.7 Komparace aplikovaných přístupů pro hodnocení variant 

Celé řešení disertační práce ústí v modelování získaných charakteristik v SW 

PREV v. 3.5 a při hodnocení Metodou bazické varianty. V této práci je hodnocena 

stejná úloha dvěma odlišnými a různě náročnými přístupy. 
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Obě tyto metody mají některé společné body. Postup při řešení úlohy z pohledu 

obou těchto metod je uveden na obr. 21 a 22. 

 

Obr. 21 Postup při modelování v SW PREV v. 3.5 

Zdroj: autor 

 

Obr. 22 Postup při aplikaci Metody bazické varianty 

Zdroj: autor 
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Rozdíly v přístupu, v aplikaci, v náročnosti a dalších sledovaných ukazatelích 

jsou komparovány v tabulce 20. 

Tab.  20 Komparace zvolených metod hodnocení variant 

 PREV v. 3.5 Metoda bazické varianty 

způsob hodnocení stochastický deterministický 

způsob hodnocení vstupních 

charakteristik 
deterministicky deterministicky 

vstupní data globální a věcná kritéria věcná kritéria 

vstupní charakteristiky váha, hodnocení, riziko váha a hodnota kritéria 

požadavky na řešitele 
tvorba stromu kritérií ve 

vstupním formuláři 

vyplnění skutečných hodnot 

do předdefinovaného 

prostředí 

způsob hodnocení variant 
hodnotí každou variantu 

zvlášť 

hodnotí všechny varianty 

najednou 

výstupy 

z numerických výsledků se 

vytvoří graf distribuční 

funkce, která hodnotí danou 

variantu 

součtem součinů vah a 

koeficientů poměru hodnocení 

a etalonu je určeno hodnocení 

varianty 

zohlednění rizika ano ne 

požadavky na SW vybavení standardní kancelářský SW standardní kancelářský SW 

Zdroj: autor 

Aplikace obou přístupů k řešení rozhodovací úlohy jsou jedinečné a mají své 

klady a zápory. U SW nástroje PREV v. 3.5 je velkou výhodou pro řešitele, že nástroj 

má v sobě přednastavené rozhodovací stromy, které usnadňují rozhodovací proces při 

rozhodovaní mezi větším počtem nabídek. Tato utilita zbavuje rozhodovatele zdržení 

při tvorbě nových stromů a opakovanému zadávání stejných stromových struktur.  

Při použití PREVu rozhodovatel pouze vybere strukturu a zadá charakteristiky kritérií. 

Pak následuje výpočet a grafický vstup ve formě grafu distribuční funkce, která hodnotí 

variantu. Do hodnocení variant je zahrnuto i riziko. Nevýhodou tohoto přístupu je, 

že pro každou nabídku se postup musí opakovat. 

U Metody bazické varianty je výhodou to, že všechny varianty jsou hodnoceny 

současně a rozhodovatel tak okamžitě vidí výsledné pořadí. Tato skutečnost zvýhodňuje 

přístup před PREVem, ale nevýhodou je to, že metoda nemá žádný aplikační software, 

který by pracoval jako PREV a v tom případě je řešitel zatěžován tvorbou vstupního 

formuláře a všech početních kroků. Další nevýhodou je modifikace rozhodovacího 

stromu. Pokud zvolená stromová struktura musí být zúžena či rozšířena o další kritéria, 
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představuje to pro řešitele další zdlouhavý proces. Pro potřeby řešení této disertační 

práce byl vytvořen sešit MS Excel, ve kterém je hodnocení variant touto metodou 

předdefinováno a pokud by byla potřeba hodnotit varianty tímto přístupem, lze sešit  

po případných modifikacích použít. V tom případě, by byla náročnost aplikace přibližně 

stejná jako s SW nástrojem PREV v. 3.5.  

Oba komparované přístupy k hodnocení variant potřebují znát váhy a hodnocení 

kritérií a PREV navíc pracuje s rizikem hodnocení. Ve výsledku oba přístupy hodnotí 

varianty stejně a záleží na řešiteli, pro který způsob rozhodování se rozhodne,  

nebo který z přístupů je pro něj pohodlnější. V této práci pro další modelování byl 

zvolen SW nástroj PREV v. 3.5, a to z důvodu jednoduššího modelování při modifikaci 

stromových struktur. 
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7 MODELOVÁNÍ ÚLOHY Z VYBRANÝCH KRITERIÁLNÍCH 

POHLEDŮ V PREV V. 3.5 

V předešlé kapitole byla modelována rozhodovací úloha, která byla hodnocena 

ze šesti souborů kritérií a dvou rozdílných přístupů (PREV v. 3.5 a Metoda bazické 

varianty). V této kapitole bude ta samá rozhodovací úloha modelována z vybraných 

souborů kritérií v SW nástroji PREV v. 3.5. Modelování té samé rozhodovací úlohy 

z vybraných kriteriálních pohledů poslouží jako argument při zodpovězení některých 

výzkumných otázek. 

7.1 Vybrané soubory kritérií 

Soubory kritérií byly vybrány na základě výsledků získaných z dotazníkového 

šetření a z různých variant složení souborů kritérií.  

 Modelování dle tří nejpreferovanějších souborů kritérií: 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že nejdůležitějším souborem kritérií je  

pro většinu manažerů dopravní dostupnost objektu. Hned za tímto kritériem je kritérium 

ekonomické náročnosti provozu a užívání. Na třetím místě se umístilo kritérium statické 

dopravy. Výsledný žebříček je uveden v tabulce 21. K vybraným souborům kritérií bylo 

nutné přepočíst a normalizovat váhy. 

Tab.  21 Žebříček preferencí souborů kritérií 

Jméno kritéria Preference Pořadí kritéria Váha 

Dopraví dostupnost 4,73 1 0,34 

Měsíční náklady na provoz a 

užívání 
4,64 2 0,33 

Statická doprava 4,55 3 0,33 

Technické vlastnosti objektu 4,36 4 

 
Služby v objektu 4,18 5 

Stavební vlastnosti objektu 4,00 6 

Občanská vybavenost 3,91 7 

Zdroj: autor 



 

 

77 

 

V tomto modelování budou modelována pouze tři nejpreferovanější kritéria 

s cílem ověření, zda by stejná varianta byla doporučena i při zúžení souboru kritérií. 

Postup při modelování zůstává stejný jako při modelování se všemi soubory kritérií, 

stejně tak konvence a interval hodnocení zůstává stejný, mění se pouze rozsah kritérií. 

1. Hodnocení nabídky Charles Square Center 

V zúženém hodnocení vybranými soubory kritérií, získala nabídka při 70% 

hladině spolehlivosti hodnocení v intervalu 〈           〉, viz graf 8. Oproti předešlému 

hodnocení ze všech soubor ů kritérií, získala nabídka lepší hodnocení. 

