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Anotace 

Slévárenská výroba patří mezi nejnáročnější výrobní procesy. Výroba konečného odlitku 

zahrnuje procesy fyzikální, chemické, mechanické a tepelné. Slévárenská výroba vyžaduje 

mimo jiné také přípravu modelu, forem, jader a tekutého kovu. Jedná se o rozsáhlý soubor 

technologicky náročných činností a procesů. Současné české slévárny pracují v podmínkách 

silné konkurence, která zásadním způsobem ovlivňuje cenu poptávaných odlitků. Výrobci se 

proto stále více snaží hledat cesty, vedoucí k snižování výrobních nákladů. Mezi významné 

aspekty v oblasti slévárenské výroby patří neshodné odlitky, které mohou zásadně ovlivnit 

ziskovat dané zakázky. Výskyt neshod a vad je pak klíčový především v případě malosériové 

výroby odlitků. Výrobci se snaží stanovovat přirozenou míru zmetkovitosti, která je ovšem 

ovlivněna řadou faktorů. Disertační práce se zabývá využitím matematických nástrojů při 

hodnocení nejakostní produkce v slévárenské výrobě. Cílem práce je na základě provedené 

analýzy ve sledované slévárenské společnosti, navrhnout metodiku pro hodnocení rizikovosti 

možného vzniku neshodných odlitků. 

 

Klíčová slova: odlitek, vada, náklady, cena, konkurence 

 

Annotation 

Foundry production is seen as one of the most demanding production processes. Final cast 

production involves physical, chemical, mechanical and thermal processes. Foundry also 

requires preparing of model, casts, cores and melted metal. It is a wide complex of 

technologically demanding operations and processes. Current Czech foundries work under 

highly competitive conditions that have a major impact on prices of required casts. Therefore 

the producers are trying to find ways to cut down production costs. One of the major aspects 

of foundry production is disagreeable casts that can significantly affect profitability of the 

order. Occurrence of dissensions and defects is a key factor mainly for small-series casts 

productions. Producers try to determine natural amount of scrap that is affected by many 

factors. The thesis is focused on application of mathematical tools in evaluating of low quality 

foundry production. The aim of the thesis is to design a methodology for assessing the risk of 

possible occurrence of disagreeable casts based on executed analysis in a specific foundry 

company. 
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1. ÚVOD 

Snižování nákladů a zvyšování konkurenceschopnosti je klíčové pro všechny oblasti 

současných výrobních procesů. Snižovat náklady na výrobu, zvyšovat efektivitu procesů a 

odstraňovat zdroje plýtvání, lze také chápat pod pojmem mistrovství ve výrobě [1]. Velká 

konkurence ve všech oblastech průmyslové výroby nutí výrobní podniky hledat cesty, které 

jim umožní uspět na trhu se svými výrobky [2]. 

Velká konkurence se v dnešním světě netýká jen výrobců produkujících končený (finální) 

produkt, ale také producentů polotovarů a prvovýroby [6]. Hutní prvovýroba a následné 

sekundární zpracování kovů je podrobováno stejným konkurenčním tlakům a požadavkům na 

snižování nákladů [7]. V rámci České republiky je v současné době velká konkurence 

v oblasti výroby odlitků, zejména v segmentu menších sléváren. Velká konkurence a náročné 

požadavky ze strany zákazníků pak generují kontinuální nároky na snižování nákladů [28]. 

Disertační práce bude proto zaměřena právě tento specifický segment hutní výroby.     

Strojní slévárenství je charakteristické výrobou tvarově složitých a členitých odlitků. Výrobní 

proces je extrémně náročný z pohledu technologického, energetického, ale také organizačního 

a časového. Velké nároky na slévárny jsou také dány požadavky na kvalitu vyráběných 

odlitků, které musí často splňovat náročné mezinárodní normy. Současně jsou výrobci 

v České republice konfrontováni se silnou tuzemskou, ale také zahraniční konkurencí, která 

vytváří silný tlak na cenu vyráběných odlitků. 

Slévárny se neustále snaží zvyšovat efektivitu svých procesů, ale také odstraňovat možné 

zdroje plýtvání (neefektivit). Plýtvání můžeme obecně klasifikovat do následujících kategorií 

[18, 21]: 

1. Plýtvání způsobené nadprodukcí - výroba většího množství než požaduje zákazník. 

2. Plýtvání způsobené nadbytečnými zásobami - vázanost kapitálu v zásobách. 

3. Plýtvání způsobené opravami a zmetky - náklady plynoucí z nejakostní produkce. 

4. Plýtvání způsobené zbytečnými přesuny - technologií a materiálu. 

5. Plýtvání způsobené špatným zpracováním - chyby v procesu vyžadující další operace. 

6. Plýtvání způsobené prostoji - neefektivní využívání strojních a lidských kapacit. 

7. Plýtvání v oblasti nadbytečných činností - operace, které nevyžaduje zákazník. 
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V případě slévárenské výroby tvoří významnou položku nákladů vadné odlitky a s nimi 

spojené navazující operace a procesy [16]. Toto je dáno především náročností slévárenské 

výroby, která v sobě agreguje procesy mechanické, chemické a fyzikální [20]. Náklady 

spojené s produkcí neshodných výrobků zde nebude nikdy možné patrně zcela eliminovat. 

Obecně ovšem platí, že množství neshodných výrobků výrazně klesá s rostoucím objemem 

výroby [22]. Velké série odlitků umožňují minimalizovat problémové aspekty výrobních 

procesů odlévání kovů a výsledné hodnoty neshodné produkce jsou pak malé. V rámci 

slévárenské výroby se můžeme setkat s pojmem přirozená míra zmetkovitosti. Její výše pak 

představuje předpokládané množství neshodných odlitků v rámci konkrétní výroby. Zpravidla 

může být udávaná v procentech a tvoří často důležitou složku nákladů, které mohou ovlivnit 

kalkulovanou cenu. Význam správného stanovení rizika vzniku vadného odlitku pak výrazně 

stoupá v případě kusové nebo malosériové produkce. Zejména, pokud se bude jednat o odlitky 

složité a rozměrné.  

Malé slévárny v České republice musí řešit v posledních letech problémy vyplývající ze 

změny struktury vyráběných odlitků. Dříve se jednalo zpravidla o větší série odlitků, které 

tvořily 70 - 80 % produkce sléváren. V rámci výroby těchto velkosériových zakázek 

neznamenalo stanovení přirozené míry zmetkovitosti zásadní problém. Přesto, že se u řady 

zakázek vykytovaly problémy s větším množství neshodných odlitků, především tam, kde se 

jednalo o vysoce komplikované a technologicky náročné výrobky. V posledních letech však 

v produkci sléváren výrazně vzrostl objem malosériových až kusových zakázek. Tyto dříve 

tvořily menšinovou část výrobního programu. V současné době se může jednat až o 60 - 70 % 

vyráběných odlitků. 

Malosériové zakázky kladou na slévárny velké nároky. Zcela zásadně se mění pohled na 

význam přirozené zmetkovitost odlitků. V případě několika málo odlitků bude její stanovení 

klíčové, ale také nesmírně komplikované. Toto je dáno širokým množstvím vlivů, které 

v rámci slévárenských procesů ovlivňují technologii výroby. Pokud budeme při stanovování 

možné zmetkovitosti postupovat stejně jako u velkosériových zakázek, nemusí být výsledek 

ideální. V současné době také zcela absentuje jednoznačná metodika pro zhodnocení všech 

vlivů způsobujících vznik různých vad odlitků a stanovení potenciálního rizika. Při odhadu 

přirozené míry zmetkovitosti se postupuje spíše na základě dlouhodobých zkušeností 

pracovníků technologie a výroby.      
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Předmětem disertační práce bude aplikace matematických nástrojů vícekriteriálního 

rozhodování při hodnocení rizika vzniku vadných odlitků. Kvantifikace tohoto rizika může 

být základem pro stanovení efektivní míry přirozené zmetkovitosti. Na základě provedeného 

výzkumu ve sledované výrobní firmě a využití matematických nástrojů, bude navržen postup 

(model) hodnocení výše uvedeného rizika. Zjištěné závěry provedeného výzkumu budou 

použity jako podklad pro vytvoření funkční softwarové aplikace, která bude využitelná 

v průmyslových podmínkách. Při posuzování možné míry přirozené zmetkovitosti (rizika) 

můžeme sledovat řadu parametrů: složitost odlitku, počet a umístění tepelných uzlů, druh 

odlévaného kovu, konstrukci forem a jader, druh formovací směsi. Při hodnocení řady 

izolovaných kritérií, které mají často zcela odlišný charakter, bude ovšem velmi obtížně 

hledat vhodný princip vyhodnocení. Velmi zajímavou možností je aplikace matematických 

nástrojů vícekriteriálního rozhodování. Tyto metody umožňují kvantifikovat řadu kategoriálně 

odlišných kritérií. Moderní informační technologie současně umožňují využívání velmi 

složitých matematických nástrojů ve velmi přívětivé uživatelské podobě. Tento aspekt 

přispívá k možnému využití těchto nástrojů pro daný problém a vytvoření aplikace pro 

operativní hodnocení.    
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2. CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

Téma disertační práce reaguje na aktuální problémy malých sléváren v České republice. 

Zásadním způsobem dochází k nárůstu malosériových zakázek, které jsou spojeny s výskytem 

velmi obtížně definovatelného množství vadných výrobků. Před specifikací konkrétních cílů 

disertační práce se jeví jako vhodné, stručně shrnout důvody, která nás vedou k řešení daného 

problému. Na základně studia odborných pramenů a osobních zkušeností v rámci sléváren 

v České republice, vidím tyto hlavní důvody pro vytvoření disertační práce tohoto zaměření: 

- neustále se zvyšující podíl malosériové výroby u malých sléváren, 

- velká složitost vyráběných odlitků, 

- neexistence nástrojů pro hodnocení rizika a predikce možné zmetkovitosti,  

- problémy při stanování ceny u kusových a malosériových zakázek, 

- vysoká konkurence v dané výrobní oblasti. 

 

Na základě uvedeného předmětu práce a současného stavu poznání jsou definovány hlavní a 

dílčí cíle disertační práce dle následující struktury: 

- provést analýzu vad odlitků vyskytujících se v rámci slévárenské výroby,  

- identifikovat klíčové parametry, které zásadně ovlivňují produkci neshodných odlitků 

u malosériové produkce, 

- aplikovat matematické metody vícekriteriálního rozhodování na parametry ovlivňující 

zmetkovitost odlitků v konkrétní výrobní společnosti, 

- aplikované matematické nástroje využít pro hodnocení konkrétních výrobních 

zakázek, 

- analyzovat využitelnost matematických nástrojů při hodnocení rizikovosti vzniku 

vadných odlitků, 

- posoudit využitelnost a kvalitu zjištěných výsledků pro operativní rozhodování 

v průmyslových podmínkách, 

- navrhnout model pro hodnocení rizika vzniku vadných odlitků na základě zjištěných 

poznatků, 

- navržený model vytvořit ve formě elektronické aplikace využitelné v průmyslových 

podmínkách.  
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3. ODLÉVÁNÍ KOVŮ 

Hlavním cílem slévárenské výroby je ekonomicky vyrobit odlitek požadované jakosti, tedy 

předepsaného tvaru, mechanických, fyzikálních, chemických a užitných vlastností. Výroba 

odlitků je obecně chápana jako proces zahájený natavením slitiny kovů, tzv. taveniny, 

předepsaného chemického složení a teploty, modifikované metalurgickými procesy, její 

následné odlití do dutiny formy, kde po ztuhnutí vytvoří odlitek požadované mikrostruktury, a 

tím i vlastností a jakosti [10]. 

Slévárenskou výrobu můžeme obecně klasifikovat do následujících bodů:  

1) Příprava předmětného kovu. 

2) Příprava, výroba, zkoušení slévárenských forem. 

3) Výroba netrvalých forem. 

4) Odlévání, tuhnutí, chladnutí kovu. 

5) Dokončovací činnosti související s výrobou odlitku. 

6) Kontrola finálního odlitku, evidence, expedice zákazníkovi. 

 

1)  Příprava předmětného kovu 

Cílem této etapy je vyrobit tekutý kov předepsaného chemického složení a dané čistoty (s 

minimálním obsahem plynů a nečistot). Kvalitu tekutého kovu pak determinuje řada 

parametrů. Zásadní vliv má čistota vstupních materiálů. Zde se jedná o surové železo, kovový 

odpad, vratný materiál (drobné částí odlitků) a také metalurgické přísady [10]. Dalším 

důležitým parametrem je přiváděné teplo, kterým je zahřívána kovová vsázka na patřičnou 

teplotu. Samotný proces tavení je závislý na druhu konkrétní použité pece a typu tavné slitiny. 

Základní dělení pecí můžeme udělat podle způsobu ohřevu na pece: plynové, na tuhá paliva, 

elektrické (obloukové, indukční, odporové) [3]. V poslední době se často také využívají 

speciální pece plazmové. Nezanedbatelným faktorem je také metalurgický postup, s jehož 

využitím získáváme předmětný kov daného chemického složení. Významnou roli zde hrají 

metalurgické přísady, které ovlivňují charakteristiky získané taveniny. Požadované složení 

daného druhu taveniny je neustále vyhodnocováno a případně korigován negativní stav.  
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2) Příprava, výroba, zkoušení slévárenských forem 

Forma je ve své podstatě dutá nádoba, která je vyrobená z žáruvzdorného materiálu, do něhož 

se nalije tekutý kov. Tento po utuhnutí vytvoří finální odlitek. Cílem této etapy výrobního 

procesu je vytvořit ve formovací směsi takový otvor, jehož vnější obrysy odpovídají tvarem 

budoucímu odlitku. Rozměry musí být přirozeně zvětšeny o případné přídavky na obrábění či 

smrštění taveniny [10]. 

Významnou oblastí jsou zde požadavky kladené na formovací směsi. Tyto můžeme rozdělit 

do následujících bodů: 

- dobrá soudržnost, 

- dobrá tvárnost, 

- adekvátní ohnivzdornost. 

Pojivo zajištuje u směsi soudržnost a ostřivo určuje její tvárnost. Tyto složky zpravidla mají 

dominantní vliv na řadu problémů vznikajících při odlévání a tuhnutí odlitků. Kvalita 

formovacích směsí a jejich vzájemná interakce s tekutým kovem má velký vliv na konečnou 

kvalitu výsledného odlitku. Monitorujeme zpravidla například: 

- obsah vody, 

- prodyšnost formovací směsi, 

- žáruvzdornost, 

- rozpadavost a další. 

 

Formovací směsi jsou po odlití kovu a vyjmutí hotového odlitku regenerovány a následně se 

dále používají. Tento postup se dle druhu formovací směsi může opakovaně aplikovat.      

  

3) Výroba netrvalých forem 

Po přípravě formovacích směsí a potřebných modelů, jader a formovacích rámů dochází 

k samotnému formování. V prvním kroku je spodní polovina modelu umístěna na modelovou 

desku ve spodní části děleného formovacího rámu. Modelové směsi jsou zpravidla ručně 

upěchovány k modelu. Zbývající prostory se doplní hrubší směsí. Na konec jsou ve směsi 

vytvořeny průchody. Následně se spodní polovina formovacího rámu strojně posune o 180° a 

umístí se na ní její druhá (horní) polovina. Připraví se vtoková soustava a další součásti, které 

ovlivňují správnou funkci formy. Uvedený postup formování se opakuje, včetně vytvoření 

průchodů. Poté je horní polovina rámu vyzvednuta a model je vyjmut. Následuje vyříznutí 

struskového kanálu a vložení jader. Po přiložení druhé poloviny formy se vytvoří kompletní 

hotová dutina, která odpovídá vyráběnému odlitku. [11]   
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4) Odlévání, tuhnutí, chladnutí kovu 

Prostřednictvím vtokové soustavy je z pánve nalévaná tavenina, která vyplní odlévaný 

prostor. Po odlití kovu do formy dochází k jeho tuhnutí a ochlazování. Adekvátní rychlost 

tuhnutí záleží na druhu odlévaného materiálu [10]. Takto vyrobený odlitek se následně vyjme 

a je připraven na další zpracování.   

 

5) Dokončovací činnosti související s výrobou odlitku 

Vyjmutí odlitku z formy předchází její rozbití. Odlitek může být vytloukán strojní formou 

pomocí vibračních zařízení. Formovací směs je následně opakovaně používána. Čištění 

odlitku probíhá zpravidla formou otryskávání. Navazující dokončovací operace můžeme 

chápat ve formě třískového obrábění očištěného odlitku. Poté co dojde strojní formou 

k odebrání plánovaných přídavků (obráběním), získáváme finální hotový odlitek. Následovat 

může úprava povrchu prostřednictvím aplikace nátěrových materiálů.        

 

6) Kontrola finálního odlitku, evidence, expedice zákazníkovi 

Kontrola finálního odlitku se týká rozměrové přesnosti, kvality povrchu, požadované vnitřní 

struktury, ale také například mechanických vlastností. V případě rozměrových přesností 

odlitku pak dochází k vyhodnocení podle stupňů přesnosti definovaných dle normy. Vnitřní 

vady a jsou kontrolovány pomocí nedestruktivních zkoušek, jako je například rentgen nebo 

ultrazvuk. Kontrola odlitků je opět specifikována prostřednictvím normy, popřípadě upravena 

v rámci odběratelsko-dodavatelských smluv.     

 

Klíčovou částí odlévací formy je vtoková soustava, která zajištuje dokonalé naplnění 

odlévané formy kovem. Důležitým aspektem pak je to, aby nedocházelo k nasávání plynů do 

odlitku a současně nedocházelo k poškozování stěn odlévací formy. Základní schéma vtokové 

soustavy je zobrazeno na obr. 1, včetně všech klíčových částí. Vtoková soustava se skládá 

z vtokové jamky, vtokového kanálu, rozváděcích kanálů a zářezů. Zásadní pak je, aby byla 

forma naplněna kovem výrazně dříve, než dojde k počátku tuhnutí kovu. V opačném případě 

pak logicky dochází k vzniku vad odlitků různého charakteru. Kompletní schéma odlévací 

formy je zobrazeno v rámci přílohy č. 1.    
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Obr. 1 Schématické znázornění vtokové soustavy [5] 

Poznámka: 1 – vtoková jamka, 2 – vtokový kanál, 3 – struskový kanál, 4 - zářezy 

 

Hlavní části pak můžeme shrnout do následujících bodů: 

a) vtoková jamka, 

b) vtokový kanál, 

c) kanál struskový, 

d) zářezy 

e) výfuk, 

f) nálitky. 

g) pravé jádro, 

h) nepravé jádro, 

i) průchody, 

j) modelová směs, 

k) plnící směs, 

l) horní formovací rám 

m) dolní formovací rám. 

 

Příloha č. 1 detailně zobrazuje schématické uspořádání. Vtoková jamka zachycuje kov, který 

je naléván z licí pánve. Jejím úkolem je plynulé usměrnění kovu do vtokového kanálu. 

Současně by měla minimalizovat rozstřik kovu, ale také zachycovat strusku, které zapříčiňuje 

vznik velkého množství neshodných výrobků. Z vtokové jamky kov pokračuje do vtokového 

kanálu, který zajišťuje jeho přivedení do úrovně zářezů. Zářezy jsou pak zpravidla vždy po 

obvodu odlitku, proto aby kov rovnoměrně a plynule zaplňoval odlévací formu. Naplňovaní 
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formy kovem musí probíhat bez víření a stříkání, které může ohrozit celistvost povrchu 

formy, ale také zapříčinit nasávání plynů. Struskový kanál slouží k zavedení kovu do dutiny 

formy, ale především k odloučení nekovových vměstků a strusky, které byly zaneseny 

z vtokové soustavy. Zásadní faktor je odvod plynů z formy. Tento je zajištěn prostřednictvím 

výfuku. Vzduch a plyny ve formě mimo negativních vlivů na vznik vad odlitků mohou při 

odlévání způsobovat brždění vtékajícího kovu do odlitku. Výfuk je pak zpravidla umístěn na 

nejvyšším místě odlitku. V průběhu tuhnutí kovu dochází k snižování jeho objemu a tedy ke 

vzniku staženin. Tomuto jevu můžeme zabránit využitím nálitků, které nahrazují úbytek 

objemu kovu. Nálitky a jejich umístění je nutné rozvrhnout na odlitku již ve fázi přípravy 

technologie. Dutiny a vnější části povrchu odlitku realizujeme pomocí pravého a nepravého 

jádra. Průchodky zajištují zvýšení přirozené prodyšnosti formovací směsi. Jejich 

prostřednictvím můžeme ovlivňovat odchod par a plynů z odliku. Návrh technologického 

postupu je nutné vždy konkrétně specifikovat podle druhu a složitosti každého odlitku a druhu 

odlévaného kovu. 