 

Graf  8 Hodnocení varianty Charles Square Center dle tří nejpreferovanějších kritérií 

Zdroj: autor 

2. Hodnocení nabídky Kavčí Hory Office Park 

Varianta při modelování z pohledu všech souborů kritérií se umístila  

na přední pozici. Při modelování jen ze tří souborů kritérií získala při 70% hladině 

spolehlivosti hodnocení v intervalu 〈           〉, viz graf 9. oproti předešlému 

modelování získala nabídka horší hodnocení. 
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Graf  9 Hodnocení varianty Kavčí Hory Office Center dle tří nejpreferovanějších kritérií 

Zdroj: autor 

3. Hodnocení nabídky City Tower 

U poslední nabídky je při hladině spolehlivosti 70% hodnocení v intervalu  

〈           〉, viz graf 10. Ve srovnání s předešlým modelováním ze všech souborů 

kritérií je toho hodnocení lepší. 
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Graf  10 Hodnocení varianty City Tower dle tří nejpreferovanějších kritérií 

Zdroj: autor 

 Modelování bez ekonomických kritérií 

V této modelované úloze byla použita stejná vstupní data jako v předešlých 

případech, ale strom kritérií doznal úpravy, a to ve vynechání souboru kritérií měsíční 

náklady na provoz a užívání. Ostatní kritéria zůstala zachována, viz tabulka 22. 

Tab.  22 Modelované soubory kritérií bez ekonomických kritérií 

Jméno kritéria Váha 

Dopraví dostupnost 0,18 

Statická doprava 0,18 

Občanská vybavenost 0,15 

Stavební vlastnosti objektu 0,16 

Technické vlastnosti objektu 0,17 

Služby v objektu 0,16 

Zdroj: autor 

1. Hodnocení varianty Charles Square Center 

Při 70% hladině spolehlivosti získala varianta hodnocení v intervalu  

〈          〉. Hodnocení je lepší než při hodnocení ze tří nejpreferovanějších souborů 

kritérií. 
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Graf  11 Hodnocení varianty Charles Square Center bez zahrnutí ekonomických kritérií 

Zdroj: autor 

2. Hodnocení varianty Kavčí Hory Office Park 

Nabídka získala hodnocení v intervalu 〈           〉 při hladině spolehlivosti 

70%. Hodnocení oproti předešlému modelování z pohledu tří souborů kritérií je vyšší. 
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Graf  12 Hodnocení varianty Kavčí Hory Office Park bez zahrnutí ekonomických 

kritérií 

Zdroj: autor 

3. Hodnocení varianty City Tower 

Poslední hodnocená varianta je na hladině spolehlivosti hodnocena v intervalu 

〈           〉. Hodnocení je lepší než hodnocení třemi nejpreferovanějšími soubory 

kritérií. 
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Graf  13 Hodnocení varianty City Tower bez zahrnutí ekonomických kritérií 

Zdroj: autor 

 Modelování kritérií s rozdílným bezrozměrným hodnocením  

Z hodnocení nabídek bylo vysledováno, že některá kritéria, která jsou 

bezrozměrná a jsou hodnocena binárně, mají toto hodnocení shodné. Proto v dalším 

modelovaném případu bude úloha modelována pouze z kritérií, která se ve svém 

bezrozměrném hodnocení liší.  

Bezrozměrným hodnocením jsou myšlena např. hodnocení kritérií ze souboru 

technických a stavebních vlastností apod. Seznam věcných kritérií, které vstupují  

do modelování, je uveden v tabulce 23. 
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Tab.  23 Seznam kritérií vstupujících do modelování s rozdílným hodnocením 

bezrozměrných kritérií 

Soubor kritérií Věcná kritéria Váha 

Dopravní dostupnost 

MHD 0,19 

Metro 0,22 

Letiště 0,39 

Dostupnost autem 0,20 

Statická doprava (parkování) 

Poměr parkování 0,27 

Vyhrazené parkování 

v blízkosti 
0,33 

Parkování v okolí 0,40 

Občanská vybavenost Pošta 1,00 

Stavební vlastnosti objektu 

Otvíratelná okna 0,25 

Snížený podhled 0,22 

Žaluzie 0,26 

Staří objektu 0,27 

Technické vlastnosti objektu 

Internetové připojení 0,54 

Telefonní linka 0,46 

BMS (správa objektu) 1,00 

Měsíční náklady na provoz a 

užívání 

Výše nájmu 0,36 

Výše poplatků za služby 0,34 

Výše poplatků za parking 0,30 

Zdroj: autor 

1. Hodnocení varianty Charles Square Center 

První z variant získala hodnocení z intervalu 〈           〉 při hladině 

spolehlivosti 70%. 
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Graf  14 Hodnocení varianty Charles Square Center s vyloučením shodných hodnocení 

bezrozměrných kritérií 

Zdroj: autor 

2. Hodnocení varianty Kavčí Hory Office Park 

Druhá varianta získala hodnocení v intervalu 〈           〉 při hladině 

spolehlivosti 70%. 
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Graf  15 Hodnocení varianty Kavčí Hory Office Park s vyloučením shodných 

hodnocení bezrozměrných kritérií 

Zdroj: autor 

3. Hodnocení variant City Tower 

Poslední z variant získala hodnocení v intervalu 〈           〉> při hladině 

spolehlivosti 70%. 
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Graf  16 Hodnocení varianty City Tower s vyloučením shodných hodnocení 

bezrozměrných kritérií 

Zdroj: autor 

7.2 Komparace získaných výsledků hodnocení variant 

Ze získaných výsledků z modelování upravených stromů kritérií jsou vytvořeny 

přehledové tabulky, ve kterých jsou jednotlivá hodnocení variant srovnávána k výsledku 

získaného při modelování s úplným stromem kritérií. Hodnocení získaná z úplného 

stromu kritérií vytváří srovnávací rovinu. 

I u tohoto modelování konvence zůstala stejná, čím vyšší hodnocení, tím lepší  

a hodnotilo se stupnicí od 1 do 5. Velikost vah byla normalizována dle rozsahu kritérií 

v úloze. Normalizace byla provedena nad daty získanými z dotazníku. 

 Komparace výsledků z modelování dle tří nejpreferovanějších 

souborů kritérií 

Do modelování vstupovaly stejné nabídky se stejnými hodnotami charakteristik. 

Výsledné hodnocení variant ale není stejné. V tabulce 24 jsou srovnána hodnocení  

ze všech souborů kritérií a ze tří nejvíce preferovaných souborů. 
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Tab.  24 Komparace výsledků z modelování dle tří nejpreferovanějších souborů 

kritérií 

Nabídka Umístění 
Hodnocení všemi 

soubory 

Hodnocení 

výběrem 

souborů 

Nové umístění 

Kavčí Hory Office 

Park 
1. 〈           〉 〈           〉 2. 

Charles Square 

Center 
2.  〈           〉 〈           〉 3. 

City Tower 3.  〈           〉 〈           〉 1. 

Zdroj: autor 

Pokud budou nabídky modelovány jen z vybraných souborů kritérií, dostaneme 

rozdílné hodnocení variant. Při rozhodování jen ze zúženého pohledu souboru kritérií 

stanovených dle tří nejpreferovanějších, není zaručena správnost rozhodnutí. Z původně 

nejhorší nabídky se stala nabídka nejlepší. Lze tvrdit, že administrativní objekt City 

Tower je dobře dopravně dostupný, má výhodně řešenou statickou dopravu a to vše  

za přijatelnou cenu, ale podíváme-li se na problém z pohledu hodnocení všemi soubory 

kritérii, zjistíme, že v ostatních kritérií je jeho hodnocení nejhorší v porovnání 

s ostatními nabídkami, protože do hodnocení vstupovala data o technických  

a stavebních vlastnostech, ve kterých je varianta City Tower nejslabší. Nedoporučuje se 

hodnotit varianty pouze z pohledu tří nejpreferovanějších souborů kritérií. Hodnocení je 

zkreslené. 

 Komparace výsledků z modelování bez ekonomických kritérií 

V této komparaci se komparují výsledky z modelování ze všech souboru kritérií 

a ze souborů kritérií bez zahrnutí souboru měsíční náklady na provoz a užívání. 

Výsledky jsou uvedeny v tabulce 25. 

Tab.  25 Komparace výsledků z modelování bez ekonomických kritérií 

Nabídka Umístění 
Hodnocení všemi 

soubory 

Hodnocení bez 

ekonomických 

kritérií 

Nové umístění 

Kavčí Hory Office 

Park 
1. 〈           〉 〈           〉 1. 

Charles Square 

Center 
2.  〈           〉 〈           〉 2. 

City Tower 3.  〈           〉 〈           〉 3. 

Zdroj: autor 
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Dle tohoto srovnání by se dalo tvrdit, že pokud do hodnocení variant nebudou 

zahrnuta ekonomická kritéria, výsledek zůstane neměnný a dostaneme stejné pořadí 

nabídek, jako jsme získali při hodnocení celým stromem kritérií, varianty při vyloučení 

ekonomických kritérií získají lepší, vyšší hodnocení, ale v porovnání s hodnocením 

celkovým jejich pořadí zůstane nezměněno, toto ale nelze s úplnou správností tvrdit.  

Představme si model, kdy nabídka City Tower má výrazně lepší hodnocení 

ekonomických kritérií (hodnota 5) a po výpočtu úplného modelu stromu kritérií dosáhla 

hodnot v intervalu 〈          〉 při 70% hladině spolehlivosti
1
, a je nejlepší variantou. 

Pokud bychom tedy hodnotili varianty pouze modelem bez ekonomických kritérií, 

spadla by nejpreferovanější varianta na poslední místo. To samé platí i v opačném 

případě hodnocení nabídky se špatným ekonomickým hodnocením. Z nejméně 

doporučované nabídky by se stala nabídka preferovaná. Z toho vyplývá, že posuzovat 

varianty s vyloučením ekonomického kritéria není možné.  

 Komparace výsledků z modelování kritérií s rozdílným 

bezrozměrným hodnocením 

V poslední modelované úloze byla modelována ta věcná kritéria, jejichž 

hodnocení bezrozměrných kritérií byla rozdílná. Z modelování se vyloučila věcná 

kritéria, která u všech tří nabídek měla stejné hodnoty hodnocení. Komparace je 

uvedena v tabulce 26. 

Tab.  26 Komparace výsledků z modelování kritérií s rozdílným bezrozměrným 

hodnocením 

Nabídka Umístění 
Hodnocení všemi 

soubory 

Hodnocení bez 

shodných 

hodnocení 

bezrozměrných 

kritérií 

Nové umístění 

Kavčí Hory Office 

Park 
1. 〈           〉  〈           〉  1. 

Charles Square 

Center 
2.  〈           〉  〈           〉  2. 

City Tower 3.  〈           〉  〈           〉  3. 

Zdroj: autor 

 

                                                 
1
 Tento případ byl modelován, ale jeho grafické výstupy nejsou zahrnuty do práce. 
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Ze srovnání vyplývá, že kdyby byla vyloučena věcná kritéria se shodným 

hodnocením, na výsledku se toto zúžení stromu kritérií nijak neprojeví. Varianty si své 

pořadí zachovaly i s redukovaným stromem kritérií. Jejich hodnocení se zhoršilo, což je 

způsobeno vyloučením kladně hodnocených bezrozměrných kritérií, které se 

vyskytovalo u všech tří variant. 

Lze tedy tvrdit, že pokud při hodnocení variant výběru existují bezrozměrná 

kritéria, která nabývají stejných hodnot hodnocení ve všech variantách, mohou být 

kritéria z hodnocení vyloučena a strom kritérií se zúží. Zúžení stromu kritérií je vždy 

vítáno, protože ulehčí rozhodovateli zadávání vstupních dat do PREVu a zkrátí dobu 

modelování.  

 Komparace všech získaných výsledků 

V aplikační části práce byly modelovány tři nabídky kancelářských prostor 

k pronájmu – Charles Square Center, Kavčí Hory Office Park a City Tower. Tyto 

nabídky byly modelovány celkovým stromem kritérií, který nabídku postihuje ze všech 

relevantním pohledů a dále modifikovanými stromy kritérií, které nejsou úplné a 

jednalo se o stromy ze tří nejpreferovanějších souborů kritérií, bez ekonomického 

souboru kritérií a strom z kritérií s rozdílným bezrozměrným hodnocením. Celkem byly 

sestaveny čtyři stromové struktury, které byly modelovány v SW nástroji PREV v. 3.5 a 

sledovala se výsledná hodnocení variant. Výsledná komparace dosažených výsledků je 

uvedena v tabulce 27. 

Tab.  27 Výsledná komparace hodnocení variant 

Varianta 

PREV v. 3.5 
Metoda 

bazické. var. 

Umístění 

(celý strom) 

Umístění 

(nejpreferova

nější 

soubory) 

Umístění 

(bez 

ekonomickéh

o souboru) 

Umístění 

(bez 

shodných 

hodnocení 

Umístění 

(celý strom) 

Charles 

Square 

Center 

2. 3. 2. 2. 2. 

Kavčí Hory 

Office Park 
1. 2. 1. 1. 1. 

City Tower 3. 1. 3. 3. 3. 