Mezi nejčastější užívané slévárenské slitiny železa (mimo oceli na odlitky) patří: šedá, bílá a 

tvárná litina. Jednotlivé nejčastěji používané druhy může charakterizovat v následujícím 

výčtu: 

- šedá litina (Zde je vyloučen uhlík v podobě lupínkového grafitu. Šedá litina má dobré 

technologické vlastnosti a současně je charakteristická nízkými výrobními náklady. Je 

velmi vhodná pro kusovou i sériovou výrobu. Její nevýhoda spočívá v tom, že je 

určená svými mechanickými vlastnostmi především pro odlitky namáhané pouze 

staticky [3].)  

- bíla litina (Zde je uhlík vyloučen ve formě sloučeniny karbidu Fe3C. Bílá litina je 

často zpracovávána žíháním na temperovanou litinu. V tomto případě dochází 

k vylučování vločkového grafitu. Bílá litina je vhodná především pro sériovou výrobu. 

Umožňuje vyšší zatížení než šedá litina [3].) 

- tvárná litina (Zde se grafit vylučuje ve formě kuliček či zrn. Jejich tvar nenarušuju 

výrazně pevnost ocelové struktury, jako například ostré lupínky u šedé litiny. Tvárná 

litina má pak výrazně vyšší hodnoty plastických a mechanických vlastností. 

Porovnáme-li tvárnou litinu a ocel na odlitky zjistíme, že se tvárná litina taví při 

výrazně nižších teplotách. Toto znamená nižší náklady na výrobu forem a jader. 

Oproti litině šedé má pak výrazně vyšší pevnost, ale také lepší kluzné vlastnosti. 

Z hlediska množství odlitků je tvárná litina vhodná jak pro sériovou, tak pro kusovou 

výrobu. Současně umožňuje dynamické i statické namáhání. Její uplatnění je velmi 
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široké, zmínit zde můžeme například: motory, kompresory, čerpadla, namáhané 

ventily a další [4].) 

- oceli na odlitky (V rámci sléváren se nejčastěji vyrábějí odlitky z ocelí (nelegovaných) 

uhlíkových. Výrazně méně pak z ocelí legovaných. Oceli jsou velmi univerzální a jsou 

vhodné pro kusovou i sériovou výrobu. Velmi dobře jsou také svařitelné. Jejich 

nejčastější použití je po obráběcí stroje, kolejová vozidla a jejich příslušenství, důlní 

techniku.)  

 

Dělení litin je tedy založeno na tvaru grafitu vyloučeného v základní kovové hmotě. Dle typu 

tuhnutí je můžeme základně dělit na grafitické (tuhnou stabilně dle diagramu Fe - C) a bílé 

(tuhnou metastabilně dle diagramu Fe-Fe3C) [29]. Tvary grafitu můžeme klasifikovat do 

následující podoby (viz obr. 2):       

1. Lupínkový 

2. Pavoučkovitý 

3. Červíkovitý 

4. Vločkový 

5. Nedokonale zrnitý 

6. Pravidelně zrnitý 

 

Obr. 2 Tvary grafitu [3] 

 

 



14 
 

Rozložení grafitu v šedé litině můžeme klasifikovat do následujících kategorií (obr. 3): 

1. Rovnoměrné 

2. Růžicovité 

3. Smíšené 

4. Mezidendritické neusměrněné 

5. Mezidendritické usměrněné 

 

Obr. 3 Rozložení grafitu v litině s lupínkovým grafitem [3] 

 

V případě složitějších odlitků konstrukce nepřipouští ve všech případech stejnou tloušťku 

stěn. V reálném odlitku se pak setkáváme se celou řadou různě velkých tepelných uzlů. 

Tepelný uzel můžeme charakterizovat jako místo v odlitku, které tuhne a chladne pomaleji 

než sousední stěny. Toto je způsobené tím, že se v tomto místě nahromadil kov. Například 

většina spojů stěn může tvořit tepelné uzly. Absolutní velikost tepelného uzlu lze 

charakterizovat jako průměr vepsané koule v prostoru odlitku, popřípadě jako vepsaná 

kružnice v řezu odlitku [5, 32]. Často dochází k vzniku tepelných uzlů ve spojích, nebo 

hranách skříňovitých odlitků. Platí zde pravidlo, že čím větší koule se dá do takového spoje 

vepsat, v poměru ke kouli vepsané do sousedních stěn, tím spíše vznikne staženina. Při 

přípravě slévárenské technologie a výrobního postupu musí být velká pozornost věnována 
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minimalizaci účinků tepelných uzlů. Tyto můžeme ve své podstatě odstraňovat těmito 

způsoby:  

- změnou konstrukce odlitku, 

- chlazením, 

- nálitkování. 

 

Změna konstrukce musí být realizována ve spolupráci mezi konstruktérem a slévárenským 

technologem. Spolupráce by měla být orientována na tyto aspekty: 

- pokud je to možné navrhnout takovou konstrukci odlitků, která by minimalizovala 

možnost vzniku vad daných vnitřním pnutím, 

- kontinuálně vytvářet vhodné podmínky pro usměrněné tuhnutí a to zejména změnou 

konstrukce, 

- zjednodušovat postup formování odlitků a tím snižovat celkové náklady, 

- konstrukci přizpůsobovat snadnějšímu odvádění plynů z jader a celého odlitku, 

- tam kde je to možné, zjednodušovat odlitek na více tvarově jednodušších částí, které 

následně spojit svaření (šroubováním), 

- zjednodušováním konstrukce předcházet velkým a složitým tepelným uzlům [12]. 

 

Další možností odstraňování tepelných uzlů je jejich chlazení. Zde můžeme rozlišovat vnější a 

vnitřní způsob chlazení. Vnitřní chlazení lze aplikovat na libovolně velký tepelný uzel. Vnější 

chlazení pak pouze na malé tepelné uzly. Vnější chlazení pak je realizováno prostřednictvím 

chladítek, které jsou umístěny ve formě (v místě tepelného uzlu). Může se jednat o šedou 

litinu, ocel, grafitové desky. Další možností může být proudící chladítko, ve kterém je 

chladící médium. Analytický výpočet vnějších chladítek je velmi složitý a v reálné praxi se 

spíše aplikuje experimentální určení [5]. Tloušťka kovových chladítek, je v reálné praxi 

stanovována od čtvrtiny po polovinu tloušťky tepelného uzlu. V případě použití vnějších 

chladítek se mohou příležitostně vyskytovat problémy se vznikem trhlin. Někdy se může 

vytvořit trhlina tím, že kov může zatéct mezi chladítka. K vzniku trhlin může dojít také 

skokovým rozdílem v teplotě mezi chlazenou a nechlazenou částí. Obecně lze říci, že většina 

tepelných uzlů je chladitelná vnitřními chladítky.  

Poslední možností minimalizace tepelných uzlů je nálitkování. Principem nálitku je dodat 

tuhnoucímu odlitku tolik tekuté slitiny, aby se staženina vytvořila mimo samotný odlitek. Pro 

zneškodňování tepelných uzlů používáme řadu různých druhů nálitků [5]. Rozlišovat pak 
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může tyto druhy: čelní, boční, ponížený, prstencový, místní, odlehlý a další. Podle aktivity 

rozeznáváme nálitky otevřené a uzavřené [5].  

 

4. MOŽNOSTI ZJIŠŤOVÁNÍ VAD ODLITKŮ 

Volba optimálních kontrolních a zkušebních metod, rozbor a zhodnocení výsledků zkoušek, 

závisí do značné míry na znalostech a zkušenostech a musí ve všech případech vycházet z 

přesné formulace požadavků na zjišťovaná fakta a jejich rozsah. Ke zjišťování vad odlitků se 

používají různé metody tak, aby se zjistily odchylky tvaru a rozměrů, hmotnosti, povrchové 

jakosti, porušení souvislosti, homogenity, neshody struktury, mechanických a fyzikálních 

vlastností a chemického složení [4]. Způsoby zjišťování vad odlitků můžeme obecně rozdělit 

do těchto kategorií: 

- vizuální prohlídka, 

- měření, vážení, 

- defektoskopie, 

- chemické rozbory, 

- strukturní rozbory, 

- rozbor vlastností materiálu [5]. 

 

Těchto hlavních šest skupin se následně dělí na 21 dílčích způsobů zjišťování vad odlitků. 

Detailní klasifikaci uvádí tab. 1. Všechny uvedené metody se aplikují podle charakteru 

potenciálních vad. Často je nutné pro odhalení různých druhů vad aplikovat současně více 

diagnostických metod. 

 

- Vizuální prohlídka 

Tato metoda patří mezi nejjednodušší formu kontroly a současně mezi nejčastěji používané. 

Obecně se uvádí, že lze touto formou identifikovat až 80 % možných vad. Vizuální prohlídka 

může být přímá a nepřímá. Přímá kontrola probíhá často pouze pomocí zraku popřípadě za 

použití lupy s malým zvětšením. Nepřímá kontrola využívá optických přístrojů a zařízení 

(endoskopy, mikroskopy, kamery). Tyto zařízení mohou být používané také pro prohlídku 

dutin, které nemusí být přímo dostupné. Vizuální kontrola vyžaduje kvalitní osvětlení, 

správnou úpravu povrchu a v konečném důsledku dobrý zrak osoby provádějící kontrolu.  
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- Měření - vážení 

Tyto metody můžeme zařadit mezi rozměrové kontroly. Stejně jako vizuální prohlídka patří 

k běžným způsobům při přejímce odlitků. Dochází k měření všech relevantních rozměrů a 

jejich komparaci s daným technickým výkresem. Měření může být prováděno pomocí 

posuvných měřítek, kalibrů, šablon, mikrometrů [5]. V posledních letech se již více aplikují 

měřící přístroje na bázi laserové technologie [11]. Tyto moderní měřicí souřadnicové přístroje 

v kombinaci s digitalizací a zpracováním naměřených hodnot umožňují jejich srovnání 

s prostorovým modelem. Výsledkem měření pak může být protokol obsahující zjištěné 

odchylky odlitku. Mimo rozměrových parametrů můžeme prostřednictvím měřící techniky 

hodnotit také například drsnost povrchu. Drsnost je měřena pomocí hrotu, který se posouvá po 

analyzované ploše a identifikuje její odchylky od normy. Stanovování hmotnosti je prováděno 

pomocí standardních vah. Určení odchylky od požadované hmotnosti je jedna z typických vad 

odlitku. Současně může ale odchylka v hmotnosti odlitku také signalizovat další skryté vady. 

    

- Defektoskopie 

Velkou skupinu metod tvoří nástroje ve skupině defektoskopie. Patří sem pak celkem šest 

různých metod (zvuková zkouška, radiologická zkouška, kapilární penetrační zkoušky, 

elektromagnetické zkoušky, zkoušky propustnosti). Každá z nich je určená pro identifikaci 

určitého druhu vad odlitků. Aplikace jednotlivých metod je pak často limitována konkrétním 

druhem materiálu odlitku (např. feromagnetický). Proto musí být často pro identifikaci vady 

odlitku aplikováno současně více metod. Zvuková zkouška patří v dnešní době mezi 

historické metody. Její princip spočíval v poklepu na odlitek a identifikaci zvuku, který 

signalizoval především poruchy souvislosti. Metoda je značně subjektivní a značně 

nespolehlivá. Ultrazvuková defektoskopie využívá tyto metody: metoda průchodová, metoda 

rezonanční, metoda umožňující zviditelnění vnitřní vady, metoda rezonanční. V současné 

době jsou používané především metody průchodové a odrazové. Principem průchodové 

metody je kvantifikace hodnoty ultrazvukové energie, která projde zkoumaným materiálem. 

Metoda pracuje se dvěma sondami, které vyhodnocují procházející energii. Vada se 

identifikuje srovnáním přijaté energie materiálem neporušeným a vadným. Metoda je vhodná 

spíše pro kontrolu odlitků menších průměrů. Odrazová metoda je pak výrazně častěji 

využívaná. Do odlitku jsou zde vysílány ultrazvukové impulsy, které se odrážení od vnitřních 

vad. Odlišné reakce na vysílané impulsy pak tedy signalizují vnitřní vadu odlitku. Velmi 

používanou metodou nedestruktivního zkoušení je pak radiologická detekce. Druhy záření 

mohou být použity rentgenové, gama, případně neutronové. Radiologická zkouška je 
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průkaznou kontrolou a často je nutnou podmínkou pro získání relevantního zobrazení daného 

odlitku, který umožní vyloučit možné vady. Všechny radiologické metody vycházejí z odlišné 

intenzity záření při průchodu stěnou odlitku, která neobsahuje vadu a která v sobě vadu má. 

V případě výroby velké série odlitků, u kterých nejsou povoleny žádné vnitřní vady, je nutné 

provádět pro každý kus radiologické zkoušení. Často je tento požadavek dán u dílů pro 

automobilový průmysl. V současné době je však toto realizováno automatizovanou formou, 

kdy vyhodnocování daného měření je prováděno prostřednictvím softwaru, který umí odhalit 

možné neshodné stavy. Teprve v případě že daný program upozorní na možný neshodný 

odlitek, dochází z pravidla k posouzení člověkem [4]. V případě odlitků pro automobilový 

průmysl, by jiný postup nebyl vzhledem k realizovaným objemům patrně ani možný.   

Kapilární penetrační zkoušky jsou využívány k analýze celistvosti povrchů a celých výrobků. 

Tyto zkoušky umožňují odhalovat vady, které souvisí s povrchem odlitku a mají otevřený 

charakter (trhliny, póry, otevřené dutiny). Zkoušky spočívají v aplikaci kapilárně aktivní 

kapaliny, které proniká do trhlin, vad a mezer. Následně dojde k jejímu odstranění z povrchu 

zkoumaného odlitku. Kapalina, která je zateklá v necelistvostech a trhlinách vzlíná působením 

kapilárních sil a tímto způsobem zviditelňuje povrchové vady. Zkoušky se realizují s použitím 

barevné kapaliny, fluorescenční kapaliny nebo chemicky aktivní kapaliny. Nasycená vrstva se 

pak například zbarví do červena, nebo vady výrazně fluoreskují, popřípadě je můžeme snadno 

pozorovat pomocí ultrafialového záření [5]. Další možností detekce vad je využití 

elektromagnetické indukce. Tímto způsobem je možné zjišťovat vady odlitků těsně pod 

povrchem. Často využívaná metoda z této oblasti je prášková magnetická metoda. Tato 

vychází z principu rozptylových polí. Zde pak dochází k vystoupení magnetického pole 

v místě vady nad povrch zkoušeného předmětu. Touto formu je možné vizualizovat 

přítomnost vady prostřednictvím suchého prášku. Zkoušení je možné provádět pro různé 

materiály, které však musí být feromagnetické.      

Propustnost neboli tlakování odlitků je metoda, která umožňuje zjistit, zda je odlitek těsný a 

nepropouští zkušební médium. V případě, že odlitek je propustný, je to konkrétní důkaz pro 

to, že obsahuje vady. Velmi často se tyto tlakové zkoušky provádění u tenkostěnných odlitků, 

vyráběných z hliníkových slitin tlakovým litím. V případě, že je odlitek propustný dojde 

k poklesu tlaku vháněného média v odlitku a současně často můžeme pozorovat bublinky 

signalizující netěsnost.   

 

 

 



19 
 

- Chemické rozbory 

Chemická analýza složení materiálu umožňuje kontinuální kontrolu průběhu tavebního 

pochodu. Průběžně můžeme monitorovat rozmezí jednotlivých prvků podle stanovených 

hodnot. Pro stanovení chemického složení můžeme použít tradiční fyzickou chemickou 

analýzu nebo spektrální analýzu. Tradiční chemická analýza umožňuje přesné stanovení 

obsahů všech prvků, které se ve slitinách vyskytují. Vzorek pro analýzu však musí být 

odebrán dle předepsaných technologických postupů. Analýza je však zpravidla značně pracná 

a zdlouhavá [3]. Tyto nevýhody se netýkají moderní spektrální analýzy, která je založená na 

vyhodnocování spektrální čáry vybraného prvku. Používané spektrometry mají charakter 

optický nebo rentgenový. Optické měřící přístroje provádějí analýzu světelného spektra, tedy 

souboru elektromagnetického záření, které je emitováno výpary daného zkušebního vzorku. 

Rentgenová analýza je založená na poznatku, že rentgenové záření jenž vzniká působením 

vnější energie, při přeskocích elektronů mezi zcela odlišnými energetickými hladinami 

v atomech, musí mít pro každý konkrétní prvek specifickou vlnovou délku. Intenzita záření 

musí mít současně adekvátní hodnotu [5].  

Zásadní problém pak způsobují v odlitcích plyny. Zde jsou nejvýznamnější především vodík, 

dusík a kyslík. Obsah kyslíku a dusíku v analyzovaných vzorcích se stanovuje většinou na 

přístrojích pracujících na obdobných principech. Analýza probíhá zpravidla v proudu nosného 

plynu, kterým může být hélium. Přístroje zachycují množství oxidických a nitridických fází 

ve vzorku. Postup stanovení obsahu vodíku je výrazně složitější a náročný především na 

správnost odběru a přípravu vzorku. Většina postupů je založena na extrakci vodíku ze vzorku 

ve vákuu, nebo v proudu plynu argon. 

 

- Strukturní rozbory 

Zde patří mezi důležité diagnostické nástroje fraktografie. Tato se používá k vyhodnocení 

morfologie lomových ploch materiálu. Vycházíme pak vždy z konkrétního snímku lomové 

plochy. V případě, že budeme pracovat s malým zvětšením, hovoříme o makro-fraktografii, u 

velkého zvětšení jde o mikro-fraktografii [5]. Fraktografie nám umožňuje odhalit příčiny vad 

odlitků a porušování celistvosti materiálů. Vyhodnocovat můžeme složité případy diagnostiky 

vad a poruch. Stanovování makrostruktury můžeme provádět pomocí světelné mikroskopie, 

která zkoumá při malém zvětšení makrostrukturu daného materiálu.  
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Tab. 1 Možnosti zjišťování vad odlitků 

 

1. Vizuální prohlídka 1.1 Vizuální kontrola odlitku 

  1.2 Prohlídka pomocí lupy / endoskopu 

2. Měření, vážení 2.1 Rozměrová kontrola 

  2.2 Měření drsnosti povrchu 

  2.3 Stanovení hmotnosti 

3. Defektoskopie 3.1 Zvuková zkouška 

  3.2. Ultrazvuková defektoskopie 

  3.3 Radiologické zkoušky 

  3.4 Kapilární penetrační zkoušky 

  3.5 Elektromagnetické zkoušky 

  3.6 Zkoušky propustnosti 

4. Chemické rozbory 4.1 Stanovení chem. složení materiálu 

  4.2 Stanovení obsahu plynů 

  4.3 Rentgenová spektrální mikroanalýza 

  4.4 Metody určování fázového složení 

5. Strukturní rozbory 5.1 Fraktografie 

  5.2 Stanovení makrostruktury 

  5.3 Stanovení mikrostruktury 

  5.4 Elektronová mikroskopie 

6. Rozbor vlastností materiálu 6.1 Stanovení mechanických vlastností 

  6.2 Stanovení fyzikálních vlastností 
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Analýza makrostruktury je realizována zpravidla na popud zákazníka, kde mohou být 

aplikovány tyto postupy:   

- stanovení rozměru zrna ocelí a také neželezných kovů, 

- určení rozměrů austenitického zrna, 

- analýza makrostruktury oceli při hlubokém leptání povrchu.  

 

- Rozbor vlastností materiálu 

Zkoušky mechanických vlastností patří nejen mezi nezbytné součásti samotného výrobního 

procesu, ale také mezi nástroje kontroly kvality odlitků. Obecně můžeme tyto zkoušky 

mechanických vlastností rozdělit do následujících bodů: 

- zkoušky podle stavu napjatosti (jednoosém, víceosém), 

- zkoušky podle způsobu zatěžování (tah, tlak, ohyb, krut, střih), 

- zkoušky podle časového charakteru zatěžovací síly (dynamické, statické), 

- zkoušky podle účinku zatěžování zkoušeného odlitku (destruktivní, 

nedestruktivní) [4]. 

 

Nejčastěji používané druhy zkoušek jsou pak mechanické zkoušky tahem, tvrdosti, vrubové 

houževnatosti a lomové houževnatosti. Druh aplikované zkoušky je nutné volit také podle 

jejich charakteru a důsledků. Ne vždy je například možné aplikovat destruktivní druhy 

mechanických zkoušek, které by nevratně znehodnotily odlitek.   

Stanovení fyzikálních vlastností může určovat vybrané specifické parametry. Může se jednat 

o odolnost vůči korozi, magnetické vlastnosti, parametry tepelné a elektrické vodivosti nebo 

odolnost vůči otěru. Ve většině případů se fyzikální vlastnosti zkoumají podle konkrétních 

specifických požadavků zákazníka.       

 

5. POSTUP DIAGNÓZY VAD ODLITKŮ  

Postup komplexní diagnózy konkrétního druhu odlitku je sofistikovaný problém. Odhalení 

příčiny vady je komplexní proces, který by měl znamenat její odstranění. Postup diagnostiky 

vad odlitků můžeme shrnout do následujících kroků [4]:   

A. Analýza informací a dřívějších zkušeností 

B. Lokalizace a popis vady 

C. Primární diagnostika 

D. Určení příčin vzniku vady (návrh opatření na odstranění) 

E. Realizace preventivních opatření 
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F. Vyhodnocení 

 

A. Analýza informací a dřívějších zkušeností 

Při vzniku vadného odlitku musíme nejprve připravit všechny údaje o daném druhu materiálu, 

průběhu tavby, postupu výroby forem a slévárenské technologii. Velmi vhodné je současně 

agregovat všechny informace o obdobném druhu vad, které v rámci výroby dříve vznikly. 

Současně je vhodné shromáždit všechny informace o tom, jak se lišily podmínky výroby 

oproti jiným standardním průběhům výrobního procesu. Pokud došlo v rámci výroby 

k změnám výrobní technologie je nutné všechny odchylky detailně popsat.  

      

B. Lokalizace a popis vady 

Lokalizace vady je klíčovým prvkem ke stanovení příčiny jejich vzniku. Základním 

předpokladem je dobrá identifikace odlitků, která předpokládá jejich přesné značení (datum 

výroby, číslo tavby, druhy formy, poloha odlitku a další). Vady můžeme zjišťovat různými 

způsoby. Prvotní kontrolou je zpravidla vizuální posouzení. Pak následuje často analýza 

mikrostruktury a využití rentgenových technologií. Velmi často je nutné diagnostické metody 

kombinovat, abychom byli schopni danou příčinu identifikovat. Stanovení skutečné příčiny 

vady pak zpravidla vyžaduje nejen dostatek znalostí, ale také zkušeností s podobnými výskyty 

vad. V případě, že je příčina vady zřejmá, můžeme přejít k použití doplňkových rozborů a 

speciálních zkoušek. 

     

C. Primární diagnostika 

Na konci procesu lokalizace a popisu vady je určená konečná diagnóza vady. V případě, že je 

stanovená diagnóza nejistá, můžeme provést další speciální doplňkové rozbory (chemická 

analýza, RTG mikro-analýza, metalografické rozbory). Na základě všech provedených analýz 

je poté stanovená primární pravděpodobná příčina vzniku vady. V současné době jsou velmi 

často aplikovány nástroje v podobě expertních diagnostických systémů. Tyto kompilují a 

analyzují všechny vstupní data, včetně znalostí, zkušeností, výsledků provedených simulací a 

definují možné příčiny vady odlitků. Vzhledem k obrovskému souboru informací, které jsou 

schopné tyto systémy dnes vyhodnocovat je jejich využití stále častější.  

   

D. Určení příčiny vzniku vady odlitků (návrh opatření na odstranění) 

Postup pro stanovení příčiny vzniku vady odlitků vychází z údajů o výrobním procesu a o 

podmínkách konkrétní výroby daných odlitků. V případě sériové výroby je nutné zajistit 
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sledovatelnost celého výrobního procesu, včetně přesného a transparentního označování 

odlitků. Pro definování příčin může být použitý mimo jiné diagram příčin a následků, který 

kvantifikuje všechny možné faktory prostřednictvím týmové formy řešení [5]. Zahrnuje tedy 

také zkušenosti a znalosti řady pracovníků. V případě, že nejsme schopni určit přesnou 

příčinu vady odlitku ze základních statistických charakteristik, můžeme použít další statistické 

metody, podle různého stupně aplikace metod statistického řízení procesu (SQC – statistical 

quality control) [4]. 

 

E. Realizace preventivních opatření 

Klíčovým krokem je pak realizace konkrétních preventivních opatření. Po jejich zavedení se 

provádí kontrola jejich efektivity. Hodnocení je založeno na porovnání výsledků před jejich 

aplikací a po nich. V ideálním případě dochází k trvalému odstranění příčiny vzniku vady. 

Zásadně je však nutné přijímat preventivní opatření pro každou vadu samostatně. Všechny 

výsledky by měly být následně adekvátně dokumentovány. Zpráva by měla obsahovat 

konkrétní data, fotografie, rozbory a návrhy realizovaných řešení. Tyto dokumenty umožňují 

nalézt v budoucnu rychlé řešení při opětovném vzniku vady [5].  

 

F. Vyhodnocení 

Správná diagnostika vad umožňuje odhalit příčiny neshod a přijmout adekvátní opatření, které 

minimalizují riziko dalšího vzniku. V ideálním případě každá slévárna vytvoří adekvátní 

systém managementu jakosti, který pomocí adekvátní prevence umožní vznik vad odlitků 

zcela minimalizovat. Určitá míra neshodné produkce, však bude vždy se slévárenskou 

výrobou spojená. Každý špatný odlitek je však ve své podstatě soubor řady informací, které 

umožňují kvalitu výrobního procesu v budoucnu zlepšovat. Výsledky však musí být detailně 

evidovány a adekvátně statisticky vyhodnoceny. Současně je dnes možné využívat pro řízení 

jakosti široké spektrum statistických metod a nástrojů.  

 

6. VADY ODLITKŮ 

Vady odlitků mohou být často důsledkem nedokonalých a špatně řízených technologií. 

Kontrola v průběhu výroby může být náročná jak finančně, tak technologicky z pohledu 

požadavků na sledování všech adekvátních parametrů. Vady odlitků mohou být od velmi 

banálních (snadno odstranitelných) až po zásadní (neopravitelné). V případě velkých nebo 

unikátních odlitků se pak může jednat o fatální škody. Vadami, jejich klasifikací, způsoby 
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jejich identifikace, objasněním jejich příčin a metodami, které vedou k jejich odstraňování, je 

nutné se průběžně zabývat a četnost jejich výskytu v odlitcích minimalizovat [2, 4]. 

Za vadu odlitku můžeme považovat jakoukoliv odchylku od vzhledu, tvaru, rozměru, 

popřípadě vnitřní struktury. Tyto odchylky můžeme identifikovat různými laboratorními 

diagnostickými metodami. Vady v obecné rovině mohou být zjevné nebo skryté (latentní). 

Podle současné konvence může být táž odchylka od sjednané jakosti odlitku mezi výrobcem a 

odběratelem ještě vadou přípustnou nebo nepřípustnou, opravitelnou nebo odstranitelnou [5]. 

Současná aktuální platná ČSN norma definuje celkem sedm kategorií vad odlitků. Vady 

odlitků jsou klasifikovány do sedmi tříd, včetně hlavních příčin vzniku. Současně jsou zde 

uvedeny základní preventivní opatření. Hlavní skupiny vad jsou detailně zobrazeny v rámci 

tab. 2.  

Každá třída (skupina vad) uvedená v tab. 2, má své charakteristické číslo od 1-7. V každé 

třídě jsou následně dle ČSN specifikovány konkrétní skupiny vad, kterých je celkem 38. 

V těchto skupinách je pak dále klasifikováno 70 druhů jednotlivých konkrétních druhů. Vady 

ocelových odlitků jsou obecně obtížně řešitelné a odstranitelné. Ve slévárnách ocelových 

odlitků se často vyskytují vady spadající do tříd: vady povrchu, dutiny, makroskopické 

vměstky a vady makrostruktury, vady mikrostruktury a vady chemického složení včetně 

vlastností odlitků [3]. 
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Tab. 2 Hlavní druhy vad odlitků [17] 

Číslo skupiny 

vad 
Název skupiny vad 

Číselné označení 

vady 
Název druhu vady 

1 
Vady tvaru, rozměrů 

a hmotnosti 

11 Nezaběhnutí 

12 Přesazení 

13 Zatekliny 

14 Vyboulení 

15 Zborcení 

16 Mechanické poškoz. 

17 Nedodržení rozměr. 

18 Nedodržení hmotnosti 

2 Vady povrchu 

21 Připečeniny 

22 Zavaleniny 

23 Zálupy 

24 Nárostky 

25 Výronky 

26 Výpotky 

27 Okuje 

28 Omáčení 

3 Porušení souvislosti 

31 Trhliny 

32 Praskliny 

4 Dutiny 

41 Bubliny 

42 Bodliny 

43 Staženiny 

44 Řediny 

45 Mikro-staženiny 

46 Mikro-bubliny 
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5 Vměstky 

51 Struskovitost 

52 Zadrobeniny 

53 Nekovové vměstky 

54 Broky 

55 Kovové vměstky 

6 Vady mikrostruktury 

61 Odmíšení 

62 Nevyhovující lom 

63 Zatvrdlina, zákalka 

64 Obrácená zákalka 

65 Nesprávná struktura 

7 

Vady chemického 

složení a vlastností 

odlitků  

71 Nesprávné chem. slož. 

72 Nevyhov. mech. vlast. 

73 Nevyhovující fyzik. vl. 

 

- Vady tvaru, rozměrů a hmotnosti 

Pro identifikaci těchto druhů vad stačí zpravidla vizuální kontrola, rozměrová kontrola, 

popřípadě vážení. Vady jsou ve skupinách rozděleny tak, že je velmi snadné podle názvu 

konkrétní vadu určit (nezaběhnutí, přesazení a další) [5]. Ve většině případů jde o vady těžko 

opravitelné, které jsou zpravidla ovlivněny lidským faktorem. Celkem tato první kategorie 

vad obsahuje patnáct vad, z nichž velmi časté jsou nezaběhnutí a přesazení [5].  

Nezaběhnutí můžeme chápat jako nedokonalé vytvoření odlitku [3]. V tenkých částech 

odlitku dochází často k tomu, že předčasně ztuhne čelo licího proudu kovu. Díky tomu tekutý 

kov není schopen vyplnit všechny části formy (obr. 4). 

 

 

Obr. 4 Schéma vady nezaběhnutí [5] 
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Příčinou této vady může být neadekvátní zabíhavost kovu, které je dána špatnými fyzikálními 

vlastnostmi taveniny. Mezi klíčové vlastnosti roztaveného kovu patří například: viskozita, 

měrná teplená kapacita, povrchové napětí, chemické složení kovu. 

Mimo parametrů kovu patří mezi důležité faktory konstrukce samotného odlitku a formy. Zde 

je důležitá především tloušťka stěny odlitku a poloha odlitku ve formě. Čím tenčí bude stěna 

odlitku, tím by obecně měla být kratší doba lití. Významným problémem může být 

nezaběhnutí u složitých tenkostěnných odlitků. Pokud chceme zabránit vzniku vady 

nezaběhnutí, je nutné zvažovat komplexní souhrn vlastností daného kovu, konstrukci odlitku, 

druh formovací směsi, ale také podmínky lití [5]. 

Neúplné vyplnění formy kovem (obr. 5) může být také dáno jeho vytečením z formy, nebo 

nedolitím (jde zde o vady vytečený kov, nedolití dle ČSN).  

 

 

a) Nedolití                                                         b) vytečený kov 

 

Obr. 5 Příklady nedokonalého vyplnění formy [5] 

 

Odlitek není kompletní, pokud část potřebného kovu schází. Důvodem může být nedostatek 

kovu v licí pánvi, popřípadě byla forma naplněna dostatečně, ale došlo k vytečení kovu 

v důsledku porušení formy.  

Mezi vady tvaru odlitku můžeme zařadit také chybějící celou část odlitku (obr. 6). 

K odlomení může dojít za tepla nebo za studena. V případě, že došlo k odlomení části odlitku 

za studena, je lom čistý. U lomu za tepla bude zoxidovaný (působení reakcí na místo lomu).  

 

 

 Obr. 6 Ulomená část odlitku [5] 
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K porušení celistvosti odlitku dochází nejčastěji při mechanickém poškození odlitku při 

některých výrobních operacích. Nejčastěji k tomuto dochází při vyjímání odlitku z formy 

nebo při jeho čištění [5]. Minimalizovat by se pak mělo vyjímání odlitku z formy za vysokých 

teplot, kdy odlitek ještě není ochlazen na požadovanou teplotu [3].  

V případě nesprávného tvaru odlitu se často jedná o problém, kdy výrobek neodpovídá 

výkresové dokumentaci. Toto pak platí i o modelovém zařízení. Typickou příčinou může být 

vada přesazení (obr. 7). 

 

 

Obr. 7 Schématické znázornění vady přesazení [5] 

 

K této vadě může dojít v případě posunutí jedné části odlitku proti druhé, nebo otvorů oproti 

povrchovému obrysu odlitku. Častou příčinou jsou nedostatky v modelovém zařízení a 

formovacích rámech, popřípadě velká vůle zaváděcích kolíků v otvorech [5]. K přesazení 

může ale také dojít při nepřesném skládání forem nebo při manipulaci s formou.  

Sekundárním jevem nedodržení rozměrů odlitků je nesprávná hmotnost. Nevyhovující 

rozměry budou vždy znamenat odchylku od požadované hmotnosti odlitku [4]. Některé vady 

mohou způsobovat vyšší hmotnost než je požadovaná, jiné naopak snižovat hmotnost odlitku 

(dutiny). V případě vážení jednoho kusu nebo několika kusů odlitků můžeme snadno stanovit 

průměrnou hmotnost. Vážením odlitků můžeme při identifikaci odchylky také snadno odhalit 

možnou přítomnost vady.   

 

- Vady povrchu 

Povrchové vady zpravidla nepatří mezi nejčetnější. Současně řada z nich má opravitelný 

charakter. Opravy však mohou být dle rozsahu náročné - nákladově a časově. Mezi typické 

skupiny vad této kategorie patří: připečeniny, zálupy, nárosty, výronky, výpotky nebo 

zatekliny [5].   

Připečeniny a drsný povrch patří mezi velmi časté druhy vad z této skupiny (obr. 8). 

Připečeniny jsou charakteristické tím, že jim předchází reakce na rozhraní forma – kov a 

následnému proniknutí tekutého kovu hlouběji do formy. Drsný povrch je charakteristický 
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tím, že tekutý kov kopíruje povrch formy a neproniká hlouběji [3]. Drsnost je tedy spíše dána 

nerovnostmi, které kov obtéká. Vše je přirozeně ovlivněno zabíhavostí kovu.   

 

 

a) Drsný povrch 

 

b) Povrchové připečeniny 

 

Obr. 8 Povrchové vady [5] 

 

Hluboké připečeniny často vznikají u masivních odlitků z oceli nebo litin. Kov často 

penetruje do velké hloubky a porušuje celistvost formy. Ke vzniku zapečenin často dochází 

v místech velkého tepelného namáhání.  

Často se vyskytující vadou povrchu odlitků mohou být zálupy, které tvoří velmi plytké 

prohlubně, překryté vrstvou kovu. Prohlubně jsou pak vyplněny formovacím materiálem. 

Hlavní příčinou je tepelná dilatace formy a k jejich vzniku často dochází při odlévání odlitků 

do syrových bentonitových forem. Příčinou snížené pevnosti povrchu formy je také 

odpařovací tlak vodní páry. Současně je zde klíčový tvar zrn křemenného písku. Hranatá zrna 

totiž vyvolávají nižší napětí než kulatá. Snížení rizika vzniku vad je také možné 

prostřednictvím používání ochranných nátěrů, které zpomalují rozvoj napětí na povrchu 

formy [5]. 

Často se vyskytující vadou jsou výronky (obr. 9). Tyto patří mezi typické vady povrchu, které 

jsou způsobné napětím. Často je můžeme nalézt u odlitků ze slitin, které mají vysokou 

zabíhavost. Při lití dochází k vytvoření drobných trhlinek v místech, kde je povrch lehce 
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zaoblený. Do těchto míst pak kov zpravidla zateče. Výronky mají zpravidla velmi jemný 

charakter a velmi snadno se oddělují od povrchu. V případě ocelových odlitků je výskyt 

výronků četnější v daleko menší míře. Prostředky proti vzniku výronků se aplikují ve formě 

prášků obsahujících oxidy železa [3]. Účinek těchto prášků spočívá ve zvyšování teplené 

vodivosti směsi.  

 

 

Obr. 9 Schéma vady výronky [5] 

 

Další velmi častou vadou povrchu mohou být výpotky (obr. 10). Tyto lze charakterizovat jako 

kapky materiálu o průměru 6 – 12 mm, které mají odlišné složení oproti základní slitině. 

Tento typ vady se nejčastěji vyskytuje u slitin neželezných kovů. Kapky jsou pak 

lokalizovány na povrchu odlitku a deformují jeho části. 

 

 

 Obr. 10 Schéma vady výpotky [5] 

 

- Porušení souvislosti 

Zpravidla se jedná o vady, které způsobují závažné stavy a jsou ve většině případů 

neopravitelné. Do této skupiny vad můžeme zařadit trhliny, praskliny, porušení souvislosti 

z důvodů mechanického poškození odlitku nebo nespojení kovů a další [5]. Trhliny a 

praskliny vznikají často jako přímý důsledek pochodů, které probíhají v odlitku v procesu 

jeho ochlazování. Jsou pak výsledkem nerovnoměrného smršťování odlitku a vzniku 
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lokálních napětí. Trhliny vznikající za tepla jsou pak charakteristické zjevným natržením nebo 

roztržením odlitku [4]. Trhlina (obr. 11) má pak křivolaký a nepravidelný průběh a je 

charakteristická zoxidovaným povrchem. Otevřené a masivní povrchové trhliny vznikají často 

v místech tepelných uzlů, kde jsou velké rozdíly v tuhnutí okolních částí [5]. Nutnou 

podmínkou pro vznik trhliny je tahové napětí, které překročí pevnost a především tažnost 

daného kovu (materiálu). Trhliny za tepla patří obecně mezi nejzávažnější vady odlitků, 

protože znamenají prakticky vždy zmetkovitost odlitku.  

 

Obr. 11 Schéma vady trhliny [5] 

 

Dalším typem prasklin mohou být ty, které vznikají za studena (obr. 12). Často mohou 

vznikat i po vychladnutí odlitku ve formě, v průběhu jeho vytloukání, nebo při předčasném 

vyjmutí odlitku z formy. Povrch praskliny je zrnitý a naběhlý. Může se jednat o rovné nebo 

mírně zakřivené praskliny ve stěně odlitku. Tyto praskliny vznikají v důsledku tepelného 

napětí v odlitku, které je způsobeno velkým rozdílem v teplotách v jednotlivých částech 

odlitku. Rizikový faktor může často být velký rozdíl v tloušťkách stěn, který přináší následně 

velké teplotní rozdíly, nebo špatná volba popřípadě umístění vtokové soustavy. Velké trhliny 

mohu vznikat také při neodborném strojním opracování odlitku [5]. Zejména při velkých 

úběrech materiálu při frézování nebo vrtání. Praskliny vznikající při těchto operací bývají 

často velké a rozsáhlé.      

  

 

Obr. 12 Schéma vady praskliny za studena [5] 
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- Dutiny 

Do této kategorie vad můžeme zařadit bubliny, bodliny (obr. 13), odvařeniny, staženiny. 

Dutiny patří mezi nejčastěji se vyskytující druhy vad. Obecně se uvádí, že dutiny mohou 

způsobovat až polovinu veškerých vad odlitků [5]. Dutiny jsou poměrně snadno 

identifikovatelné vizuální prohlídkou nebo pomocí nedestruktivních metod. Bubliny jsou 

obecně vady odlitku, které jsou uzavřené nebo otevřené. Otevřené jsou přímo spojené 

s povrchem a uzavřené jsou dutiny vnitřní. Oba dva druhy se mohou vyskytovat zcela 

ojediněle nebo v rozsáhlých shlucích, ale mohou být rovněž rozloženy v celém objemu 

odlitku.  

 

 

     

Obr. 13 Schéma vad bubliny [5] 

 

Podle původu můžeme bubliny rozdělit na endogenní a exogenní. Bubliny endogenní pak 

vznikají z rozpuštěných plynů v kovu v případě, že tlak rozpuštěného plynu vyloučeného 

z taveniny nepřevýší odpory působící proti jeho úniku z taveniny [3]. Druhou skupinu tvoří 

bubliny exogenní. Tyto vznikají při odlévání, v případě že tlak plynů v dutině formy převýší 

odpor, který mu klade tavenina a tuhnoucí povrchová vrstva. Plyny pak vniknou do odlitku a 

taveniny. V tomto případě mohou být také hodnoceny jako zahlcený plyn. Podle příčinného 

plynu můžeme bubliny dělit na kyslíkové, vodíkové, dusíkové [5]. Otevřené povrchové 

bubliny je možné snadno vizuálně identifikovat. V případě uzavřených bublin je nutné jejich 

přítomnost prověřit pomocí zkoušky ultrazvukem nebo rentgenovým zářením. V případech, 

že je podezření, že jsou bublinami zasaženy velké série odlitků ze stejné tavby, můžeme 

ověřit jejich přítomnost pomocí rozlomení odlitku. Identifikace bublin, které jsou způsobeny 

kyslíkem, vodíkem, dusíkem není možné provést pouze pomocí vzhledu [4]. Toto je možné 

provést pouze pomocí metody tavení v inertním plynu.     