Zdroj: autor 
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Ze získaných výsledků je zřejmé, že modelovat a hodnotit varianty rozhodovatel 

nemusí celým stromem kritérií. Modelování celým stromem kritérií je sice podrobné, 

ale také velmi pracné a ve výsledku stejně přesné jako modelování zúženým stromem 

kritérií. Pro další praktické modelování se doporučuje používat zúžení stromové 

struktury o kritéria se shodným hodnocením bezrozměrných kritérií.  

Výsledná komparace potvrdila, že optimální nabídkou ze tří uvedených, se stala 

varianta Kavčí Hory Office Park. Nejhůře hodnocenou variantou je nabídka City Tower. 

Aplikace Metody bazické varianty a SW PREV v. 3.5 dává stejné výsledky a určuje 

stejné pořadí variant. Doporučuje se vybrat nabídku č. 2 – Kavčí Hory Office Park, 

protože nabídka nejvhodnějším způsobem vychází vstříc požadavkům, kladeným  

ze strany klienta realitní kanceláře. 
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8 ZÁVĚR 

Převis nabídky volných kancelářských prostor umožňuje organizacím, které jsou 

v situaci, kdy hledají nové kancelářské prostory, rozmanitou možnost výběru. Nabídky 

kancelářských prostor k pronájmu jsou uveřejňovány na webových stránkách realitních 

kanceláří, které dnes nabízejí široké portfolio nejen nabídek, ale také doprovodných 

služeb, které by měly pomoci klientu s výběrem a samotnou realizací pronájmu. 

Současný stav rozhodovacího procesu nabízí určitou metodiku jak k rozhodování 

přistoupit, ovšem její podstata zůstala skryta, kvůli ochraně know-how. Navzdory těmto 

limitům byly navrženy a popsány dva možné přístupy, které pomáhají rozhodovateli 

vybrat vhodnou variantu. Každý z přístupů má své klady a zápory a záleží na řešiteli, 

pro který z nich se rozhodne při aplikaci. Pokud chce řešitel potvrdit výsledky 

aplikovaného přístupu, může použít oba dva. 

8.1 Splnění cílů práce  

Cílem disertační práce byla: 

 Objektivizace výběru variant kancelářských prostor k pronájmu 

v administrativních budovách a porovnání dvou přístupů, které k tomu 

byly použity. 

Stanovený cíl lze považovat za splněný. Cíl byl splněn aplikací dvou přístupů  

na jedné rozhodovací úloze. Použité metody zohledňují preference rozhodovatele,  

ale varianty byly posuzovány objektivně dle charakteristik věcných kritérií. 

 Splnění dílčích cílů 

Dílčími cíli ve výzkumu byly stanoveny: 

DC1. Analýza současného rozhodovacího procesu. 

Tento bod byl splněn, když proběhl řízený rozhovor s National Directorem 

realitní kanceláře, který objasnil současný stav řešení problematiky hledání a výběru 

nových kancelářských prostor.  

DC2. Určení souboru a věcných kritérií rozhodovacího procesu. 

Výběr nových kancelářských prostor probíhá posouzením vybraných nabídek 

z různých pohledů. Tyto pohledy představují kritéria, která byla dle svého charakteru 
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tříděna do souborů, které obsahují věcná kritéria, která jsou charakterizována nejen 

hodnocením, resp. hodnotou, ale také váhou a případně rizikem. 

DC3. Sestavení stromu kritérií. 

Strom kritérií byl sestaven na základě výsledků získaných z DC2. Identifikovaná 

kritéria byla strukturována do vazeb, které charakterizují podřazenost nebo nadřazenost 

kritérií ve stromové struktuře.  

DC4. Zpracování dat z dotazníkového šetření. 

Vyplněné dotazníky v sobě nesou informace o preferencích globálních i věcných 

kritérií. Bylo nutné zpracovat tyto preference a transformovat je na výsledné váhy, které 

jako jeden ze vstupních parametrů kritérií vstupoval do modelování. Data byla 

zpracována přes vytvořený sešit MS Excel, který byl provázán s dalšími kroky 

zpracování rozhodovací úlohy. 

DC5. Aplikace SW nástroje PREV v 3.5 a Metody bazické varianty. 

Připravená vstupní data byla modelována jak v SW nástroji PREV v. 3.5, tak 

pomocí Metody bazické varianty, která byla předdefinována v sešitu MS Excel. 

Aplikací obou těchto přístupů k rozhodovací úloze byly získány argumenty  

pro stanovení závěrů a odpovědí na výzkumné otázky. 

8.2 Odpovědi na výzkumné otázky 

VO1. Která kritéria figurují ve strategickém rozhodování při výběru nových 

kancelářských prostor? 

Kritéria, která hodnotí nabídky, jsou rozdělena do souborů kritérií, které v sobě 

sdružují věcná kritéria. Do souboru kritérií byly zahrnuty kritéria dopravní dostupnosti, 

statické dopravy (parkování), občanské vybavenosti, technických a stavebních 

vlastností, služeb v objektu a měsíčních nákladů na provoz a užívání.  

VO2. Lze posuzovat varianty pouze z pohledu určitých souborů kritérií? 

Odpověď na tuto otázku je doložena v kapitole 7. Při řešení úlohy v PREVu byly 

modelovány různé struktury rozhodovacích stromů. Ukázalo se, že rozhodovatel může 

úplný strom kritérií zúžit o bezrozměrná kritéria, která mají všechny posuzované 

varianty výběru stejně hodnocena. Vyloučit celý soubor kritérií, lze pouze tehdy, bude-li 
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splněna podmínka o shodě hodnocení bezrozměrných kritérií, nebo pokud preference 

kritérií budou v dotazníku hodnocena stupněm 4. 

VO3. Bude doporučena nabídka s nejnižším nájmem? 

V rozhodování hrají ekonomická kritéria důležitou roli a v modelované úloze 

zvítězila nabídka s nejnižším nájmem. Ovšem našla-li by se nabídka, která by měla 

nejlepší hodnocení ze všech modelovaných a byla-li by po ekonomické stránce dražší 

než předchozí, mohla by být také doporučena, protože nabídky jsou hodnoceny 

objektivně. Toto je ovšem spekulativní a záleží na trhu s nemovitostmi, jaké objekty 

nabízí a za kolik. 

VO4. Nabízí nabídka s nejvyšším nájmem to nejlepší? 

Nabídkou s nejvyšším nájmem je ze tří vybraných nabídek Charles Square 

Center. Suma všech hodnocení je rovna 99, což je druhé nejvyšší hodnocení. Lze tedy 

konstatovat, že nejdražší neznamená kvalitní. 

VO5. Co patří do standardu nabídek? 

Z analýzy charakteristik věcných kritérií vyplývá, že některé vlastnosti objektů, 

jsou shodné ve všech třech případech. Na základě této skutečnosti, lze tvrdit, že 

podobně by na tom byly i ostatní objekty, které nebyly zařazeny do modelování, ale 

jsou v portfoliu nabízených objektů, třídy A maximálně B v Praze, k pronájmu. Mezi 

tyto společné vlastnosti (standardy) patří: občanská vybavenost – banka, potraviny, 

kavárna/restaurace, stavební vlastnosti – zdvojená podlaha, technické vlastnosti – 

detektory kouře, čipové karty, služby v objektu – stravování, recepce, ostraha.   

VO6. Je při hodnocení variant důležitá certifikace zelenými certifikáty? 

Do modelování byly zahrnuty tři nabídky, z nichž jedna byla držitelem 

certifikátu BREEAM in use s hodnocením „velmi dobře“. Ostatní objekty certifikáty 

neměly. Doporučena byla nabídka bez zeleného certifikátu. Nabídka s certifikátem se 

umístila na druhém místě.  

Už při rešerši současného stavu bylo zjištěno, že certifikace zelených budov je 

opodstatněná a pro zajištění zásad udržitelnosti dobrá, ale při výběru kancelářských 

prostor představuje spíše něco, co by se dalo označit termínem „nice to have“, tedy 

něco, co je pro nájemce příjemné, ale ne klíčové. Klíčovým se tento ukazatel může stát 
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v situaci, kdy vnitřní politika nájemce trvá na těchto certifikátech a je to v jejich zájmu, 

aby budova certifikací prošla nebo pokud lze držení certifikátu vyjádřit např. nižšími 

náklady na provoz a užívání. 

8.3 Využití výsledků v praxi 

Využití získaných výsledků lze uplatnit v oblasti realitních kanceláří a osob 

aktivně se pohybujícím realitním trhu. Jedním z výsledků práce je inovace SW nástroje 

PREV v. 3.5, ve spolupráci s doc. Ing. Petrem Dlaskem, Ph.D., který je doplněn  

o stromové struktury hodnotících kritérií a přizpůsoben k aplikaci pro vícekriteriální 

rozhodování při výběru nových kancelářských prostor. Pomocí tohoto nástroje by 

mohly realitní kanceláře porovnávat a hodnotit jednotlivé nabídky a jednoduchým 

způsobem připravit klientovi podklad pro výsledné rozhodnutí. 

Jako další možnost uplatnění výsledků v praxi se nabízí využití SW nástroje 

PREV  rámci veřejné správy nebo u interních facility, resp. property manažerů, kteří 

jsou zodpovědní za chod provozu v nemovitosti a dostanou-li se do situace, kdy se 

zvažuje stěhování do nových prostor, mohli by před samotným započetím hledání 

nových kancelářských prostor ověřit, resp. porovnat, zda je lepší zůstat ve stávajícím 

prostoru nebo se z tohoto prostoru odstěhovat. I k tomuto lze využití nástroj, ve kterém 

by se porovnával současný stav a vybraná kancelářská nabídka z portfolia realitních 

kanceláří.  

Jeden z neopomenutelných aspektů a uplatnitelnosti výsledků práce v praxi je 

lidský faktor klienta realitní kanceláře, který vždy bude nahlížet na nabídky 

subjektivním pohledem a nechá se ovlivňovat svými pocity, které v něm nabídky 

vyvolají. Tento faktor se nedá vyloučit, ale může být zmírněn. Pokud klient realitní 

kanceláře uvidí výsledky objektivně hodnocených nabídek, získá další argument  

a podklad pro správné objektivní rozhodnutí. 

8.4 Další rozvoj předložené práce 

Další rozvoj této práce vidím ve sledování vývoje administrativních objektů, 

jejich vlastností a vybavení, které se postupem vývoje technologií dynamicky přetváří. 

Vlastnosti a vybavení, které jsou dnes chápány jako nadstandard, mohou být 

v budoucnu chápány jako běžný standard, což zasahuje do hodnotícího kriteriálního 

stromu. 
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Předložená práce stále rozkrývá možnosti k dalším inovacím hodnotícího 

nástroje PREV jako např. rozšíření kritérií hodnotící půdorys pronajímané plochy, čili 

přeměnění grafické informace na numerický vstup.  

Práce mezi sebou porovnávala objekty tříd A a B, ale trh s kancelářskými 

plochami má také prostory k pronajmutí v objektech typu C. Tyto objekty se zdaleka 

svou kvalitou vnitřního prostředí a exteriérem nejsou schopny rovnat objektům třídy A 

a B, ale i u nich by stálo za zvážení, zda by se neuplatil strom kritérií, který by hodnotil 

tyto nabídky. Jak bylo zmíněno, porovnávaly se nabídky lokalizované v hlavním městě 

Praze. V České republice jsou administrativní objekty i v ostatních krajských a větších 

městech. Rozhodovací metodika by mohla být po menších modifikacích aplikována  

i v těchto lokalitách. Dále je metodika aplikovatelná na objekty, které jsou stávající, 

objekty, které jsou již zkolaudované v provozu, ale v portfoliu realitních kanceláří jsou 

nabízeny i kanceláře, které ještě nejsou zkolaudované a jsou v procesu realizace. Tyto 

objekty by potřebovaly být hodnoceny z jiných souborů kritérií. 

Vývoj nových technologií a komunikačních zařízení přináší nový pohled  

na práci v kancelářích. Celkem často se hovoří o nástupu virtuálních kanceláří, kde jde 

pouze zapsání sídla společnosti, ale fyzicky na adrese nikdo nesídlí. Vše je vyřizováno 

buďto z home office (domácí kanceláře) nebo z různých koutů světa. Zaměstnanec by 

nebyl vázán na pracovní místo, čímž by odpadla potřeba pronájmu kancelářských 

prostor. Do jaké míry je tento způsob vedení organizace uskutečnitelný prokáže až čas  

a nelze s jistotou tvrdit, že do určitého časového horizontu budou všechna kancelářská 

pracoviště zet prázdnotou. Pokud by ovšem tato situace nastala, dal by se rozhodovací 

proces přizpůsobit novým požadavkům, které by byly diametrálně rozdílené, než jsou 

v této práci a zaměřovaly by se především na poskytované služby v objektu než  

na objekt samotný. 

8.5 Shrnutí  

Předložená práce splnila stanovené cíle a zodpověděla všechny výzkumné 

otázky. Jejím předmětem bylo zobjektivnění současné metodiky rozhodování a nalezení 

nástrojů, kterými by bylo možno usnadnit a zobjektivnit rozhodovací úlohu. Za tímto 

účelem byl analyzován současný stav rozhodování, který má své limity, ale i přes ně 

byly identifikovány příležitosti pro jeho objektivizaci. Tento druh rozhodování je 

vícekriteriální. Byla definována kritéria, dle kterých byly na modelovaných případech 



 

 

96 

 

hodnoceny varianty náhodného výběru kancelářských prostor. Přínosem doktorandky je 

rozšíření utilit v SW nástroji PREV v. 3.5, ve spolupráci s doc. Ing. Petrem Dlaskem, 

Ph.D., o Knihovnu stromů a o úpravu grafických výstupů respektujících třídu 

hodnocení. Kromě rozšíření utilit byl vytvořen sešit MS Excel, který má představené 

algoritmy pro aplikaci Metody bazické varianty, což znamená, že řešitel v sešitu vyplní 

pouze skutečné hodnoty kritérií a preference kritérií, a výpočet obstará sešit sám. 