Další vadou patřící do kategorie dutin jsou bodliny (obr. 14). Bodliny můžeme 

charakterizovat jako malé protáhlé dutiny s hladkým povrchem, které jsou vytvořené těsně 
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pod samotným povrchem odlitku. Zpravidla je průměr bodlin na povrchu okolo 1 milimetru, a 

jsou orientovány kolmo k povrchu odlitku. Jejich délka může až několikanásobně převyšovat 

jejich průměr. Pokud se bodliny na odlitku vyskytnou, pak se jedná o poměrně vysokou 

četnost na vybrané ploše.    

 

Obr. 14 Schéma vady bodliny [5] 

 

Bodliny se velmi často vyskytují u litinových odlitků. Zde můžeme za bodliny považovat i 

mělké povrchové důlky s hladkým povrchem. Tyto vady se pak často označují jako 

povrchové bodliny. Bodliny se začaly výrazně častěji vyskytovat v souvislosti s používáním 

formování do syrových nesušených forem [4]. Bodliny se vyskytují u většiny odlitků ze slitin 

železa. Nemusí jít jen o ocelové odlitky, ale neméně často jsou bodliny příčinou neshod u 

řady druhů litin [5].   

Mezi závažný druh vad pak patří staženiny. Tento druh vad pak představuje prakticky vždy 

důvod k vyřazení odlitku. Staženiny se vyskytují u všech druhů kovů a slitin a patří 

k nejčastějším druhům vad. Jsou způsobeny objemovým smršťováním kovů [3]. Toto je 

základním jevem přechodu tekutého kovu do pevné krystalizace. Jsou ovlivněny řadou 

faktorů a proto patří mezi nepříjemné vady. Otevřené dutiny (staženiny) jsou zpravidla 

s hrubě krystalickým zoxidovanýn povrchem a zasahují často do velké hloubky v odliku. 

Mohou se objevovat pod nálitkem a jsou objeveny často až po jeho odstranění, nebo v místě 

tepelných uzlů, které byly zneškodněny. V případě, že staženina vystoupí na povrch, jedná se 

o povrchovou staženinu. Ve své podstatě je staženina (obr. 15) výsledkem fyzikálního 

pochodu zmenšování objemu kovu v průběhu jeho tuhnutí. Za vadu ji můžeme považovat, 

když se nachází v samotném objemu odlitku. Často pak vzniká v těch částech odlitku, kde kov 

utuhnul nejpozději [5]. Sekundární příčinou vzniku staženin je nedostatek kovu pro jeho 

doplnění v průběhu tuhnutí.      
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Obr. 15 Schéma vady otevřené staženiny [5] 

 

Vznik staženin může zásadně ovlivnit nálitkování tepelných uzlů, nedostatečný objem nálitku, 

popřípadě jeho nevhodný průřez. Častou příčinou bývá nedolití nálitku do jeho požadované 

podoby (výšky).  

Za jistou formu staženin můžeme považovat řediny (obr. 16). Tyto lze charakterizovat jako 

drobné staženiny vyskytující se v tepelném uzlu, které vznikají v konečné fázi tuhnutí. Řediny 

často utvářejí malé shluky nebo propojené řetězce po délce či výšce odlitku, v jeho dané 

tepelné ose.  

 

 

Obr. 16 Schéma vady řediny [5] 

 

Může docházet k tomu, že shluky ředin se tvoří v širších stěnách nebo tepelných uzlech nebo 

jejich okolí. Řediny mohou vytvářet nehomogenní (úzká) místa ve stěnách odlitku, ze kterých 

vycházejí tenké kapiláry až k povrchu odlitku. Stěna odliku je pak vysoce porézní, což může 

být odhaleno při prováděných tlakových zkouškách [5]. Dlouhé podélné řetězce ředin vznikají 

často u rozlehlých stěn odlitků, kde zásadně převažuje délka nad tloušťkou stěny. V těchto 

případech bude velmi obtížné pokrýt celou tuto část odlitku nálitky (jejich působení).  

Plynové staženiny jsou ve své podstatě dutiny, které pronikají až na povrch odlitku. Okraje 

dutin jsou v důsledku průchodu plynu zcela hladké [3]. V prostorech hlubších částí dutin je 

možné pozorovat dendritický charakter struktury. Tato je pak typická pro staženiny. Plynové 

staženiny se pak vyskytují v místech vysoce přehřátých tenkých jader, popřípadě ostřejších 
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hran slévárenské formy. Plynové staženiny mohou často vznikat jako plyny vyloučené z jádra 

rozkladem vody. Další možností vzniku plynových staženin lze chápat jako důsledek 

objemových změn v závislosti na vzniku propadlin. V případě velké rozlohy plastické tuhé 

kůry může nerovnováha v tlacích znamenat protržení kůry a pak následně staženina vyústí 

navenek a dojde k jejímu vyplnění plynem z nejbližšího okolí. Vada se výrazně častěji 

vyskytuje u litinových odlitků.       

 

- Vměstky 

Vměstky lze obecně charakterizovat jako velmi obtížně identifikovatelné vady. Do této 

skupiny vad můžeme zařadit struskovitost, nekovové vměstky, makrosegregace, broky a 

kovové vměstky. Struskovitost (obr. 17) můžeme charakterizovat jako otevřené nebo 

uzavřené dutiny, které jsou vyplněny ve větší nebo menší míře struskou. Jde o strusku, 

k jejímuž vzniku došlo při metalurgickém procesu výroby kovu a která se do odlitku dostala 

přímo z licí pánve. V tomto případě se tedy nejedná o procesy, které vznikají sekundární 

oxidací kovu probíhající při odlévání. Vzhledem k tomu, že struska má menší hustotu než 

tekutý kov, je lehčí a má snahu vyplavat nahoru, můžeme ji nalézt nejčastěji v horních částech 

odlitku. Samotná struska je pak na odlitku dobře viditelná. Pokud není do dolitku zapečená je 

možné ji z povrchu odstranit otryskáním [5]. Obecně lze říci, že výskyt exogenní 

struskovitosti velmi úzce souvisí se způsobem lití [27]. Velmi významně častější je výskyt 

strusky při odlévání horem z pánve s hubičkou, jenž se aplikuje při odlévání litiny. Struska 

obecně provází většinu metalurgických procesů. Klíčový tedy vždy bude způsob lití, druh 

odlévací pánve, konstrukce vtokové soustavy a další faktory, které ovlivňují přechod kovu do 

formy [39]. Vtoková soustava u ocelových odlitků plní především funkci rozváděcích 

kanálků. V případě vtokové soustavy u litiny s lupínkovým grafitem je nutné, aby plnila také 

funkci lapače strusky. Často se dnes ve slévárnách používají keramické filtry, které se 

vkládají do kanálků vtokové soustavy.           

 

Obr. 17 Schéma vady struskovitost exogenní [5] 
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Další významnou skupinou vad jsou zadrobeniny. Tyto můžeme definovat jako uzavřené 

nebo otevřené dutiny ve stěně odlitku, které jsou vyplněny formovacím materiálem. Příčinou 

jejich vzniku je zadrobení formy nebo jádra do samotného odlitku. Velmi často se s touto 

vadou můžeme setkat v provozech, kde jsou odlévány odlitky do pískových forem [5]. Do 

skupiny vad zadrobeniny můžeme zařadit také rozplavený písek, sekundární struskovitost, 

eroze, odsíření nebo sesutí. Zadrobeniny obecně vznikají odlamování drobných částí povrchu 

formovací směsi [31]. To však nemusí být jen důsledek špatné kvality formovacího materiálu. 

Složitost hodnocení znesnadňuje fakt, že zadrobeniny mohou být kombinovány i s jinými 

vadami (bubliny z vlhké formy, struskové vměstky, zálupy, výronky). Možných příčin vzniku 

zadrobenin může být celá řada, mezi nejvýznamnější pak patří: konstrukce odlitku, formovací 

technologie, druh vtokové soustavy, postup výroby jader, pískové hospodářství, proces 

tuhnutí kovu, odlévání.        

Vady, které můžeme charakterizovat jako zoxidované vměstky většinou ve formě kuliček, 

nazýváme broky (obr. 18). Tyto se nacházejí ve spodních částech odlitku. Jejich složení 

zpravidla odpovídá složení odlitku.    

 

Obr. 18 Schéma vady broky [5] 

 

Ke vzniku broků může docházet při nesprávném vlévání kovu do vtokové soustavy. Problém 

může být dán rozstřikem kovu popřípadě tříštěním proudu. Takto odloučené kapky se pak 

usazují v různých místech formy a dochází k jejich ochlazování. Toto je intenzivnější 

v případě, že se do těchto míst dostane tekutý kov. Takto výrazně ochlazené kapky se již 

s proudem zpravidla nespojí. Často je možné broky nalézt v plynových bublinách, kdy 

rozměry bubliny jsou výrazně větší než rozměry broku. Principiálně mohou být broky 

unášeny s plynovým obalem do horních částí formy. Posléze mohou být nalezeny uvnitř 

odlitku popřípadě i v otevřených bublinách přímo na povrchu odlitku. 

Hodně specifickým příkladem vměstků mohou být vady nazývané kovové vměstky (obr. 19). 

Zde se jedná o kovové cizorodé částice, různých velikostí, zřetelně odlišené od základního 

kovu. Může se jednat o chladítka nebo jejich části, neroztavené přísady, podpěrky, feroslitiny 

a další. Vada pak technologicky vzniká tak, že nedojde k roztavení těchto kovových předmětů 

a nečistot, které jsou vneseny do prostor odlitku.    
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Obr. 19 Schéma vady kovové vměstky [5] 

 

Tyto druhy vad jsou pak odhalovány především prostřednictvím rentgenových technologií. 

Jejich odstranitelnost je vzhledem k jejich charakteru značně problematická. 

  

- Vady mikrostruktury 

Vady mikrostruktury obsahují široké spektrum kategorií vad. Patří sem například 

mikroskopické dutiny, vměstky, nesprávná velikost zrna, nesprávný obsah strukturních 

složek, zatvrdliny, zákalky, oduhličení povrchu a další. Vady v této skupině jsou převážně 

odchylkami od norem popřípadě od dohodnutých technických podmínek. Nemusí se tedy 

přímo jednat o vadu v tradičním vnímání [5].        

Základním druhem vad jsou mikroskopické dutiny. Jedná se o okem neviditelné porušení 

souvislosti odlitku, jenž neodpovídají požadavkům daných norem a technickým přejímacím 

podmínkám [36]. Zpravidla se jedná o porušení souvislosti, jejichž velikost je výrazně pod 

rozlišovací schopnost lidského oka a pohybuje se kolem 0,2 mm. Jedná se o drobné 

mikroskopické vady, které však mohou způsobovat propustnost stěny v odlitcích, které jsou 

podrobeny tlakové zkoušce. Často se tyto druhy netěsností mohou označovat jako vady 

pórovitosti odlitku. Způsobovat je mohu vady typu mikro-staženiny, mikro-bubliny, mikro-

trhliny. Tyto vady spojuje velmi podobný mechanizmus jejich vzniku. Tento je dán nukleací a 

růstem vad až po jistý mezní rozměr, který leží pod rozlišovací schopností lidského oka. 

Mikro-staženiny, mikro-bubliny, mikro-trhliny se liší především morfologicky (tvarem, 

fyzikální podstatou vzniku). Mikro-staženiny jsou ve své podstatě okem neviditelné dutiny. 

Velmi často se tvoří v místech odlitku s omezeným doplňováním kovu. Do zbylé 

mezidendritické taveniny je v průběhu tuhnutí současně vytěsňována většina doprovodných 

prvků, ale také nečistot. Mikro-bubliny jsou pak bodové drobné dutiny, vznikající při tuhnutí 

slitiny v místech dříve ztuhlých dendritů [5]. Často dochází k jejich vzniku v důsledku 

přesycení taveniny rozpuštěnými plyny. Mikro-trhliny jsou opět okem velmi špatně 
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identifikovatelné trhliny. Znamenají porušení souvislosti povrchu odlitku a tvoří se převážně 

po hranicích dendritů.             

Další významnou skupinou vad je nesprávná velikost zrna. Často nejedná o typologickou 

vadu, ale spíše o odchylku od sjednaných podmínek. U ocelí můžeme rozlišovat austenitické 

zrno, feritické, feriticko-perlitické nebo perlitické [9]. Velikost dalších strukturálních složek u 

ocelí, se hodnotí podle rozměrů daných částí – jehlic, desek, paket.   

Vadou odlitku může být také nadlimitní oduhličení povrchu. Toto se může týkat jak 

litinových tak ocelových odlitků. Důsledek tohoto jevu je pak nevyhovující struktura. Její 

vlastnosti následně zásadně ovlivní mechanické a fyzikální parametry odlitku. Při chladnutí 

odlitku v prostředí, které má charakter oxidační, může docházet k oduhličení povrchu odlitku 

do menší hloubky. Tento efekt nemusí znamenat přímo vadu odlitku. K zásadním problémům 

může docházet v průběhu tepelného zpracování v žíhacích pecích, které mají výrazně 

oxidační atmosféru. 

 

- Vady chemického složení a vlastností odlitků 

V této skupině vad jsou ve své podstatě čtyři základní skupiny neshod: nesprávné chemické 

složení, odchylky hodnot mechanických vlastností, odchylky hodnot fyzikálních vlastností, 

nevyhovující homogenita odlitku. Nejčastější variantou je odchylka od chemického složení 

materiálu odlitku zpravidla od normy popřípadě od dohodnutých technických podmínek [10]. 

V případě chemického složení je nutné uvést, že se jedná o složení materiálu pro danou tavbu. 

V případě, že nebyl odebrán kontrolní vzorek pro chemický rozbor, je odebrán blok přímo 

ze zkoumaného odlitku z dané tavby.  

V případě mechanických vlastností se jedná o široké spektrum zkoušek, jejichž výsledky jsou 

porovnávány s aktuálními normami. Může se jednat o zkoušky: pevnosti v tahu, tlaku, ohybu, 

krutu, střihu a také zkoušky rázem v ohybu. Potřebný rozsah zkoušek je pak zpravidla dán 

podle požadavků zákazníka (výkresové dokumentace) [12]. V případě ocelových odlitků 

s kuličkovým grafitem se stanoví mechanické vlastnosti na zkušebních tyčích, které jsou 

zhotoveny z odlitých bloků o stanovené tloušťce.  

V případě fyzikálních vlastností se může jednat o parametry týkající se magnetických 

vlastností, korozivních vlastností, požadavkům vůči mechanickému opotřebení.         

V případě vad homogenity hodnotíme výskyt shluků s vysokou koncentrací vycezenin, 

dalších vměstků, primární strusky, výskyt ředin a dalších. V rámci metodiky zkoušení vad 

homogenity odlitků, jsou tyto zařazeny do tříd. Zde je ale nutné zohlednit masivnost odlitku, 

tedy velikost odlitku, kdy bude extrémně náročné zjišťovat případné příčiny homogenity.      
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Vybrané druhy vad odlitků: 

 

Obr. 20 Plynové dutiny [17] 

 

 

Obr. 21 Povrchové bodliny [17] 

 

 

Obr. 22 Vady povrchu odlitku [17] 

 

 

Obr. 23 Zapečení povrchu odlitku [17] 
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Obr. 24 Výronky [42] 

 

 

Obr. 25 Otevřené dutiny [42] 

 

 

Obr. 26 Staženiny [42] 

 

 

Obr. 27 Zálup [43] 
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Souhrn 

Mezi nejčastější druhy vad odlitků patří vady povrchu, které souvisejí s interakcí kovu a 

formovacího materiálu. Tyto druhy vad můžeme zařadit mezi zjevné, které můžeme snadno 

zjistit při prohlídce, po otryskávání, či očištění povrchu odlitku. Tyto vady mohou být někdy 

odstranitelné. Často dochází k jednání mezi dodavatelem a odběratelem, které je zaměřeno na 

způsob opravy odlitku, nebo modifikaci konečné ceny. Tato nestandardní řešení jsou však 

zpravidla časově náročná, pracná ale také nákladná. V této třídě se nachází nejvíce druhů 

konkrétních vad. Celkem osm skupin druhů vad pak klasifikuje 23 vad povrchu odlitků. 

Převládají zde vady týkající se vzhledu odlitku, které většinou nemají významný vliv na jeho 

funkční způsobilost, například na životnost ocelového odlitku [41]. Velmi často patří mezi 

vady povrchu ocelových odlitků různé výronky, výpotky a zatekliny. Tyto vady nemívají 

především u masivních odlitků vliv na funkční vlastnosti, avšak mohou významně ovlivňovat 

jejich vzhled [35]. Rozsáhlou skupinu vad tvoří nepravidelnosti povrchu odlitku. Tyto mohou 

být zásadní, pokud jde o výrobky z oblasti přesného lití. Jejich výskyt může být příčinou 

vyřazení při výstupní kontrole. Vady druhu připečeniny, zálupy nebo nárosty, nemusí vždy 

znamenat vyřazení odlitku z dalšího použití [14]. Je ovšem nutné poznamenat, že jejich 

odstranění je vždy velmi pracné (nákladné). Výrobce často po konzultaci se zákazníkem musí 

rozhodnout, zda vady uvedeného druhu odstranit, popřípadě zda odlitek označit jako vadný.  

Významnou skupinou vad jsou vady týkající se porušení souvislosti odlitku. Patří sem trhliny, 

praskliny, porušení souvislosti mechanickým poškozením a porušení souvislosti nespojením 

kovu. Příčinou vzniku těchto vad je řada parametrů souvisejících s výrobní technologií 

konstrukce odlitku, konstrukcí slévárenské formy, s fyzikálními a materiálovými parametry 

vyráběné oceli v pevné i kapalné fázi a také s podmínkami tavení, odlévání a tuhnutí. Vznik 

těchto vad má většinou příčinu komplexní [15]. 

Dutiny můžeme řadit mezi zjevné, ale také skryté vady. Dutiny v odlitku mohou být jak 

otevřené (zjevné), tak i uzavřené pod povrchem odlitku (skryté) [9]. Velmi snadno lze odhalit 

dutiny otevřené. Pro identifikaci uzavřených dutin je nutné použít technologie jako rentgen 

popřípadě ultrazvuk.  

Obecně lze říci, že dutiny jsou způsobeny přítomností plynů v tavenině a ve slévárenské 

formě. Dochází zde k objemovým změnám při tuhnutí taveniny spojených s jejími fyzikálními 

vlastnostmi. Mezi dutiny můžeme zařadit mimo jiné tyto vady: bubliny, bodliny, odvařeniny a 

staženiny. Hlavní příčiny těchto vad často spočívají především v metalurgické fázi výroby 

oceli, avšak významně se na příčinách dutin podílí také pracoviště přípravy forem a 

jader [16]. 
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Mezi nejobtížněji identifikovatelné a zároveň nejobtížněji odstranitelné vady pak patří 

makroskopické vměstky a vady makrostruktury. Možnosti odstranění těchto druhů vad jsou 

velmi omezené. Skupina vad struskovitost zahrnuje dva druhy vad struskovitost exogenní a 

sekundární struskovitost a skupina vad s názvem nekovové vměstky obsahuje zároveň šest 

nejčastěji se vyskytujících vad, jako jsou: zadrobeniny, rozplavený písek, odpadnutý nátěr, 

oxidické pleny, uhlíkové pleny a černé skvrny. Skupina vad makro-segregace a vycezeniny 

obsahuje jako druhy vad tyto: gravitační odmíšení, makro-odmíšení – fyzikální odmíšení, 

stvolové vycezeniny a mezerové vycezeniny [5]. 

Vada druhu struskovitost exogenní představuje otevřené (povrchové) nebo uzavřené (vnitřní) 

dutiny ve stěně odlitku, které jsou úplně, nebo částečně vyplněny struskou. Struska vznikla 

v průběhu metalurgického procesu a do odlitku penetrovala v průběhu odlévání. Omezení 

vzniku této vady lze realizovat prostřednictvím odlévání spodem. Popřípadě lze využít také 

filtrování taveniny. Toto může probíhat v rámci vtokové soustavy.       

Vada druhu sekundární struskovitost je nejčastěji produktem re-oxidačních pochodů, které 

probíhají v odlitku na rozhraní mezi proudícím tekutým kovem a materiálem slévárenské 

formy. Jedná se o otevřené povrchové dutiny, většinou na horních plochách odlitků [3]. Tyto 

jsou vyplněné struskou, která vzniká reakcemi re-oxidačních produktů s formovací směsí. 