Doktorandka navrhla metodiku, kterou je možno objektivně hodnotit varianty výběru  

a nástroje, kterými lze metodiku aplikovat. Hodnocení nabídek dvěma metodami bylo 

zvoleno a zdůvodněno potřebou ověření si výsledků obou přístupů k rozhodovací úloze. 

Obě metody lze v těchto úlohách využít. Při modelování hodnocení variant z různě 

strukturovaného stromu kritérií, byly vyvozeny závěry, které zobecňují postup  

při vícekriteriálním hodnocení variant při výběru nových kancelářských prostor 

k pronájmu. Přesnost výsledků modelování je závislé na pravdivosti dat získaných 

z realitních kanceláří. Výsledkem řešení práce je navržení metodiky, která objektivizuje 

rozhodovací proces při výběru nových kancelářských prostor k pronájmu, a lze ji 

aplikovat na kancelářské prostory třídy A nebo B, které jsou lokalizovány v Praze a jsou 

stávající. Metodiku mohou využívat realitní kanceláře, veřejná správa i interní facility, 

resp. property manažeři. 
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Příloha č.  1: Dixonův test extrémních odchylek 

Soubor dat: 

203, 496, 517, 892, 2778, 16801 

                  

     
       

     
       

     
          

     
        

            

Podmínka:               … Neplatí 

            

Hodnota 16801 musí být vyloučena. 

Soubor dat: 

203, 496, 517, 892, 2778 

                

     
       

    
       

     
        

    
       

             

Podmínka:               … Neplatí 

            

Hodnota 2778 musí být vyloučena. 

Soubor dat: 

203, 496, 517, 892 

              

     
       

   
       

     
       

   
       

             

Podmínka:               … Platí 

                  

Data jsou v pořádku, neobsahují extrémní odchylky. 

Výsledný soubor dat: 

203, 496, 517, 892  



 

2 

 

Příloha č.  2: Zápis z řízeného rozhovoru s Ing. Petrem Karešem, National 

Directorem Jones Lang LaSalle 

Otázky a odpovědi: 

1. Jakým způsobem usnadňujete klientovi si „správně“ vybrat? (osobní prohlídky?, 

nějaký nástroj?, kritéria hodnocení?,…) 

Jsme realitní společnost, u které si klient objednává službu. Na nás je vyhledat 

nemovitost, vyjednat s majitelem nemovitosti podmínky nájmu a zařídit další 

administrativu.   

2. Jak to vypadá v zahraničí s výběrem nových kancelářských prostor?  

Postup hledání nových kanceláří je stejný. Best Cases se distribuují na 

společném místě, na intranetu a jsou ostatním členům JLS dostupné. 

3. Je něčím Česká republika specifická? 

Není. 

4. Jak dlouho proces výběru nového sídla společnosti trvá? 

Služba obvykle trvá 6-12 měsíců. Začíná specifikací zadání a končí podpisem 

nájemní smlouvy, případně dodatku nájemní smlouvy. 

5. Kolika klientům průměrně pomáháte najít nové kanceláře? 

Průměrně řešíme 20 věších projektů za rok. Trend je 80 – 90 klientů za rok. Dá 

se říci do 100 klientů za rok.  Rok od roku víc a víc klientů má zájem o naše realitní 

služby.  

6. Co jsou to za společnosti? 

Záleží na velikosti podniku, ale nejčastěji jsou to nadnárodní společnosti typu 

Philips, Shell, Deloitee, Microsoft, Fujitsu, Nutrica, Danone, farmaceutické společnosti. 

Jsou to klienti hledající vetší prostory, cca od 500 m
2
. Hledání menších prostor přes naši 

realitní kancelář se nevyplatí. Je to služba. 

7. Mají neobvyklé požadavky? 

Nestává se, ale stalo se, že jsme měli požadavek ze strany klienta na větší 

únosnost podlahy kvůli trezoru. Někdy se požadují servrovny, IT centra, 

Dieselagregáty… Jednou jsme měli požadavek, aby do budovy mohli psi. 

8. Na jak dlouho se sjednávají nájmy?  
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Záleží na pronajímateli a na domluvě s klientem. Obvykle na dobu určitou 

v trvání od 3 do 10 let.  

9. Existuje nějaký příklad z praxe, kdy si společnost nezvolila správně a pak 

následovalo hledání na novo? 

Ano zažili jsme takový. Klient původně využil jinou realitní společnost a ta mu 

doporučila kancelářské prostory, které klientovi nevyhovovaly (dělící příčky nebylo 

možno vést do stropu, jak klient požadoval). 

10. Co je to hrubý nájem? 

Hrubý nájem je nájem včetně provozních poplatků. 

11. Kolik lidí na straně klienta v průměru rozhoduje o nových prostorách? 

Obvykle 3 až 5 lidí ze strany klienta. Jedná se ve většině případů o ředitele 

(finanční, generální, místních poboček). 

12. Jakou roli při hledání hraje zelená certifikace? 

Pokud je certifikát jednoznačně finančně vyjádřitelný, pak na to samozřejmě 

každý nájemník slyší. Pokud se tato přidaná hodnota nedá finančně vyjádřit, rozhodnutí 

o přestěhování do zelené budovy pak bude záviset spíše na globální politice společnosti. 