Řešením pro omezení tohoto druhu vady může být zajištění dostatečného množství hliníku v 

tavenině jako silného dezoxidačního prvku. Nekovové makroskopické vměstky typu 

zadrobeniny a typu rozplavený písek vznikají drobením, nesoudržností formovacího 

materiálu, tvorbou otevřených nebo uzavřených dutin, částečně vyplněným formovacím 

materiálem (pískem). Vada druhu odpadnutý nátěr tvoří otevřené nebo uzavřené dutiny ve 

stěnách odlitku, které jsou úplně, nebo částečně vyplněny nátěrovou hmotou, kterou bývá 

barvivo. Velmi často bývá způsobena aplikací nekvalitních nátěrových materiálů. K vzniku 

této vady také zásadně přispívá eroze povlaku způsobená intenzivním prouděním kovu. 

K jejímu výskytu proto často dochází v místech, kde je proudění kovu intenzivní a kde je 

nátěr současně nedostatečný.   

Další z této skupiny vad jsou oxidické pleny, jejichž původ je významně ovlivněn 

metalurgickými činiteli [5]. Oxidické pleny mají tvar tenkých a plošných oxidů vznikajících 

na volném povrchu taveniny. V průběhu odlévání dochází k jejich zalití, následkem víření 

odlévaného kovu. Často jsou koncentrovány na stěnách forem a jader a významně zhoršují 

povrchovou i vnitřní kvalitu odlitků. Vady typu uhlíkové pleny a černé skvrny se mohou 

vyskytovat při výrobě ocelových odlitků společně s bublinami a bodlinami. V tomto případě 
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jsou odlitky zpravidla charakteristické nízkým obsahem zbytkového hliníku. V rámci obr. 20 -   

27 jsou zobrazeny fotografie vybraných druhů vad odlitků.  

Vady tvoří významnou skupinu nákladů ve slévárenské výrobě. Se zvyšující se složitostí 

odlitků jejich riziko vzniku výrazně stoupá. Slévárny se proto snaží minimalizovat důsledky 

nejakostní produkce. Při přípravě výrobní zakázky je často stanovovaná přirozená míra 

zmetkovitosti. Jde ve své podstatě o množství neshodné produkce odlitků, které lze v rámci 

připravované zakázky očekávat. Výše přirozené zmetkovitosti pak také ovlivňuje 

kalkulovanou cenu. V případě malosériových až kusových zakázek může být její přesné 

stanovení velmi složitý proces, který současně ovlivňuje řada technologických parametrů. 
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7. MATEMATICKÉ NÁSTROJE VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ 

Úlohami vícekriteriálního rozhodování chápeme takové rozhodovací úlohy, v nichž jsou 

důsledky jednotlivých rozhodnutí posuzovány podle více kritérií. Řešením úlohy 

vícekriteriálního rozhodování se tedy rozumí postup, jehož aplikací jsme schopni nalézt 

optimální stav systému, a to vzhledem k více než jednomu uvažovanému kritériu [13].  

V úlohách vícekriteriálního rozhodování je za důležité klasifikační hledisko považována 

dostupnost informací, jež mohou být součástí zadání úlohy, nebo které jsme schopni získat 

během jejího řešení [38, 40]. Úlohy s informací umožňující skalarizaci optimalizačního 

kritéria, tj. s kardinální informací o kritériích, jsou charakteristické tím, že jsou původně 

formulovány jako úlohy vícekriteriální a existuje zde informace umožňující shrnutí více 

kritérií do jednoho kritéria skalárního. Úlohy bez informace umožňující skalarizaci jsou 

základem teorie i praxe vícekriteriálního rozhodování. Základem těchto úloh je pojem tzv. 

nedominovaného řešení, což je výběr takové varianty, ke které neexistuje lepší tak, že by bylo 

možné některé hodnoty kritérií zlepšit, aniž by se hodnoty jiných zhoršily.  

Dalším možným typem úlohy vícekriteriálního rozhodování může být úloha, kdy jsou 

informace získávány v průběhu řešení. Typickým příkladem je řešení úlohy, ve které jsou 

informace získávány zpravidla prostřednictvím dialogu uživatele a počítačového programu 

[30, 33]. Obecný problém při použití těchto metod spočívá v tom, aby uživatel byl schopen 

přesně odpovědět na uvedené dotazy. Pokud tomu tak není, jsou do hodnocení zaneseny spíše 

domněnky, které mohou znamenat odchýlení od správného řešení.  

Tradiční modely hodnocení, předpokládají, že rozhodující subjekt porovnává varianty podle 

jediného monitorovacího kritéria. Pro tyto případy má řešitel k dispozici širokou škálu metod, 

které naleznou optimální řešení bez dodatečné informace od řešitele. Všechny informace, 

které jsou reálně použity pro řešení, mohou být součástí úlohy [13, 34]. Zásadní problém 

spočívá v jejich aplikovatelnosti, kdy většina kvantifikovatelných problémů je 

charakterizována řadou kritérií (často desítky). Pokud budou všechna relevantní kritéria 

zahrnuta do hodnotícího vícekriteriálního modelu, nalezené řešení bude výrazně přesnější.   

Vícekriteriální rozhodovací problémy jsou popsány množinou variant, množinou hodnotících 

kritérií a řadou vazeb mezi kritérii a variantami. Řešitel zadává základní informace o 

variantách a kritériích, které umožňují formulovat vícekriteriální model. Jeho součástí však 

musí být možnost vstupu dodatečné informace, kterou řešitel nedokázal explicitně vyjádřit a 
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proto není zahrnuta v základním modelu. Touto dodatečnou informací často bývá informace o 

subjektivních preferencích řešitele na množině kritérií. To znamená vyjádření představ 

řešitele, čemu dává přednost [13]: 

- modelování preferencí mezi variantami z hlediska jednotlivých kritérií, 

- modelování preferencí mezi kritérii a jejich agregace. 

Vicekriteriální modely pak můžeme rozdělit na diskrétní a spojité [24]. V případě diskrétních 

modelů je množina variant popsána explicitně seznamem variant, které jsou vyjádřeny 

hodnocením podle jednotlivých kritérií. Hodnoty těchto kritérií pak reprezentují obsah dané 

informace, která však může mít různou formu [23]. Současně jednotkové vyjádření může být 

u jednotlivých kritérií kategoriálně odlišné. Cílem řešení pak může být nalezení množiny 

„dobrých“ variant, tedy nalezení varianty, která by podle všech kritérií dosáhla co nejlepšího 

ohodnocení, nebo uspořádání všech variant. Nalezené řešení je tedy založeno na komparaci 

všech definovaných kritérií.  

U modelů vícekriteriálního hodnocení variant je úloha zadaná explicitně seznamem variant 

A={a1, a2, . . . , ap} a kritérií F={f1 , f2, . . . fp} a hodnocení variant podle jednotlivých kritérií 

ve tvaru tzv. kriteriální matice (1). [13] 

                                                          f1             f2     . . .    fk 

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                (1) 

 

Prvky kriteriální matice yij, i=1,2,…,p, j=1,2,…,k, vyjadřují informace o hodnocení variant 

podle jednotlivých kritérií. Problém však zůstává, že informace mají zpravidla zcela odlišnou 

formu. Kardinální informace vyjadřuje skutečné hodnoty, kterých dosáhly jednotlivé varianty 

při konkrétním hodnocení podle předem stanovených kritérií [8]. Druhou kategorii tvoří 

ordinální informace, které vyjadřují pořadí dané varianty podle jednotlivých kritérií. Lze 

potom říci, že relativní informace poměřuje párové varianty mezi sebou podle jednotlivých 

kritérií. Úkolem je poté identifikovat variantu, která by podle všech relevantních kritérií byla 

celkově co nejlépe ohodnocena [8].  
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Za zjednodušení nemusíme pokládat, pokud budou mít všechna kritéria maximalizační 

charakter. Čím bude vyšší hodnota, tím bude přirozeně daná varianta lépe hodnocena. 

Jednoduchou transformací je rovněž možné převést minimalizační charakter kritérií na 

maximalizační.   

Je nutné si uvědomit, že konečné hodnocení podle jednotlivých kritérií může být v zcela 

odlišných jednotkách. Toto je logicky dáno rozdílným charakterem různých kritérií. Klíčovou 

otázkou je poté převedení vstupních informací na srovnatelné jednotky, umožňujících 

kalkulaci podle všech kritérií.  

Klíčovým aspektem při hodnocení více variant je modelování preferencí řešitele. Jedná se 

tedy o určité vyjádření představ řešitele, čemu dává subjektivně větší přednost. Je nutné si 

uvědomit, že tento proces stanovení preferencí (vah) bude vždy do jisté míry subjektivní. Zde 

můžeme rozlišit:  

- hodnocení preferencí mezi kritérii, jakou mají jednotlivá kritéria důležitost pro 

řešitele,  

- hodnocení preferencí mezi variantami z hlediska jednotlivých kritérií a jejich agregace 

pro vyjádření celkové preference. 

Hodnocení preferencí mezi kritérii a tím i požadované typy informace od řešitele mohou mít 

tři formy:  

- aspirační úrovně kritérií,  

- ordinální informace o kritériích,  

- kardinální informace ve formě vah [8].  

V případě aspiračních úrovní je od řešitele požadováno, aby vyjádřil svoje preference 

mezi kritérii tím, že zadá aspirační úroveň kritérií. Jedná se o hodnoty, kterých by alespoň 

měla dosáhnout varianta hodnocená podle jednotlivých kritérií. Varianty, které poté 

dosáhnou minimálně požadované aspirační úrovně, můžeme nazývat jako akceptovatelné, 

přičemž ostatní varianty jsou neakceptovatelné. Postupně může docházet k změně 

aspirační úrovně, což může chápat jako zpřesňování preferencí. Tímto způsobem může 

dojít k nalezení kompromisní varianty.    
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Pokud hovoříme o ordinálních informacích o kritériích, máme na mysli jejich uspořádání od 

nejvíce důležitého po nejméně důležité. V případě vybraných metod lze připustit i tzv. kvazi 

uspořádání, tedy že připouštíme i existenci několika stejně hodnocených kritérií. Většina 

metod pro vícekriteriální rozhodování vyžaduje pro informaci o relativní důležitosti kritérií, 

vytvoření vektoru vah. Tento můžeme zapsat ve tvaru (2). [8] 
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Váha pak představuje v konečném důsledku význam konkrétního kritéria. Vyšší hodnota 

znamená vyšší důležitost a naopak. Váhy mohou být určeny kvalifikovaným odhadem nebo 

pomocí exaktnějších matematických postupů. Kvalifikovaným odhadem je možné určit váhy 

v případě malého počtu kritérií, které mají jednoznačné relace svého významu. V případě 

většího počtu kritérií, které jsou navíc velmi složitě porovnatelné je vhodnější použití 

matematických nástrojů.   

Metody vícekriteriálního rozhodování můžeme ve své podstatě rozdělit do několika kategorií, 

podle způsobu identifikace optimální varianty: metody s kardinální informací, metody 

s ordinální informací, metody založené na vzdálenosti od ideální varianty, metody založené 

na preferenční relaci, metody založené na aspiračních úrovních. 

Většina metod vícekriteriální hodnocení variant vyžaduje kardinální informaci o relativní 

důležitosti kritérií, kterou můžeme vyjádřit vektorem vah (2). Metod, které vyžadují 

k vícekriteriálnímu vyhodnocení variant znalost vah kritérií je relativně nejvíce. Metody 

můžeme klasifikovat podle výpočetního principu, který metody využívají. Mezi základní 

výpočetní principy metod vícekriteriálního rozhodování patří princip maximalizace užitku, 

princip minimalizace vzdálenosti od ideální varianty a princip vyhodnocování variant na 

základě preferenční relace [26].  

Princip maximalizace užitku vychází z konstrukce hodnoty užitku, kterou přináší výběr určité 

varianty, na škále mezi 0 a 1. Obecně lze říci, čím je varianta vhodnější podle určitého 

kritéria, tím vyšší je hodnota užitku. Z hlediska všech kritérií se varianta ohodnotí celkovou 

hodnotou užitku, kterou dostaneme agregací parciálních hodnot užitku s využitím vah 

kritérií [13].  
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Mezi metody vycházející při hodnocení vícekriteriálního problému z principu maximalizace 

užitku patří například: AHP, metoda váženého součtu, UFA, WSA.  

Druhou skupinou metod, jsou metody pracující na základě ordinálních informací. Metody 

pracující s ordinální informací paří mezi velmi jednoduché nástroje. Postupně se hodnotí 

varianty podle jednotlivých kritérií v pořadí jejich důležitosti [8]. Jednoznačnou nevýhodou 

těchto metod je skutečnost, že se pří tom současně nepřihlíží k dosaženým hodnotám podle 

dalších kritérií. Toto může výrazně ovlivnit využitelnost těchto metod pro vícekriteriální 

problémy. 

Další koncept hodnocení vychází z principu minimalizace vzdálenosti od ideální varianty. 

Jako ideální variantu můžeme označit takovou, pro kterou všechny hodnoty kritérií dosahují 

nejlepších hodnot. Vzhledem k tomu je ideální varianta zpravidla teoretická, tedy neleží 

v množině variant A. V tom případě se potom jako nejlepší označuje ta varianta, která je 

podle určité metriky nejblíže ideální variantě [13, 19]. Může tedy vzniknout situace, že za 

nejlepší variantu je označena ta, u které není žádné kritérium označeno jako nejlepší. 

V celkovém vyhodnocení je ale nejblíže ideální variantě. Tato metoda umí současně 

kvantifikovat rozdíly v hodnotách jednotlivých kritérií a tyto pak zakomponovat do 

konečného hodnocení. Hodnoty kritérií tedy nejsou poměřovány pouze z hlediska jejich 

pořadí, ale podle konkrétních rozdílů mezi nimi. Jednotlivé metody se pak zpravidla liší 

formou měření vzdálenosti od ideální varianty. Mezi typické zástupce této skupiny metod 

patří například: TOPIS, metoda vzdálenosti od fiktivní varianty. 

Velmi významnou skupinou metod jsou metody vycházející z vyhodnocování podle 

preferenční relace. Metody založené na konstrukci preferenční relace vycházejí z relací (vztah 

preference, indiference, nesrovnalosti) mezi dvojicemi variant vzhledem k jednotlivým 

kritériím a pomocí agregačních procedur získávají párové relace mezi dvojicemi variant 

z hlediska všech kritérií.  

Agregační procedury bývají založeny na porovnávání určitých stupňů preference, indiference 

s prahovými hodnotami. Celková párová relace potom závisí na hodnotě prahu, pro různé 

prahové hodnoty dostáváme různé relace. Ze změn relací na základě změn prahových hodnot 

je možno si udělat představu o citlivosti problému a jeho řešení [8]. Analýza podle prahových 

hodnot však vyžaduje jisté zkušenosti. Zásadní výhodou těchto metod je, že nevyžadují 

žádnou normalizaci kriteriální matice. Způsob normalizace může totiž ovlivnit výsledek 
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metody. Mezi nejčastěji používané metody pak patří metoda AGREPREF, ELECTRE, 

PROMETHEE.   

Poslední významnou skupinou metod pro řešení vícekriteriálních problémů jsou metody 

založené na aspiračních úrovních. Tyto nástroje jsou pak vzhledem k jejich charakteru 

využitelné pouze pro vybrané vícekriteriální problémy. Pokud řešitel nedodá žádné dodatečné 

informace o kritériích, je úplným řešením úlohy vícekriteriálního hodnocení variant  množina 

všech nedominovaných variant AN, kterou dostáváme postupně eliminací dominovaných 

variant y množiny A. Množina AN však může být značně rozsáhlá. Řešení je poté hledáno 

interaktivně a pomocí několika kroků je možné dospět k optimální variantě. Mezi typické 

zástupce této skupiny metod patří konjunktivní metoda, disjunktivní metoda a také metoda 

PRIAM. 

Při použití většiny metod vícekriteriálního rozhodování je nejprve požadováno, aby došlo ke 

stanovení váhy jednotlivých kritérií hodnocení. Váhami kritérií, respektive jejich výší, jsou 

vyjádřeny preference jednotlivých kritérií a udána je tak informace o relativní důležitosti 

jednotlivých kritérií [8]. Váhy kritérií bývají proto někdy nazývány jako koeficienty významnosti. 

Získání přesných hodnot vah od uživatele je v praxi velmi obtížné, a proto byla vyvinuta řada metod, 

jimiž jsou na základě jednodušších subjektivních informací od uživatele konstruovány odhady vah. 

Výčet základních metod lze pak shrnout do následujících bodů:  

A. Metody založené na párovém srovnávání významnosti kritérií (metoda párového 

porovnávání, Saatyho metoda).  

B. Metody přímého stanovení (metoda preferenčního pořadí, metoda alokace bodů, 

princip bodové stupnice). 

C. Kompenzační metody. 

Pokud je stanovení vah nezávislé na znalosti dopadů variant, lze využít metody přímého 

stanovení vah, mezi které patří bodová stupnice, alokace 100 bodů (také označována jako 

metoda bodovací) a metoda stanovení vah porovnáním kritérií pomocí jejich preferenčního 

pořadí. K metodám založeným na párovém srovnání jsou řazeny: metoda párového srovnání, 

(zde je využíváno tzv. Fullerova trojúhelníku), Saatyho metoda. V případě, že je nutná znalost 

důsledků variant, je využívána kompenzační metoda pro stanovení vah kritérií. Metoda 

postupného rozvrhu vah, kterou lze kombinovat s ostatními metodami, se používá v případě, 

kdy máme k dispozici velký počet kritérií. 
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Při stanovení vah kritérií nebo při samotném hodnocení vícekriteriálních problémů pomocí 

matematických metod, je však nutné zvolit efektivní metodu, která umožní nalezení přesného 

řešení. Každý nástroj vícekriteriálního hodnocení má řadu specifik, které ovlivní jeho aplikaci 

a kvalitu zjištěných výsledků. Některé nástroje jsou založeny například pouze na stanoveném 

pořadí podle jednotlivých kritérií. Už však neumí do hodnocení zakomponovat konkrétní 

rozdíly mezi hodnotami jednotlivých kritérií. Podobné specifika můžeme identifkovat u všech 

využívaných nástrojů. Volba konkrétních metod by tedy měla vždy odpovídat charakteru 

daného řešeného problému. 

8. METODY PRO STANOVENÍ VÝZNAMU JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Pro využití matematických nástrojů vícekriteriálního rozhodování je vždy nutné nejprve 

stanovit význam (váhu) jednotlivých kritérií. Toto můžeme realizovat prostřednictvím řady 

metod. Obecně lze využít metody, které stanovují váhy přímo nebo nástroje, které jsou 

založeny na párovém porovnávání. Jedná se o kategoriálně odlišné metody, které je vhodné 

aplikovat pro různé druhy kritérií.     

- Bodovací metoda 

Bodovací metoda patří mezi výpočetně nejméně náročné, ale současně kvalita výsledků 

získaných jejím prostřednictvím je nízká. Toto je dáno především charakterem této metody. 

Metoda je také literatuře označovaná jako „alokace 100 bodů“. Zásadní problém spočívá 

v tom, že řešitel musí být schopen kvantitativně ohodnotit důležitost kritérií. Toto však je 

často velmi obtížné díky k různorodosti sledovaných kritérií. Pro zvolenou bodovací stupnici 

musí řešitel ohodnotit i-té kritérium hodnotu bi ležící v dané stupnici. Čím je kritérium 

důležitější, tím je bodové ohodnocení vyšší. Řešitel nemusí volit pouze celá čísla z dané 

stupnice a může přiřadit stejnou hodnotu i více kritériím. Bodovací metoda sice vyžaduje od 

řešitele kvantitativní ohodnocení kritérií, ale umožňuje diferencovanější vyjádření 

subjektivních preferencí než například metoda pořadí. Výpočet váhy se provádí podle vzorce 

(3). Aplikace této metody je vhodná především tam, kde je počet kritérií velmi omezený a tyto 

jsou významově jednoznačně odlišná. 
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Váhy jednotlivých kritérií leží v intervalu <0,1>, tzn., že se jedná o váhy normalizované do 

jednoho intervalu [13]. 

- Metoda postupného rozvrhu vah 

Tato metoda je používána obvykle v případech rozsáhlejších souborů kritérií, kdy jejich počet 

přesahuje přibližně šest. Pro řešitele by totiž bylo značně složité určovat váhy těchto kritérií 

pomocí jiných metod. Principem této metody je, že dojde k seskupení kritérií v rámci souboru 

do dílčích skupin podle příbuznosti a jejich věcné náplně. Váhy jednotlivých kritérií jsou pak 

určeny dle následujícího postupu: nejprve dojde ke stanovení váhy jednotlivých skupin 

kritérií, tyto váhy musí být normovány, poté dojde analogicky k stanovení vah každého 

kritéria v rámci jednotlivých skupin. Tyto váhy musí být opět normovány. Výsledné hodnoty 

vah kritérií jsou stanoveny tak, že dojde k vynásobení váhy kritéria v jeho skupině vahou této 

skupiny kritérií. Velká výhoda je algoritmická nenáročnost této metody.  

- Metoda párového porovnání 

Metoda párového porovnání je založená na rozhodnutí které má binomický. Principiálně 

vychází z kvantifikace rozhodnutí, které je založeno na vzájemném porovnání dvou kritérií. 

Hodnocení tedy spočívá na provedených rozhodnutích, které ze dvou kritérií je významnější. 

Řešitel postupně porovnává každá dvě kritéria mezi sebou. Srovnání lze provádět v tzv. 

Fullerově trojúhelníku. Kritéria pevně očíslujeme pořadovými čísly 1,2,…k. Řešiteli se 

předloží trojúhelníkové schéma, jehož dvojřádky tvoří dvojice pořadových čísel uspořádaných 

tak, že každá dvojice se vyskytne právě jedenkrát. Řešitel je požádán, aby zakroužkováním 

označil u každé dvojice to kritérium, které považuje za důležitější.  

Základem této metody je tedy srovnání všech kritérií ve dvojicích s cílem určit, kolikrát je 

každé kritérium považováno za významnější ve srovnání se všemi ostatními. 

Nejvýznamnějším kritériem je pak kritérium s největším počtem preferencí. Preference jsou 

považovány za nenormové váhy, které je nutné následně přepočíst na normované. Stává se 

však, že dvě kritéria obdrží stejný počet preferenčních hlasů.  V tomto případě je konečné 

rozhodnutí o jejich pořadí stanoveno na základě již provedeného vzájemného srovnání. 

Postup stanovení vah metodou párového porovnávání lze rozdělit do následujících kroků: 

1. Určení počtu preferencí u každého kritéria (Ppi) 

      (kolikrát je každé kritérium významnější než všechna ostatní) 
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2. Výpočet vah jednotlivých kritérií (vi) podle vztahu (4) 

 

                                                                                                                                                            (4)                                                                                                                                                                                                                                

 

kde je n – celkový počet kritérií 

           pi – pořadí každého z kritérií podle počtu získaných preferencí,                                                                                                             

3. Vyhodnocení zjištěných vah  

4. Určení pořadí jednotlivých kritérií 

 

Metoda párového porovnání má zásadní výhodu v tom, že stanovené váhy jsou určeny na 

základě provedených rozhodnutí daného respondenta. Pokud je tato metoda aplikována na 

problém, který je hodně komplexní a nespecifický využívá se týmového řešení. Toto je pak 

realizováno tak, že je sestaven tým odborníků, kteří jsou s danou problematikou obeznámeni. 

Všichni pak dle uvedeného postupu provedou párová rozhodnutí a stanoví váhy jednotlivých 

kritérií. Následně dojde ke komparaci a syntéze jednotlivých výsledků. Jednou z možností je 

stanovení aritmetického průměru ze zjištěných hodnost a stanovení konečné podoby vah 

(významu jednotlivých kritérií).       

- Saatyho metoda 

Saatyho metoda je založena na kvantitativním párovém srovnání kritérií. Při vytváření 

párových srovnání S = (sij), i,j = 1,2,…,k, se často používá stupnice 1 – 9 a reciproké hodnoty. 

Prvky matice sij jsou interpretovány jako odhady podílu i-tého kritéria a j-tého kritéria.   

Saatyho metoda je tedy založena na určení váhy jednotlivých kritérií založeném na stanovení 

vzájemné preference [13, 37]. V případě každé dvojice kritérií se stanovuje hodnota síly 

vzájemné preference, která je poté zapsána do matice. Hodnocení je založeno na využití 

bodové stupnice uvedené v tab. 3. 
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Tab. 3 Systém hodnocení jednotlivých kritérií 

                           Klasifikace preferencí 

Kvantitativní Kvalitativní 

1 Kritéria jsou stejně významná 

3 První kritérium je slabě významnější než druhé  

5 První kritérium je silně významnější než druhé 

7 První kritérium je velmi silně významnější než druhé 

9 První kritérium je absolutně významnější než druhé 

 

Pro citlivější vyjádření preferencí je možné použít i další mezistupně (2, 4, 6, 8, 10). Velikost 

preferencí i-tého kritéria proti j-tému kritériu můžeme uspořádat do Saatyho matice, jejíž 

prvky sij představují odhady podílů vah kritérií (kolikrát je jedno kritérium významnější než 

druhé), dle vztahu (5).  

 

                                                        (5) 

 

Matice S je čtvercového řádu n x n a pro její prvky platí: 

 

                                                        (6) 

Matice je tedy ve své podstatě reciproční (vzorec 6) a na její diagonále jsou vždy hodnoty 

jedna. Toto je dáno faktem, že každé kritérium je samo o sobě rovnocenné. Pro určení 

konečných vah každého kritéria je pak používán normalizovaný geometrický průměr řádků 

Saatyho matice, vztah (7). 

 

                                                                    (7)                                                                     
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Saatyho metoda umožňuje oproti metodě párového porovnávání komparaci kritérií na širší 

stupnici hodnot. Vyjádření preferencí citlivěji kvantifikuje jednotlivé rozdíly. Stanovení 

stupnice je navíc individuální. V případě řešení problému, kde je nutné porovnat velmi malé 

rozdíly je stupnici modifikovat (rozšířit). V případě metody párového porovnávání je 

hodnocení založené na principu významnějšího kritéria. Saatyho metoda umožňuje detailnější 

specifikaci rozdílů v systému binomických rozhodnutí.        

9. METODY VÍCEKRITERIÁLNÍHO POROVNÁVÁNÍ 

Porovnávání jednotlivých variant můžeme realizovat prostřednictvím řady odlišných metod 

[25]. Prvním krokem je vždy stanovení vah pro hodnocená kritéria. Matematické metody 

hodnocení vícekriteriálních problémů vycházejí často z odlišných principů. Vždy je důležité 

při hodnocení daného problému využít metodu, která bude pro daný charakter dat vhodná a 

umožní přesné stanovení optimálního řešení.  

- Metoda váženého součtu 

Metoda váženého součtu vychází z konceptu maximalizace užitku, ale dopouští se 

zjednodušení v tom, že předpokládá pouze lineární funkci užitku. Tato metoda patří do 

kategorie, která zahrnuje postupy vyžadující kardinální informace o kritériích.   

Její postup spočívá ve vytvoření normalizované kriteriální matice R = (rij), jejíž prvky 

získáme z kriteriální matice Y = (yij) pomocí transformačního vzorce (8). 
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                                                                              (8) 

Tato matice již představuje matici hodnot užitku i-té varianty podle j-tého kritéria. Podle 

vzorce (8) lineárně transformujeme kriteriální hodnoty, tak, že  

 1,0ijr ,        

Dj odpovídá hodnota 0 Hj odpovídá hodnota 1. Při použití aditivního tvaru vícekriteriální 

funkce užitku potom užitek z varianty ai je roven (vztah 9): 
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Hodnocení je pak velmi triviální. Varianta, která dosáhne maximální hodnoty užitku je 

označena jako nejlepší. Další pořadí je možné určit prostřednictvím, klesající hodnoty užitku. 

Zjištěné výsledky jsou pak následně takto sestupně seřazeny.   

-  Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty 

Hlavním principem této metody vzdálenosti od fiktivní varianty je nalezení vzdálenosti 

jednotlivých variant od tzv. fixní varianty. Fixní variantu pak můžeme chápat jako: 

- nejlepší variantu, tj. nejlepší hodnoty všech kritérií – pak nejlepší možností bude 

varianta s nejmenší vzdáleností od fiktivní varianty, 

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

nejvíce vzdálená od fiktivní varianty.  

Zásadní výhodou této metody je bezesporu to, že zohledňuje rozdíly mezi konkrétními 

hodnotami daných kritérií. Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty umožnuje kvantifikovat 

také jednotlivé hodnoty každého kritéria a tedy i rozdíly mezi nimi. Konkrétní postup jak 

stanovit preferenční uspořádání variant pomocí této matematické metody můžeme 

klasifikovat do následujících bodů: 

1. Klasifikace vah u jednotlivých kritérií (vi).  

     (Metodou přiřazení bodů ze zvolené bodové stupnice nebo párového porovnávání).  

2. Určení nejlepších hodnot jednotlivých variant. 

(ideální varianty jako souboru nejlepších hodnot z hlediska jednotlivých kritérií (xi
*
))  

2. Stanovení nejhorších hodnot jednotlivých variant (x
0

i). 

3. Výpočet vzdálenosti každé z variant od tzv. varianty fiktivní (Dj), (vzorec 10). 

 

                                                                                                                                                                              (10) 

, kde jednotlivé proměnné ve vzorci představují: 

vi . . . váha, 

xij . . . konkrétní hodnota každého z kritérií z pohledu jednotlivých variant, 
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x
*

i . . . nejlepší daný důsledek vzhledem k i – tému kritériu, 

x
0

i . . . nejhorší daný důsledek vzhledem k i – tému kritériu. 

4. Stanovení konkrétního pořadí jednotlivých variant. 

(ideální variantou je ta, v případě které je vzdálenost od fiktivní varianty (Dj) 

nejmenší, zjištěná absolutní hodnota je nejmenší). 

Sumární hodnota vzdálenosti od fiktivní varianty je ve své podstatě tvořena sumou dílčích 

odchylek od ideální hodnoty každého daného kritéria. Varianta, která bude mít tuto hodnotu 

nejnižší je považována za optimální. Vzhledem k tomu, že metoda umožňuje zohledňovat 

jednotlivé rozdíly v hodnotách kritérií, může být jako optimální také zvolena varianta, která 

v žádném z hodnocených kritérií nemusí být nejlepší.     

- Konjunktivní a disjunktivní metoda 

Aplikace těchto metod vyžaduje, aby řešitel určil aspirační úrovně kritérií yj
*
, kde j = 1, 2, …, 

n,  m = 1, 2, …, q. Celková množina variant je pak klasifikována na ty, jenž jsou přijatelné a 

ostatní. Konjunktivní metodou jsou vybrány za akceptovatelné ty varianty, pro které všechna 

kritéria splňují definované aspirační úrovně, a pro které platí vztah č. 11. 

                                           yij ≥ yj
*
 pro všechna j = 1,2, …. , k.                                             (11) 

yij jsou pak konkrétní hodnoty kritérií, které jsou definovány v kriteriální matici. Rozsah 

množiny akceptovatelných variant závisí na požadovaných aspiračních úrovních y*j. Pro 

příliš nízké hodnoty y*j bude množina akceptovatelných variant rozsáhlá, popřípadě bude 

obsahovat všechny varianty. Pro příliš vysoké hodnoty y*j nemusí vyhovovat žádná 

varianta [13].   

Konjunktivní metodu lze použít interaktivně a postupnými změnami hodnot y
*

j je možné 

dospět k variantě, která nejvíce vyhovuje řešiteli. Disjunktivní metoda pak považuje za 

akceptovatelné ty varianty, které alespoň pro jedno kritérium splňují zadané úrovně, tedy 

takové varianty ai, pro které platí  

                                       yij ≥ yj
*
 pro alespoň jedno j = 1,2, …. , k.                                       (12) 

Rozsah množin akceptovatelných variant opět závisí na požadovaných aspiračních úrovních 

kritérií y
*

j. Prvním krokem při aplikaci konjunktivní a disjunktivní metody je stanovení 

aspiračních úrovní kritérií, které slouží k identifikaci akceptovatelných variant. Za 
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akceptovatelné jsou pomocí konjunktivní metody vybrány ty varianty, pro které platí vztah 

(11). V případě disjunktivní metody jsou akceptovatelnými variantami chápány ty, kterými je 

splněn vztah (12). 

První (primární) aspirační úroveň y
0

 určíme jako prostý aritmetický průměr hodnot 

jednotlivých kritérií. Následně můžeme provést porovnání a vyhodnocení. Na základě 

zjištěných výsledků rozhodneme, zda byla aspirační úroveň zvolena správně, nebo je 

zapotřebí ji zpřísnit, případně uvolnit. 

  

- Analyticko-hierarchický proces 

Tato metoda zkráceně (AHP - Analytic Hierarchy Process) částečně vychází ze Saatyho 

metody. Při řešení všech vícekriteriálních problémů je třeba zahrnout do hodnocení všechny 

prvky, které mohou ovlivnit výsledek analýzy, vazby mezi nimi, ale také intenzitu s jakou na 

sebe působí. Každý rozhodovací problém můžeme zobrazit pomocí obr. 28. Jde ve své 

podstatě o lineární strukturu, která obsahuje určité množství úrovní. Každá úroveň současně 

obsahuje několik prvků. Konkrétní uspořádání jednotlivých úrovní je pak vždy řazeno od 

obecného ke konkrétnímu. 

 

Obr. 28 Obecný model rozhodování [13] 

V případě obecné úlohy vícekriteriálního rozhodování může být případná posloupnost 

hierarchií následující (obr. 28):      
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1. úroveň – konkrétní cíl vyjednávání,  

2. úroveň – experti, kteří se na hodnocení spolupodílejí,  

3. úroveň – kritéria hodnocení,  

4. úroveň – posuzované varianty [8].  

 

Obdobným způsobem jako mezi kritérii při určování vah Saatyho metodou, lze určit vztahy 

mezi všemi komponenty na každé úrovni hierarchie. V případě, že budeme mít čtyř-

úrovňovou hierarchii, tzn. jeden cíl, h expertů, n kritérií, m variant, bude pak na druhé úrovni 

jedna matice párového porovnání h x h. Na třetí úrovni pak bude h matic o rozměrech n x n a 

na čtvrté úrovni n matic o m x m.  

Prostřednictvím matematického postupu vycházejícího ze Saastyho metody se v jednotlivých 

maticích hodnotí váhy příslušného kritéria. Hodnoty, které takto získáme, můžeme nazývat 

preferenční indexy variant z hlediska všech kritérií. Pokud sečteme takto určené preferenční 

indexy z hlediska všech kritérií, získáme hodnocení varianty z pohledu všech expertů (všech 

kritérií). 

Metoda analyticko-hierarchického procesu vychází při hodnocení z konceptu Saatyho 

metody. Využívá tedy obdobné kvantitativní párové porovnání jednotlivých kritérií. Při 

vytváření párových srovnání S = (sij), i, j = 1, 2,…, k, se často používá stupnice 1 - 9 a 

reciproké hodnoty (stupnice však často může mít i jiný počet stupňů, je však důležité, aby byl 

jejich počet lichý). Prvky matice sij jsou interpretovány jako odhady podílu i-tého kritéria a j-

tého kritéria (vzorec 13). 

                                                                   kji
v

v
s

j

i

ij ,...,2,1,,                                                                 (13) 

Tímto způsobem sestavená matice je označována jako Saatyho matice a pro její prvky platí: 

sii = 1               i = 1,2,…,k, 

sji = 1/sji          i,j = 1,2,…,k. 
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Stejně jako u Saatyho metody je pro jednotlivé hodnocení využíván systém bodů 1 – 9 (může 

být ale také odlišný). Prvky matice S jako odhady podílu vah nejsou někdy přesně 

konzistentní, tedy neplatí shj = shi sij pro všechna h, i, j = 1,2,…,k.    

V případě, že je potvrzeno, že matice je konzistentní je řešení stejně jako u Saatyho matody 

stanoveno prostřednictvím normalizovaných geometrických průměrů řádků matice S, pomocí 

vztahu 14.  

 

 

                                                                        (14) 

 

 

 

Využitím analyticko-hierarchického procesu dochází k stanovení této hodnoty pro několik 

matic. Jejich počet je pak dán počtem konkrétně hodnocených variant.    

- TOPIS 

Zkratka metody TOPIS je akronymem pro termín: Technique for Order Preferences by 

Similarity to Ideal Solution. V obecné rovině můžeme říci, že poskytuje úplné uspořádání 

všech variant. Současně můžeme tedy identifikovat variantu nejlepší, ale také přesně 

kvantifikovat pořadí všech variant zbývajících. Kriteriální hodnoty pro jednotlivé varianty 

jsou uspořádány v kriteriální matici Y = (yij), kde yij je hodnota i-té varianty hodnocené podle 

j-tého kritéria [31]. Metoda je tedy ve své podstatě založena na výběru varianty, která je 

nejblíže k ideální variantě reprezentované vektorem (H1, H2, . . .  Hk) a dále od bazální 

varianty reprezentované vektorem (D1, D2, . . ., Dk). Postup můžeme klasifikovat do 

následujících kroků: 

A. Vytvoření normalizované kriteriální matice R = (rij), kdy pro výpočet normalizovaných 

hodnot lze použít vztah (15).   
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y
r   ,  i = 1,2,  . . . , p,  j = 1,2, . . .  , k                               (15) 

B. Vytvoření vážené kriteriální matice W tak, že každý j - tý sloupec normalizované kriteriální 

matice R násobíme odpovídající váhou vj. 

C. Určení ideální varianty H = (H1, H2, . . .  Hk) a bazální varianty (D1, D2, . . ., Dk) vzhledem 

k hodnotám ve vážené kriteriální matici, kde 

                                              Hj = max wij , j =  1,2, . . . , k                                                    (16) 

                                              Dj = min wij , j = 1,2, . . . , k.                                                    (17) 

D. Kvantifikace vzdálenosti od ideální (18) a také bazální varianty (19) 

                                                        piHwd
k

j

jiji ,....,2,1,
2

1
2

1















 



                                                   (18) 

                                                      piDwd
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                                                      (19) 

E. Výpočet relativního ukazatele vzdálenosti variant od bazální varianty, vztah (20) 

                                                          .,...,2,1, pi
dd

d
c

ii

i
i 








                                                                  (20) 

 

Pomocí výše uvedeného postupu můžeme velmi jednoduše provést porovnání sledovaných 

kritérií. Vycházet opět můžeme ze sestavené kriteriální matice, která bude vytvořená na 

začátku celého hodnocení a bude vyjadřovat soubor všech variant a jednotlivých kritérií.   
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10. CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÉ FIRMY 

Realizovaná analýza bude zpracována v podmínkách společnosti KASI spol. s r.o. Tato firma 

byla založená v Říjnu 1992. Zabývá se vývojem, výrobou a prodejem prvků pro kanalizace, 

strojní výrobou a také CNC obráběním. Firma je v současné době největším českým 

výrobcem kanalizační litiny. Mezi dominantní výrobky patří kanalizační poklopy, kruhové 

vtokové mříže a lapače, vyrovnávací prstence, vodárenské poklopy, šachtová stupadla, uliční 

vpusti a další. Výrobní část firmy můžeme rozdělit na část slévárenskou a strojírenskou. 

Firma v současné době provozuje čtyři slévárenské provozy. Největší se nachází ve Frýdlantu 

nad Ostravicí. Zde společnost produkuje ročně okolo 1.500 tun odlitků.  Jedná se o odlitky 

v rozmezí 20 – 80 kg. Firma zde využívá moderní formovací linku (HSP-3D). Formovací 

rámy disponují rozměry 950x950x200 mm. Firma využívá nejčastěji syntetické bentonitové 

směsi. V současné době je součástí slévárny pískové hospodářství, jádrovna, 3 elektrické 

indukční pece (INDUCTOTHERM ELPHIAC / 5 t), 2 elektrické indukční pece EGES / 6 t, 

ale také konečná úprava odlitků, především tryskání, broušení a barvení. Součástí tohoto 

provozu je také středisko pro komplexní opracování odlitků, ale přirozeně také měření a 

expedice. Součástí provozu je také modelárna. Zde jsou vyráběny modely s širokého spektra 

materiálů: kovové, pryskyřicové, dřevěné. Sortiment odlitků nezahrnuje jen kanalizační litinu, 

ale jsou zde vyráběny odlitky pro strojírenství, elektrotechniku a automobilový průmysl. 

Společnost se v posledních letech výrazně zaměřuje na individuální výrobní zakázky. Nejprve 

se jednalo o výrobu individuálních motivů u odlitků pro kanalizační litinu (obr. 29).         

 

Obr. 29 Příklad výroby individuálního motivu v oblasti kanalizační litiny 

Tyto poklopy byly vyráběny zcela individuálně podle návrhů a požadavků zákazníků. 

Původně se jednalo o individuální zakázky, které však byly odlévány ve velkých sériích. 

Postupně se výrazně zvyšoval počet malosériových až kusových poptávek. V posledních 

letech je tento trend stále významnější také pro výrobu odlitků z řady dalších oblastí. V letech 

1998 - 2006 byl celkový poměr velkosériových odlitků vůči malosériovým (individuálním) 

přibližně v poměru 85 : 15. V rozmezí let 2013 - 2016, kdy byl realizovaný výzkum ve 
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sledované firmě, byl tento poměr zcela opačný 25 : 75, ve prospěch individuálních zakázek. 

Tento trend je do značné míry ovlivněn vysokou konkurencí a velkými požadavky zákazníků. 