 

Proces vyhledávání nových kanceláří u JLL: 

1. Zjištění požadavků ze strany klienta na nové kancelářské prostory.  

2. Sepsání žádosti  

3. Specifikace hrubých požadavků a parametrů na kancelářské prostory (5 

parametrů) 

4. Hledání vhodných nabídek (10 – 30 nemovitostí) 

5. Zpřesnění výběru a fyzický prohlídka (cca 6 – 8 nemovitostí) 

6. Detailní rozbor nabídek s nabídkou a bonusy od pronajímatele 

7. Vyjednávání s pronajímatelem o podmínkách nájmu a přizpůsobení prostor dle 

požadavků nájemce 

8. Finanční analýzy a další predikce budoucího vývoje pronájmu 

9. Příprava nájemní smlouvy a doladění podmínek pronájmu 

10. Realizace pronájmu. 
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Příloha č.  3: Výsledky dotazníkového šetření 

V následujícím grafickém vyjádření výsečovými grafy jsou vyhodnoceny 

odpovědi z dotazníku. Z grafu lze vyčíst procentuální zastoupení bodového hodnocení 

kritérií respondenty. 
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Výsledky hodnocení preferencí věcných kritérií: 
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Příloha č.  4: Algoritmus metody bazické varianty v MS Excel pro tři varianty 

Metoda bazické varianty 

Označení Věcná kritéria Jednotka Váha 
Hodnocení Nákladové 

nebo 
výnosové 

Etalon kvar A kvar B kvar C 
Výsledek 

xvar A xvar B xvar C Hvar A Hvar B Hvar B 

S1 S1.1 MHD [m] 0,03 98 451 272 0 98 1 0,217 0,360 0,030 0,007 0,011 

S1.2 Metro [m] 0,03 1 830 350 0 1 1 0,001 0,003 0,034 0,000 0,000 

S1.3 Letiště  [minuty] 0,06 20 26 26 0 20 1 0,769 0,769 0,060 0,046 0,046 

S1.4 Dostupnost autem  [minuty] 0,03 4 7 6 0 4 1 0,571 0,667 0,032 0,018 0,021 

 
  

         
    

 
  

S2 S2.1 Poměr parkování 
 [počet 

míst/m2] 0,04 0,011 0,019 0,019 0 0,01136 1 0,591 0,591 0,040 0,024 0,024 

S2.2 Vyhrazené parkování 
v blízkosti [-] 0,05 0 1 1 1 1 0 1 1 0,000 0,050 0,050 

S2.3 Parkování v okolí [-] 0,06 1 1 1 1 1 1 1 1 0,060 0,060 0,060 

 
  

         
    

 
  

S3 S3.1 Potraviny [-] 0,03 1 1 1 1 1 1 1 1 0,033 0,033 0,033 

S3.2 Banka [-] 0,03 1 1 1 1 1 1 1 1 0,030 0,030 0,030 

S3.3 Pošta [-] 0,03 0 0 1 1 1 0 0 1 0,000 0,000 0,028 

S3.4 Kavárna/Restaurace [-] 0,04 1 1 1 1 1 1 1 1 0,038 0,038 0,038 

 
  

         
  

  
  

S4 S4.1 Otvíratelná okna [-] 0,03 0 1 0 1 1 0 1 0 0,000 0,027 0,000 

S4.2 Zdvojená podlaha [-] 0,03 1 1 1 1 1 1 1 1 0,025 0,025 0,025 

S4.3 Snížený podhled [-] 0,02 1 1 0 1 1 1 1 0 0,023 0,023 0,000 

S4.4 Žaluzie [-] 0,03 1 0 0 1 1 1 0 0 0,028 0,000 0,000 

S4.5 Stáří objektu  [roky] 0,03 12 6 6 0 6 0,5 1 1 0,014 0,028 0,028 
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S5 S5.1 Detektory kouře [-] 0,03 1 1 1 1 1 1 1 1 0,033 0,033 0,033 

S5.2 Internetové připojení [-] 0,04 1 1 0 1 1 1 1 0 0,042 0,042 0,000 

S5.3 Telefonní linka [-] 0,04 0 1 0 1 1 0 1 0 0,000 0,036 0,000 

S5.4 Čipové karty [-] 0,03 1 1 1 1 1 1 1 1 0,032 0,032 0,032 

 
  

         
    

 
  

S6 S6.1 Stravování v objektu [-] 0,03 1 1 1 1 1 1 1 1 0,032 0,032 0,032 

S6.2 Ostraha [-] 0,03 1 1 1 1 1 1 1 1 0,035 0,035 0,035 

S6.3 Recepce [-] 0,04 1 1 1 1 1 1 1 1 0,036 0,036 0,036 

S6.4 BMS (Správa budov) [-] 0,03 1 1 0 1 1 1 1 0 0,035 0,035 0,000 

 
  

         
  

 
    

S7 S7.1 Výše nájmu 
[€/m2/měs

íc] 0,05 16,9 14,5 16,00 0 14,5 0,858 1 0,906 0,047 0,054 0,049 

S7.2 Výše poplatků za 
služby 

[Kč/m2/mě
síc] 0,05 99 95 98 0 95 0,960 1 0,969 0,050 0,052 0,051 

S7.3 Výše poplatku za 
parking 

[Kč/místo/
měsíc] 0,05 4200 2660 3080 0 2660 0,633 1 0,864 0,029 0,046 0,040 

Součet 0,818 0,843 0,702 

Pořadí 2 1 3 
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Příloha č.  5: Karta objektu Charles Square Center s hodnocením 

 

Charles Square Center 

Karlovo náměstí 2097/10, Praha 2 

 

Třída kanceláří A 

Zelený certifikát BREEAM in use Velmi dobře 

Počet volných m2 7 848 

Rok kolaudace 2002 

 

 

  



Přílohová část 

11 

 

Charles Square Center2 

Označení Věcná kritéria Jednotka Skutečnost Hodnocení 

S1 S1.1 MHD [m] 98 5 
S1.2 Metro [m] 1 5 
S1.3 Letiště  [minuty] 20 3 
S1.4 Dostupnost autem  [minuty] 4 4 

      S2 S2.1 Poměr parkování  [počet míst/m2] 0,011 2 

S2.2 Vyhrazené parkování v 
blízkosti [-] 0 1 

S2.3 Parkování v okolí [-] 1 5 

      S3 S3.1 Potraviny [-] 1 5 
S3.2 Banka [-] 1 5 
S3.3 Pošta [-] 0 1 
S3.4 Kavárna/Restaurace [-] 1 5 

      S4 S4.1 Otvíratelná okna [-] 0 1 
S4.2 Zdvojená podlaha [-] 1 5 
S4.3 Snížený podhled [-] 1 5 
S4.4 Žaluzie [-] 1 5 
S4.5 Stáří objektu  [roky] 12 1 

      S5 S5.1 Detektory kouře [-] 1 5 
S5.2 Internetové připojení [-] 1 5 
S5.3 Telefonní linka [-] 0 1 
S5.4 Čipové karty [-] 1 5 

      S6 S6.1 Stravování v objektu [-] 1 5 
S6.2 Ostraha [-] 1 5 
S6.3 Recepce [-] 1 5 
S6.4 BMS (Správa budov) [-] 1 5 

      S7 S7.1 Výše nájmu [€/m2/měsíc] 16,90 2 
S7.2 Výše poplatků za služby [Kč/m2/měsíc] 99 2 
S7.3 Výše poplatku za parking [Kč/místo/měsíc] 4200 1 

 

 

  

                                                 
2
 Informace byly čerpány z informačních zdrojů [5, 18] 
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Příloha č.  6: Karta objektu Kavčí Hory Office Park s hodnocením 

 