Aby firma uspěla v těchto náročných tržních podmínkách, byla nucena realizovat stále větší 

množství individuálních zakázek. Jak již bylo zmíněno, je tato výroba zásadně náročnější 

z hlediska přesného stanovení nákladů, které je zejména u komplikovanějších malosériových 

odlitků obtížné. Je zde nutné posoudit řadu faktorů, které mohou ovlivnit výskyt neshodného 

odlitku. Společnost používá při předběžné kalkulaci ceny položku zohledňující přirozenou 

zmetkovitost. Její stanovení bylo v případě zakázek, které byly tvořeny velkými objemy 

odlitků relativně snadné. Současně menší odchylky nepředstavovaly vzhledem k počtu 

odlévaných kusů zásadní problém. V současných podmínkách, kdy společnost je orientována 

především na malé počty odlitků v rámci jedné zakázky, je stanovení přirozené zmetkovitosti 

zásadní parametr. Přirozená míra zmetkovitosti resp. riziko vzniku neshodného odlitku je pro 

firmu v současné době zcela elementární parametr, který ovlivňuje její konkurenceschopnost.                     
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11. ANALÝZA VAD ODLITKŮ 

V rámci analýzy provedené ve sledované firmě došlo v první etapě k vyhodnocení 

neshodných odlitků v posledních letech. Cílem bylo identifikovat výskyt jednotlivých druhů 

vad odlitků. Vady odlitků jsou dlouhodobě monitorovány, vyhodnocovány a následně jsou 

aplikovány opatření k minimalizaci jejich dalšího výskytu. Tento postup je úspěšně 

aplikovatelný především u větších objemů odlitků. V případě individuálních zakázek a 

malých sérií odlitků je toto obtížnější. Proto je velmi klíčové nalézt vhodný postup pro 

stanovení přirozené míry zmetkovitosti, právě pro tyto malé až individuální zakázky. Prvním 

krokem musí být vždy „ex-post“ analýza, která posoudí výskyt různých druhů vad. Proto byly 

analyzovány doklady o řešení neshod odlitků v období let 2013 – 2016. Výskyt jednotlivých 

druhů vad byl klasifikován jako náklad, který konkrétní vada způsobila. Vady odlitků nebyly 

tedy hodnoceny jen podle četnosti jejich výskytu, ale podle škody, kterou způsobily. 

Výsledky provedené analýzy zobrazuje tab. 4. V tabulce je uvedeno devatenáct nejčastěji se 

vyskytujících druhů vad. Pro každý druhy vady je uvedená výše nákladů, která byla s touto 

vadou v daném roce spojená. Výsledky analýzy jsou uvedeny za období čtyř let.  

Údaje o nákladech pro jednotlivé druhy vad vycházejí z firemních údajů za uvedené období. 

Všechny hodnoty zobrazené v rámci tab. 4 byly v rámci dohody o utajení informací 

vynásobeny koeficientem, dle požadavků firmy. Tato úprava ovšem nic nemění na charakteru 

dat, která mají logicky zcela identickou vypovídací schopnost. 

Aby bylo možné uvedená data v tab. 4 snadněji vyhodnotit, byla aplikována Paretova analýza. 

Tato metoda umožňuje identifikovat klíčové části. Její princip je založen na Paretově 

pravidlu, které se snaží definovat menšinu, která je ovšem z hlediska objemu nejvýznamnější.    
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Tab. 4 Množství neshodných odlitků vyjádřených ve finanční formě v jednotlivých letech 

 2013 2014 2015 2016 

 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Staženiny 3 850 3 950 3 690 4 140 

Bubliny 4 560 3 890 2 870 6 780 

Bodliny 2 870 3 630 1 580 2 630 

Nezaběhnutí 3 340 1 270 1 790 2 010 

Trhliny 980 580 1 580 1 280 

Struskovitost 2 580 650 1 580 1 190 

Mikro dutiny 480 800 950 760 

Nedodržení rozměrů 300 1 250 500 610 

Nekovové vměstky 602 810 1 201 350 

Připečeniny 450 390 310 180 

Zálupy 180 950 250 310 

Výronky 510 580 110 120 

Zatekliny 1 740 50 150 620 

Odchylky hmotnosti 150 960 1 020 360 

Nepravidelnost povrchu 290 230 610 180 

Nevyhovující hmotnost 560 160 170 480 

Broky 690 320 20 280 

Chemické složení 630 620 256 70 

Kovové vměstky 50 320 250 70 
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Výsledkem Paretovy analýzy jsou pak skupiny, které podle velikosti klasifikují jednotlivé 

položky. V první skupině by měly být klasifikovány položky, které jsou z hlediska celkového 

objemu nejvýznamnější. Současně se ale jedná o velmi omezený okruh položek. Tato skupina 

bývá také značená poměrem 20 : 80. Kdy tedy 20 % příčin (položek), tvoří 80 % důsledků 

(celkového objemu). Další skupiny mohou mít teoreticky tento poměr 20 : 10 a 60 : 10.    

Podle uvedeného principu byl vyhodnocen výskyt jednotlivých druhů vad odlitků. Hodnoty 

všech vad byly kumulativně sečteny za uvedené časové období. Následně byla stanovena 

celková suma takto vzniklých nákladů. Pro každý druh vady byl určen podíl na celkovém 

objemu. V tab. 5 je toto vyjádřeno ve sloupci označeném jako %. V případě vady bubliny je 

tato hodnota dle tab. 5 pak 20,7 %. Stejným způsobem byl stanoven podíl všech dalších druhů 

vad na celkovém objemu. Následně byl stanoven kumulativní součet, který načítá jednotlivé 

dílčí podíly. Konkrétní hodnoty jsou opět uvedeny v tab. 5. Podle stanoveného procentuálního 

podílu a kumulativního součtu byly následně klasifikovány jednotlivé druhy vad do skupin: I, 

II, III. Do skupiny I. byly zařazeny vady, které jsou nejvýznamnější: bubliny, staženiny, 

bodliny, nezaběhnutí kovu. Tyto druhy vad jsou objemově velmi podobné a současně tvoří 

z celkového objemu 60,4 %. Jde celkem o čtyři vady z 19 uvedených (21 %). Paretův poměr 

je tedy pro tuto skupinu 21 – 60,4. Velmi se tedy blíží teoretickému pravidlu 20 : 80. Zásadně 

se tedy jedná o nejvýznamnější druhy vad. 

Druhá skupina (II.) je tvořena těmito vadami: struskovitost, trhliny, mikro-dutiny, nekovové 

vměstky, nedodržení rozměrů, zatekliny, odchylky hmotnosti. Vady jsou opět objemově 

velmi podobné. V této skupině je celkem 7 vad (7 / 19 tedy 36,8 %), které ovšem z celkového 

objemu tvoří jen 27,40 %. Celkový objem vad u této skupiny je tedy ve své podstatě 

poloviční, oproti skupině I. 

V poslední skupině III. jsou klasifikovány nejméně významné vady (zálupy, chemické 

složení, nevyhovující hmotnost, připečeniny, výronky, nepravidelnost povrchu, broky, kovové 

vměstky). Paretův poměr u této skupiny pak je 42,2 / 12,2. 

Skupiny a tedy i vady v nich klasifikované, lze dle významu přirozeně hodnotit sestupně. 

Nejvýznamnější je přirozeně skupina I. a vady odlitků v ní obsažené. Pro snadnější 

interpretaci výsledků byly rozložení jednotlivých skupin zobrazeny v rámci obr. 30, 31., 32.  
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Tab. 5 Analýza vad odlitků a klasifikace do jednotlivých skupin 

 tis. Kč % % kumulovaně kategorie 

Bubliny 18 100 20,7% 20,7% 

I. 
Staženiny 15 630 17,9% 38,5% 

Bodliny 10 710 12,2% 50,8% 

Nezaběhnutí 8 410 9,6% 60,4% 

Struskovitost 6 000 6,9% 67,2% 

II. 

Trhliny 4 420 5,0% 72,3% 

Mikro dutiny 2 990 3,4% 75,7% 

Nekovové vměstky 2 963 3,4% 79,1% 

Nedodržení rozměrů 2 660 3,0% 82,1% 

Zatekliny 2 560 2,9% 85,0% 

Odchylky hmotnosti 2 490 2,8% 87,9% 

Zálupy 1 690 1,9% 89,8% 

III. 

Chemické složení 1 576 1,8% 91,6% 

Nevyhovující hmotnost 1 370 1,6% 93,2% 

Připečeniny 1 330 1,5% 94,7% 

Výronky 1 320 1,5% 96,2% 

Nepravidelnost povrchu 1 310 1,5% 97,7% 

Broky 1 310 1,5% 99,2% 

Kovové vměstky 690 0,8% 100,0% 

∑ 87 529 - - - 
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Obr. 30 Skupina I 

 

Obr. 31 Skupina II 
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Obr. 32 Skupina III 

 

Obr. 33 Vývoj množství vadných odlitků v jednotlivých letech vyjádřený ve finanční podobě 
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Pro všechny skupiny jsou uvedeny alokované druhy vad a také jejich celkový podíl na objemu 

neshod. Celkově je pak vyhodnocen výskyt neshodných odlitků v rámci obr. 33. Údaje 

v jednotlivých letech představují sumu celkových nákladů na odlitky.       

Nejvýznamnější skupinou vad je skupina I. Zde jsou dva dominantní druhy vad (bubliny, 

staženiny). Bubliny jsou pak v sledované slévárně největší příčinou vadných odlitků. Obecně 

lze říci, že se bubliny vyskytují jako jednotlivé bubliny, nebo v rozsáhlých shlucích.  

Současně ovšem mohou být také rozloženy po celých oblastech odlitku. Často pak vznikají 

jako bubliny s hladkým povrchem, popřípadě s povrchem zoxidovaným. Staženiny jsou 

druhou nejčastěji se vyskytující vadou, která je v klíčové skupině I. Jejich vznik souvisí se 

zmenšováním objemu kovu. Výše nákladů na tuto vadu je ovlivněn tím, že možnosti oprav 

odlitků je zpravidla malé. V rámci provedené analýzy bylo zjištěno, že v uvedeném časové 

období bylo možné opravit jen 4 % odlitků, u kterých byla tato vada identifikována. Bodliny a 

nezaběhnutí tvoří zbývající dva druhy vad. Tyto vady jsou dle vyhodnocení, které je uvedeno 

v tab. 5 méně významné oproti prvním dvěma vadám. Přestože patří do skupiny I. tedy 

nejčastěji se vyskytujících druhů vad. 

Vady, které vyskytují ve skupině II. patří mezi méně četnější. Celkový objem vad 

alokovaných ve II. skupině je menší, než objem výskytu prvních dvou vad. Z dlouhodobého 

hlediska je však nutné monitorovat a snižovat výskyt i těchto druhů vad.  

V poslední kategorii III. jsou již vady, které se vyskytují omezeněji. V rámci provedené 

analýzy bylo zpracováno celkem 50 druhů vad odlitků, které se ve sledované firmě 

vyskytovaly. Do hodnocení bylo dále zařazeno jen 19 nejvýznamnějších. Zbývající vady byly 

již pak z hlediska výskytu (důsledku) výrazně méně významné. Proto také skupina tato 

skupina III. obsahuje pouze osm druhů vad. V případě, že by byly uvedeny všechny sledované 

vady, bude její rozsah několika násobný. Ve skupině III. by pak ale byly uvedeny vady, které 

se vyskytovaly spíše ojediněle. Pro další postup řešení problému přirozené zmetkovitosti a 

rizika vzniku vadných odlitků, můžeme vycházet z provedené analýzy. Tato byla zpracována 

pro data za období čtyř let a agreguje většinu realizovaných zakázek ve sledované slévárenské 

společnosti.     

 

 

 



70 
 

12. PRINCIP HODNOCENÍ MOŽNÉHO VZNIKU VAD PŘI ODLÉVÁNÍ ODLITKŮ 

Při výrobě odlitků může vznikat široké spektrum vad, které mají řadu potenciálních příčin. Na 

základě provedené analýzy byly identifikovány nejčastěji se vyskytující druhy vad. Budeme-li 

chtít vyhodnotit riziko vzniku vady odlitků, bude nutné posoudit řadu kritérií. Tato kritéria 

budou často kategoriálně odlišná a budou měřená v odlišných jednotkách. Abychom mohli 

současně vyhodnotit všechna relevantní kritéria, bude nutné využít matematické nástroje 

vícekriteriálního rozhodování. Pro hodnocení rizika vzniku vad bylo vybráno celkem 48 

výrobních zakázek. Tyto zakázky na výrobu odlitků měly být analyzovány prostřednictvím 

metod vícekriteriálního rozhodování. Poté co byla agregována všechna data o těchto 

zakázkách, bylo zjištěno, že některé jsou často obdobného charakteru. Proto bylo pro další 

hodnocení vybráno celkem sedm výrobních zakázek na výrobu odlitků, které lze považovat za 

typické. Tyto výrobní zakázky budou posouzeny z hlediska možného rizika vzniku vad 

odlitků. Pro hodnocení bylo v konečném stádium vybráno sedm relevantních kritérií. Tato 

kritéria byla vybrána z celkového počtu 15, která byla definována na základě vyhodnocení 

realizovaných výrobních zakázek za sledované období. Výběr hodnotících kritérií vycházel 

také z provedené analýzy výskytu jednotlivých druhů vad. Vyhodnocení a definování sedmi 

relevantních kritérií, která budou pro hodnocení použita, byl realizován týmovou formou. Pro 

hodnocení rizika možného výskytu neshodných odlitků budou využita tato hodnotící kritéria: 

- Složitost odlitku 

- Šířka stěn 

- Variabilita šířky stěn 

- Počet tepelných uzlů 

- Lineární smršťování 

- Počet kusů 

- Stupeň průtočnosti 

 

- Složitost odlitku patří mezi základní faktory vzniku potenciálních neshod. Její míra může 

zásadním způsobem ovlivnit výskyt řady vad. Kvantifikovat složitost odlitku v rámci 

jednoho parametru je však velmi obtížné. Na základě dlouhodobých zkušeností bude 

hodnocení složitosti založeno na tří-faktorovém principu. Složitost odlitku bude 

hodnocena z pohledu: 

- tvarové složitosti, 
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- velikosti přechodu mezi rozměrově odlišnými částmi odlitku, 

- počtu záhybů odliku. 

 

Každá kategorie bude pro daný odlitek hodnocena na stupnici 1 - 10. Kdy hodnota 1 

představuje nejméně závažný případ a hodnota 10 vysokou problematičnost. Další 

hodnoty budou reprezentovat další stupně složitosti pro každé kritérium. Konkrétní 

hodnoty byly přiřazeny dle analýzy realizovaných zakázek. Pro každou ze tří 

hodnocených oblastí byl tedy sestaven vnitropodnikový etalon pro všechny stupně. 

Celkové hodnocení složitosti je určeno jako součin výsledků všech tří dílčích hodnot. 

Hodnocení odlitku tedy může být v intervalu 1 – 1000. Nejvyšší (nejhorší) hodnocení je 

tedy dáno součinem: 10x10x10. Stejným principem jsou pak určeny hodnoty složitosti 

odlitků pro všechny zkoumané výrobky.  

   

- Druhým definovaným kritériem je šířka stěny vyráběného odlitku. Vzhledem k tomu, že 

v rámci vyráběných odlitků je šířka stěny v jednotlivých částech odlišná, byl pro 

hodnocení vybrán nejmenší a nejčetnější rozměr, který se na odlitku vyskytoval. Tloušťka 

stěny odlitku může přispívat výrazně k vzniku řady vad. Často se vyskytující vada typu 

bodliny je zpravidla spojována s tenkostěnnými odlitky. Ke vzniku bodlin dochází pak 

v místech, kde probíhá klidnější plnění dané části formy. V případě ocelových odlitků je 

snaha zabraňovat re-oxidaci oceli, která může mít na jejich vznik negativní vliv. Tloušťka 

stěny odlitku, ale může podporovat celou řadu dalších druhů vad. Vzhledem k těmto 

skutečnostem byla tloušťka stěny odlitku, zařazená mezi hodnocená kritéria.  

 

- Třetím hodnotícím kritériem je variabilita šířky stěn v rámci odlitku. V případě složitých a 

tvarově komplikovaných odlitků se můžeme setkávat s velkým rozdílem v šířce stěn 

v jednotlivých částech. Velké rozdíly jsou pak často konstrukčně spojeny s odlišnou 

velikostí jednotlivých částí, které mohou být plněny kovem různou rychlostí. Mohou zde 

vznikat vady spojené se zabíhavostí kovu. Vznikají pak vady z titulu nezaběhlého kovu 

nebo zavaleniny. Současně mohou být velké rozdíly v šířce stěn odlitku příčinou vzniku 

prasklin. V těchto případech dochází k významnému pnutí v průběhu ochlazování odlitku, 

což je primárně způsobeno nesprávnou konstrukcí. Variabilita šířky stěn bude hodnocena 

prostřednictvím statistické míry variability, konkrétně pomocí variačního koeficientu. 

Variační koeficient je poměrem prostého aritmetického průměru a směrodatné odchylky. 
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Jeho hodnota je určována v procentech. Rostoucí míra variačního koeficientu pak 

znamená větší variabilitu. Menší hodnota (např. 0 - 30 %) nám signalizuje stabilitu 

analyzovaných dat (malé výkyvy). Stanovení tohoto kritéria u hodnocených odlitků bylo 

založeno na analýze tloušťky stěn v deseti místech daného odlitku. Stanovená hodnota pak 

reprezentuje míru výkyvů v tloušťce stěny odlitku v jeho jednotlivých částech. 

         

- Počet tepelných uzlů je čtvrtým hodnoceným kritériem. Tepelný uzel můžeme chápat jako 

místo, které tuhne nebo chladne pomaleji než sousední stěny. Toto je dáno nahromaděním 

horkého kovu. V případě tepelných uzlů hraje rovněž významnou roli jejich složitost 

(napojení na větší počet stěn). Odlitky, v rámci kterých je větší počet tepelných uzlů, jsou 

přirozeně rizikovější. Minimalizace účinků tepelných uzlů a tedy zabránění vzniku 

staženin je možné realizovat různými způsoby (změna konstrukce, nálitkování, chlazení). 

Přítomnost tepelných uzlů je však vždy spojená s rizikem, popřípadě s nutnými zásahy do 

technologie výroby. V rámci realizovaného hodnocení je kritérium tepelných uzlů 

hodnoceno jejich počtem na daném druhu odlitku. 

 

- Lineární smršťování kovů patří mezi fyzikální parametry, které zásadně determinují 

konečnou kvalitu odlitků. Jeho hodnota přímo ovlivňuje vznik různých druhů trhlin. 

Trhliny pak můžeme chápat jako křivolaká roztržení povrchu stěny odlitku, k nimž 

dochází především za vysokých teplot. Trhlina prochází po hranách zrn kovu, její povrch 

je velmi nerovný a obsahuje vysoké množství kyslíku. Velký součinitel smršťování je 

příčinou vzniku řady vad odlitků. Hodnota parametru lineárního smršťování je 

v procentech, pro každý druh kovu. 

 

- Počet kusů vyráběných odlitků zásadně ovlivňuje adekvátní odhad přirozené 

zmetkovitosti. V případě, že máme vyrobit kusovou (malosériovou) zakázku odlitků, které 

jsou současně vysoce technologicky náročné, bude stanovení možné míry zmetkovitosti 

velmi složité. Větší série odlitků naproti tomu umožňují snadněji odladit případné 

technologické problémy. Výskyt neshodných odlitků zde není tak významný v případě, že 

se jedná o velké objemy výroby. Kritérium počtu vyráběných odlitků bude hodnoceno 

podle konkrétních objemů daných zakázek. Rozměrově tedy bude toto kritérium 

hodnoceno počtem kusů.          

 



73 
 

- Posledním hodnoceným kritériem je stupeň průtočnosti. Tento parametr zásadně ovlivňuje 

kvalitu slévárenské výroby. Stupeň průtočnosti můžeme definovat jako poměr množství 

protečeného kovu určitým průřezem, k celkovému množství kovu odlitého do formy. 

V částech odlitku s malým stupněm průtočnosti se v důsledku sekundární oxidace může 

při nedostatečném promíchávání oxidovaného kovu s kovem obsahujícím dostatek 

dezoxidačních prvků, zvýšit aktivita kyslíku. A to často až nad limitní hodnotu. V tomto 

případě může nastat reakce kyslíku s uhlíkem. V částech odlitku, kde k tomu dojde, 

mohou mezi teplotami likvidu a solidu vznikat bubliny. V konečném důsledku pak budou 

v těchto místech, která jsou neprůtočná, vznikat bubliny. Současně může stupeň 

průtočnosti také přispívat k vzniku bodlinatosti odlitků. Zvyšující se stupeň průtočnosti 

taveniny danou oblastí formy, totiž zásadně ovlivňuje sklon k vzniku bodlin, ale také 

dalších vad odlitků. Kritérium stupně průtočnosti bude v rámci realizovaného hodnocení 

vyčísleno bezrozměrnou proměnou, která je dána z principu podílu dvou hodnot.   