Kavčí Hory Office Park 

Na Hřebenech II 1718, Praha 4 

 

Třída kanceláří A 

Zelený certifikát NE 

Počet volných m2 5 276 

Rok kolaudace 2008 
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Kavčí Hory Office Park3 

Označení Věcná kritéria Jednotka Skutečnost Hodnocení 

S1 S1.1 MHD [m] 451 4 
S1.2 Metro [m] 830 3 
S1.3 Letiště  [minuty] 26 3 
S1.4 Dostupnost autem  [minuty] 7 3 

      S2 S2.1 Poměr parkování  [počet míst/m2] 0,01923 4 

S2.2 Vyhrazené parkování v 
blízkosti [-] 1 5 

S2.3 Parkování v okolí [-] 1 5 

      S3 S3.1 Potraviny [-] 1 5 
S3.2 Banka [-] 1 5 
S3.3 Pošta [-] 0 1 
S3.4 Kavárna/Restaurace [-] 1 5 

      S4 S4.1 Otvíratelná okna [-] 1 5 
S4.2 Zdvojená podlaha [-] 1 5 
S4.3 Snížený podhled [-] 1 5 
S4.4 Žaluzie [-] 0 1 
S4.5 Stáří objektu  [roky] 6 2 

      S5 S5.1 Detektory kouře [-] 1 5 
S5.2 Internetové připojení [-] 1 5 
S5.3 Telefonní linka [-] 1 5 
S5.4 Čipové karty [-] 1 5 

      S6 S6.1 Stravování v objektu [-] 1 5 
S6.2 Ostraha [-] 1 5 
S6.3 Recepce [-] 1 5 
S6.4 BMS (Správa budov) [-] 1 5 

      S7 S7.1 Výše nájmu [€/m2/měsíc] 14,50 3 
S7.2 Výše poplatků za služby [Kč/m2/měsíc] 95 2 
S7.3 Výše poplatku za parking [Kč/místo/měsíc] 2660 1 

  

                                                 
3
 Informace byly čerpány z informačních zdrojů [5, 18] 
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Příloha č.  7: Karta objektu City Tower s hodnocením 

 

City Tower 

Hvězdova 1716/2b, Praha 4 

 

Třída kanceláří A 

Zelený certifikát NE 

Počet volných m2 2 201 

Rok kolaudace 2008 
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City Tower4 

Označení Věcná kritéria Jednotka Skutečnost Hodnocení 

S1 S1.1 MHD [m] 272 5 
S1.2 Metro [m] 350 5 
S1.3 Letiště  [minuty] 26 3 
S1.4 Dostupnost autem  [minuty] 6 3 

      S2 S2.1 Poměr parkování  [počet míst/m2] 0,01923 4 

S2.2 Vyhrazené parkování v 
blízkosti [-] 1 5 

S2.3 Parkování v okolí [-] 1 5 

      S3 S3.1 Potraviny [-] 1 5 
S3.2 Banka [-] 1 5 
S3.3 Pošta [-] 1 5 
S3.4 Kavárna/Restaurace [-] 1 5 

      S4 S4.1 Otvíratelná okna [-] 0 1 
S4.2 Zdvojená podlaha [-] 1 5 
S4.3 Snížený podhled [-] 0 1 
S4.4 Žaluzie [-] 0 1 
S4.5 Stáří objektu  [roky] 6 2 

      S5 S5.1 Detektory kouře [-] 1 5 
S5.2 Internetové připojení [-] 0 1 
S5.3 Telefonní linka [-] 0 1 
S5.4 Čipové karty [-] 1 5 

      S6 S6.1 Stravování v objektu [-] 1 5 
S6.2 Ostraha [-] 1 5 
S6.3 Recepce [-] 1 5 
S6.4 BMS (Správa budov) [-] 0 1 

      S7 S7.1 Výše nájmu [€/m2/měsíc] 16,00 2 
S7.2 Výše poplatků za služby [Kč/m2/měsíc] 98 2 
S7.3 Výše poplatku za parking [Kč/místo/měsíc] 3080 1 
 

 

  

                                                 
4
 Informace byly čerpány z informačních zdrojů [5, 18] 
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Příloha č.  8: Váhování kritérií 

Globální kritéria Rel. 
Norm. 

PREV 
Věcná kritéria Rel. 

Norm. 

PREV 

Norm. Baz. 

met. 

S1 
Dopravní 

dostupnost 
4,73 0,16 

S1.1 MHD 1,55 0,19 0,03 

S1.2 Metro 1,73 0,22 0,03 

S1.3 Letiště 3,09 0,39 0,06 

S1.4 Dostupnost autem 1,64 0,20 0,03 

  8,00 1,00   

S2 

Statická 

doprava 

(parkování) 

4,55 0,15 

S2.1 Poměr parkování 1,45 0,27 0,04 

S2.2 
Vyhrazené parkování 

v blízkosti 
1,82 0,33 0,05 

S2.3 Parkování v okolí 2,18 0,40 0,06 

  5,45 1,00   

S3 
Občanská 

vybavenost 
3,91 0,13 

S3.1 Potraviny 3,82 0,25 0,03 

S3.2 Banka 3,45 0,23 0,03 

S3.3 Pošta 3,27 0,22 0,03 

S3.4 Kavárna/Restaurace 4,45 0,30 0,04 

  15,00 1,00   

S4 

Stavební 

vlastnosti 

objektu 

4,00 0,13 

S4.1 Otvíratelná okna 3,91 0,21 0,03 

S4.2 Zdvojená podlaha 3,64 0,19 0,03 

S4.3 Snížený podhled 3,36 0,18 0,02 

S4.4 Žaluzie 4,00 0,21 0,03 

S4.5 Stáří objektu 4,09 0,22 0,03 

  19,00 1,00   

S5 

Technické 

vlastnosti 

objektu 

4,36 0,14 

S5.1 Detektory kouře 3,91 0,23 0,03 

S5.2 Internetové připojení 5,00 0,29 0,04 

S5.3 Telefonní linka 4,27 0,25 0,04 

S5.4 Čipové karty 3,82 0,22 0,03 

  17,00 1,00   

S6 
Služby v 

objektu 
4,18 0,14 

S6.1 Stravování v objektu 4,18 0,24 0,03 

S6.2 Ostraha 4,45 0,25 0,03 

S6.3 Recepce 4,64 0,26 0,04 

S6.4 BMS (Správa budov) 4,45 0,25 0,03 

  17,73 1,00   

S7 

Měsíční 

náklady na 

provoz a 

užívání 

4,64 0,15 

S7.1 Výše nájmu 4,82 0,36 0,05 

S7.2 
Výše poplatků za 

služby 
4,64 0,34 0,05 

S7.3 
Výše poplatku za 

parking 
4,09 0,30 0,05 

 

 

 

 