 

Pro všechny sledované výrobní zakázky byly stanoveny hodnoty pro určená hodnotící 

kritéria. Hodnoty všech kritérií budou pro jednotlivé zakázky použity v identické podobě, jak 

byly zaznamenány ve sledované firmě. Na základě dohody o vytvoření disertační práce 

nebudou vzhledem ke konkurenčním důvodům uvedeny na přání podniku konkrétní názvy a 

detaily daných zakázek, ale pouze zástupné označení (Z-1 až Z-7). Tento požadavek byl 

stanoven vedením firmy před začátkem realizovaného výzkumu a vytvořením disertační 

práce. Hodnoty všech kritérií odpovídají konkrétním výrobním zakázkám. Konkrétní hodnoty 

kritérií pro sedm porovnávaných výrobních zakázek zobrazuje tab. 6.        
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Tab. 6 Vstupní hodnoty pro porovnávané výrobní zakázky 

 

 

Kritéria 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

 Složitost 

odlitku 

Šířka 

stěn 

Variabilita 

šířky stěn 

Počet 

tepelných 

uzlů 

Lineární 

smršťování 

kovu 

Počet 

kusů 

Stupeň 

průtočnosti 

  (1-1000) (mm) (%) (ks) (%) (ks) (0-1) 

Z
ak

áz
k

a 

Z-1 420 10 121 5 25 17 0,10 

Z-2 512 5 98 7 7 6 0,25 

Z-3 576 16 160 8 18 27 0,31 

Z-4 729 9 79 12 12 7 0,36 

Z-5 648 8 165 20 11 5 0,28 

Z-6 270 12 87 6 8 15 0,41 

Z-7 392 4 101 7 17 18 0,20 

 

V rámci tab. 6 jsou zobrazeny všechny hodnoty daných výrobních zakázek prostřednictvím 

daných kritérií. Pro tato vstupní data budou aplikovány další analytické nástroje na bázi 

vícekriteriálního rozhodování.   
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13. STANOVENÍ VAH SLEDOVANÝCH KRITÉRIÍ PRO HODNOCENÍ 

RIZIKOVOSTI VZNIKU NESHODNÉHO ODLITKU 

Pro aplikaci matematických metod vícekriteriálního rozhodování je vždy nejprve nutné 

stanovit váhy jednotlivých kritérií. V rámci sledované firmy bylo vybráno celkem sedm 

relevantních kritérií pro hodnocení rizika vzniku neshodného odlitku. Tato kritéria byla 

určená jako nejvýznamnější. Hodnocení bylo provedeno na základě realizovaných výrobních 

zakázek za sledované období. Hodnocení bylo provedeno týmovou formou, kdy sedm 

vybraných kritérií bylo zvoleno z celkového počtu patnácti, které byly určeny jako 

nejvýznamnější. Pro hodnocení rizika možného výskytu neshodných odlitků budou využita 

tato hodnotící kritéria: 

- složitost odlitku, 

- šířka stěn odlitku, 

- variabilita šířky stěn odlitku, 

- počet tepelných uzlů, 

- lineární smršťování kovů, 

- počet kusů, 

- stupeň průtočnosti.     

Abychom mohli porovnat jednotlivé varianty pomocí metod vícekriteriálního rozhodování, 

musíme nejprve stanovit význam (váhy) jednotlivých kritérií. Pro hodnocení významu 

jednotlivých kritérií budou použity tyto metody:     

- bodovací, 

- postupného rozvrh vah, 

- párového porovnání, 

- Saatyho metoda. 

Pro stanovení významu monitorových kritérií budou použity jak metody založené na přímém 

stanovení vah, ale také metody, které vycházejí z principu párového porovnání. Tato 

diverzifikace by měla zajistit komplexní pohled na daný problém hodnocení kritérií, 

ovlivňujících riziko vzniku vad u odlitků. Současně se lze domnívat, že odlišný charakter 

aplikovaných metod umožní objektivnější stanovení jednotlivých vah pro sledovaná kritéria.  
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- Stanovení vah kritérií pomocí bodovací metody 

Váhy jednotlivých kritérií jsou z principu v intervalu (0,1). Bodovací metoda byla využitá pro 

stanovení vah definovaných kritérií. Hodnocení probíhalo týmovou formou, kdy se 

samotného procesu hodnocení účastnilo dvacet pracovníků. Volba struktury dané skupiny 

byla uzpůsobena charakteru hodnocení, kdy jde o velmi úzce zaměřený problém. Není zde ale 

možné aplikovat například pravidla pro sestavování skupin jako u metod typu brainstorming. 

Aby bylo možné relevantně porovnat sledovaná kritéria, je nutné využít především odborníků, 

kteří mají s danou oblastí zkušenosti. Proto byli do hodnocení zařazení především pracovníci 

z oblasti technologie a výroby odlitků. V rámci sledované firmy se hodnocení zúčastnilo 

celkem dvacet pracovníků. Každý z nich měl za úkol rozdělit sto bodů mezi sledovaná 

kritéria. Každé sledované kritérium tedy mohlo být ohodnoceno na stupnici 0 – 100. Celkové 

množství takto alokovaných bodů je přirozeně limitováno hodnotou sto.  

Tab. 7 Určené váhy 

Číslo Název Počet bodů Váha Váha (%) 

Kritérium - 1 Složitost odlitku 24 0,24 24 

Kritérium - 2 Šířka stěn odlitku  16 0,16 16 

Kritérium - 3 Variabilita šířky stěn odliku 13 0,13 13 

Kritérium - 4 Počet tepelných uzlů 9 0,09 9 

Kritérium - 5 Lineární smršťování kovu 6 0,06 6 

Kritérium - 6 Počet kusů 23 0,23 23 

Kritérium - 7 Stupeň průtočnosti 9 0,09 9 

∑ 100 1 100 

 

Výpočet byl stanoven pomocí zápisu vztahu (21). V čitateli je množství přidělených bodů, ve 

jmenovateli pak celkové alokovaný objem bodů. Příklad stanovení vah pro kritérium č. 1 lze 

zapsat následujícím způsobem:  

                                                                                           

                                                   (21)                                                                                          

 

Stejným postupem byly stanoveny váhy pro všechna ostatní sledovaná kritéria. Počet procent 

tedy představuje význam každého kritéria. Nejvyšší význam byl na základě aplikace bodovací 
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metody přisouzen kritériím č. 1, 6 (složitost odlitku 24 %, počet kusů 23 %). Jako další dvě 

významná kritéria lze chápat kritéria č. 2, 3 (šířka stěn odlitku 16 %, variabilita šířky stěn – 

13 %). Tato čtyři kritéria tvoří dohromady 76 %. Graficky jsou zjištěné výsledky zobrazeny 

v rámci obr. 34.  

 

Obr. 34 Stanovené váhy prostřednictvím bodovací metody 

 

Bodovací metodu lze označit za značně zjednodušený postup určení vah. Nároky zde plynou 

z toho, že řešitel musí být v dané oblasti odborníkem. V rámci její aplikace ve sledované 

firmě, nebyl tento nedostatek zásadní, protože tým byl tvořen odborníky z dané oblasti. Při 

hodnocení může hrát významnou roli vliv osobnosti hodnotitele (zkušenost, praxe, znalosti, 

konkrétní odborné zaměření). Výsledky bodovací metody je tedy vždy nutné posuzovat 

v širších souvislostech. Zjištěné hodnoty pro sledovaná kritéria, které jsou uvedeny v rámci 

tab. 7, budou dále využity při vícekriteriálním hodnocení.    
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- Stanovení významu kritérií pomocí metody postupného rozvrhu vah 

Metoda postupného rozvrhu vah je založena na principu skupinového přidělování vah 

kritériím. Tato mohou být rozdělena podle svého charakteru do několika skupin. Nejprve je 

určen význam (váha) pro jednotlivé skupiny a následně pro samotná kritéria. V rámci 

provedeného výzkumu a stanovení vah byla nejprve kritéria rozdělena do těchto tří skupin: 

A     K1 Složitost odlitku 

        K2 Šířka stěn odlitku 

        K3 Variabilita šířky stěn odlitku 

 

B     K4 Počet tepelných uzlů 

        K5 Lineární smršťování kovů 

        K7 Stupeň průtočnosti 

 

C     K6 Počet kusů    

Skupiny můžeme zjednodušeně chápat podle charakteru jednotlivých kritérií. Ve skupině A 

jsou kritéria, která souvisí s konstrukčním uspořádáním odlitku. Skupina B obsahuje kritéria, 

která jsou významná z hlediska slévárenské technologie. Ve skupině C je pak jen jedno 

kritérium, které můžeme chápat jako zakázkové. Přesto je počet kusů zcela zásadním 

kritériem, především z hlediska přirozené zmetkovitosti.  

Nejprve byly stanoveny váhy pro jednotlivé skupiny. Toto bylo realizováno prostřednictvím 

definovaného pořadí. Pro určené pořadí byla sestupně určená hodnota, která následně byla 

podkladem pro stanovení váhy. Například: Skupina A byla označená na prvním místě (ze tří), 

byla ohodnocena známkou 3. Skupina B byla druhá, tedy ohodnocení 2. Na základě těchto 

hodnost byly pak prostřednictvím vzorce (22) stanoveny váhy pro jednotlivé skupiny.  
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Výpočet vah pro skupinu A, B, C pak můžeme zapsat v podobě zápisu výpočtu vzorce (23, 

24, 25) 

 

Skupina A: 

                                                                       5000,0
6

3

1
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Skupina B: 
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Skupina C: 
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Stanovené hodnoty vah pro jednotlivé skupiny jsou pak zapsány v rámci tab. 8. Následně byly 

určené váhy pro jednotlivá kritéria. Toto bylo v prvním kroku realizováno obdobným 

postupem. V každé skupině bylo stanoveno pořadí jednotlivých kritérií. Pak byla stanovena 

hodnota pro jednotlivé skupiny. Následně opět určeny váhy (výpočet - vztahy 26, 27, 28). 

Skupina A, Kritérium K1 - Složitost odlitku 

                                                                          5000,0
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Skupina A, Kritérium K2 - Tloušťka stěn odlitku 

                                                                          3333,0
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Skupina A, Kritérium K3 - Variabilita tloušťky stěn odlitku 

                                                                            1667,0
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Poslední operací při stanovení vah pomocí metody postupného rozvrhu vah bylo vynásobení 

hodnoty váhy příslušející dané skupině a konkrétní váhy daného kritéria. Pro skupinu A 

můžeme vše zapsat v následující podobě:  

0833,01667,05000,03

1666,03333,05000,02

2500,05000,05000,01







K

K

K

 

Stejným způsobem byly určeny výsledné hodnoty vah pro ostatní kritéria. Jejich konkrétní 

hodnotu a všechny další relevantní informace zobrazuje tab. 8.  

Tab. 8 Určené váhy 

Skupina 

 
Kritéria Pořadí Hodnota 

Váhy 

skupin 

 

Pořadí Hodnota 

Váhy 

kritérií 

v rámci 

skupiny 

Konečné 

váhy 

A. 

K1  

1. 

 

3 

 

0,5000 

1. 3 0,5000 0,2500 

K2 2. 2 0,3333 0,1666 

K3 3. 1 0,1667 0,0833 

B. 

K4  

3. 

 

1 

 

0,1667 

1. 3 0,5000 0,0833 

K5 3. 1 0,1667 0,0277 

K7 2. 2 0,3333 0,0555 

C. K6 2. 2 0,3333 1. 1 1,0000 0,3333 

 

Prostřednictvím metody postupného rozvrhu vah bylo jako nejvýznamnější kritérium 

identifikováno kritérium K6 Počet kusů (váha 0,3333). Druhé nejvýznamnější je  K1 Složitost 

odlitku (0,2500). Třetí nejvýznamnější je K2 Tloušťka stěn odlitku (0,1666). Ostatní kritéria 

je možné z pohledu výsledků této aplikované metody považovat za méně významné. Graficky 

jsou vypočtené výsledky zobrazeny v rámci obr. 35.    

 

 



81 
 

 

Obr. 35 Stanovené váhy prostřednictvím metody postupného rozvrhu vah 

 

Aplikovaná metoda postupného rozvrhu vah umožňuje provést hodnocení kritérií v rámci 

dvouúrovňové klasifikace. V prvním kroku je hodnocen význam jednotlivých kritérií v rámci 

definovaných skupin. Toto velmi usnadňuje realizované hodnocení. Současně je možné, 

využít obdobného principu jako v případě bodovací metody. V dalším kroku jsou pak 

porovnávána jednotlivá kritéria v rámci definovaných skupin. Výsledek je založen na součinu 

takto stanovených vah. Zjištěné výsledky jsou velmi podobné jako v případě bodovací 

metody. Vypočtené hodnoty budou opět dále využity při aplikaci matematických metod na 

analýzu přirozené zmetkovitosti.  
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- Stanovení vah kritérií pomocí metody párového porovnání 

Metoda párového porovnání je založená na provedených binomických rozhodnutích. 

Principem je tedy vzájemné porovnání všech kritérií, které je realizováno na principu srovnání 

každého kritéria s každým. Úkolem respondenta je pak vždy určit, které ze dvou 

porovnávaných kritérií je významnější. Preference jsou pak považovány za nenormované 

váhy, které se následně přepočítávají na normované.  Ve sledované firmě byla tato metoda 

aplikována pro stejný tým pracovníků jako v případě dalších nástrojů. V prvním kroku všichni 

provedli vzájemné porovnání všech sledovaných kritérií. Následně byly sečteny udělené 

preferenční hlasy a sestaveno pořadí kritérií. Na základě těchto informací byly pak vypočteny 

hodnoty vah pro všechna kritéria. Pro stanovení vah byl aplikován vztah č. 29. 

                                                                      
2/)1(

1






nn

pn
V i

i
                                                                       (29) 

Kde n je celkový počet kritérií a pi pořadí každého z kritérií podle počtu získaných preferencí. 

Tab. 9 ukazuje záznam o jednotlivých párových rozhodnutích (levá část tabulky). Hodnota na 

průsečíku různých dvou kritérií pak představuje konkrétní rozhodnutí. Po provedení všech 

párových porovnání byl stanoven počet preferencí pro každé kritérium. Tento údaje je 

zobrazen v rámci sloupce Ppi.  

Tab. 9 Stanovení vah pomocí párového porovnávání 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Ki Ppi Pi Vi 

 1 1 1 1 1 1 K1 6 1. 0,25 

  2 2 2 6 2 K2 4 3. 0,18 

   4 3 6 3 K3 2 5. 0,11 

    4 6 7 K4 2 4. 0,14 

     6 5 K5 1 6. 0,07 

      6 K6 5 2. 0,21 

       K7 1 7. 0,04 

 

Podle těchto hodnot byla jednotlivá kritéria seřazena sestupně od nejvyšších četností po 

nejmenší. V případě, že nestala situace, že některá kritéria obdržela stejný počet preferenčních 

hlasů, bylo nutné rozhodnout o jejich konečném pořadí (například kritéria 3 a 4 obdržela 

stejný počet preferencí 2). O jejich konečném pořadí pak bylo rozhodnuto na základě již 

provedeného porovnání. V levé části tab. 9 můžeme v průsečíku buněk K3 a K4 nalézt 

původní rozhodnutí. Zde je uvedeno, že v případě těchto dvou kritérií preferoval respondent 
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kritérium č. 4. Toto kritérium pak bude z těchto dvou kritérií umístěno v konečné pořadí výše. 

Stejným způsobem může být rozhodnuto v obdobných případech, kdy některá kritéria obdrží 

stejný počet preferenčních hlasů.    

Následně byly na základě vztahu (29) stanoveny váhy jednotlivých kritérií. Konkrétní výpočet 

vah pro jednotlivá kritéria na základě vztahu (29) můžeme zapsat následujícím způsobem:  
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Zjištěné výsledky vypočtených vah identifikují tři dominantní kritéria: 

K1 - Složitost odlitku - 25 % 

K6 - Počet kusů - 21 % 

K2 – Tloušťka stěn odlitku - 18 %.  

Tyto tři kritéria lze na základě aplikované metody povařovat za nejvýznamnější. Zjištěné 

hodnoty vah pak lze považovat za srovnatelné. Ostatní kritéria lze považovat za méně 

významné. Graficky jsou zjištěné výsledky zobrazeny v rámci obr. 36.  

Zásadní výhodou metody párového porovnávání je fakt, že umožňuje srovnání řady odlišných 

kritérií, pomocí jednoduché formy. Hodnotitel pak musí provést binomické rozhodnutí a určit, 

které ze dvou kritérií je významnější. Pokud se bude jednat o kritéria ryze technologická, 

bude vhodné, aby hodnotitelé byli specialisty pro danou oblast. V rámci sledované firmy byla 

metoda aplikována s velmi pozitivními zkušenostmi. Párové porovnávání kritérií generovalo 

následně v rámci řízené diskuze relevantní dotazy týkající se vazeb jednotlivých kritérií. 
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Obr. 36 Stanovené váhy prostřednictvím metody párového porovnávání 
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- Stanovení vah kritérií pomocí Saatyho metody 

Saatyho metoda vychází obecně z principu metody párového porovnávání. Všechna kritéria 

jsou opět párově porovnána, ale vyjádření preferencí je realizováno na stupnici 1 - 9. U každé 

dvojice kritérií je tedy stanovena hodnota síly vzájemné preference. Pro hodnocení párového 

porovnání byla použita standardní tabulka pro Saatyho metodu (tab. 10).  

Tab. 10 Systém hodnocení jednotlivých kritérií 

Hodnoty stupnice Popis intenzity vzájemné vazby 

1 Kritéria jsou stejně významná 

3 První kritérium je slabě významnější než druhé  

5 První kritérium je silně významnější než druhé 

7 První kritérium je velmi silně významnější než druhé 

9 První kritérium je absolutně významnější než druhé 

 

Při zjišťování vah pomocí Saatyho metody byly pak posouzeny vzájemně všechna sledovaná 

kritéria. Intenzita vztahu dvou kritérií byla tedy posouzena pomocí stupnice uvedené 

v tab. 10. Po provedení všech párových rozhodnutí byla sestavena Saatyho matice, která je 

označená jako S. Matice bude principiálně zobrazovat realizovaná rozhodnutí podle 

schématického zobrazení dle obr. 37.  
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Obr. 37 Schématické znázornění zápisu Saatyho matice 

Hodnoty nad hlavní diagonálou představují sílu preference. Například kritérium K1 je 

preferováno před K3 jako – slabě významnější = 3; zápis v matici S na pozici a13). Hodnoty 

pod diagonálou představují převrácené hodnoty a znamenají tedy sílu preference např. K3 

před K1 (1/3), jak definují vztahy 31, 32. Stejným způsobem byly vyhodnoceny všechny 

párové porovnání kritérií, které tvoří matici S. Takto sestavená matice na základě 

provedených rozhodnutí zapsaných podle uvedeného postupu má pro sledovaná kritéria 

následující podobu: 

1 3 3 5 7 3 9

1/ 3 1 3 5 7 1/ 7 7

1/ 3 1/ 3 1 1/ 3 5 1/ 7 5

1/ 5 1/ 5 3 1 3 1/ 5 1/ 3

1/ 7 1/ 7 1/ 5 1/ 3 1 1/ 9 3

1/ 3 7 7 5 9 1 7

1/ 9 1/ 7 1/ 5 3 1/ 3 1/ 7 1

S

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

Nejprve byla sestavená matice posouzena z hlediska její míry konzistence. Tato byla 

analyzována pomocí indexu C. I. (Consistency Index). V programu MATLBAB byla 
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stanovena hodnota tohoto indexu pro sestavenou Saatyho matici na 0,298. Pro matici o 

rozměru 7x7 je maximální hodnota tohoto indexu 1,34. Sestavenou Saatyho matici tedy lze 

považovat za konzistentní a je možné určit váhy jednotlivých kritérií.   

 

Tab. 11 Stanovení vah pomocí Saatyho metody 

 

 

Kritérium 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Složitost 

odlitku 

Šířka 

stěn 

odlitku 

Variabilita 

šířky stěn 

odliku 

Počet 

tepelných 

uzlů 

Lineární 

smršťování 

kovu 

Počet 

kusů 

Stupeň 

průtočnosti 
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1

1












 

 

3,64 1,66 0,75 0,59 0,33 3,39 0,33 

nn

j

ij

n

k

s

1

11












 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 

Váha 0,34 0,16 0,07 0,05 0,03 0,32 0,03 

 

Výsledky Saatyho metody jsou zaznamenány v tab. 11. Princip stanovení vah jednotlivých 

kritérií pak vychází ze zápisu vztahu (30). Příklad výpočtu pro kritérium č. 1 lze zapsat tedy 

následujícím způsobem:     
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                                     (30) 

 

Zjištěná váha je určená na základě podílu geometrického průměru za dané kritérium a celkové 

sumy všech geometrických průměrů za všechna kritéria. Pomocí Saatyho metody byly jako 
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výrazně nejdůležitější určeny kritéria č. 1 (složitost odlitku – 34%) a č. 6 (počet kusů – 32%). 

Ostatní kritéria lze vzhledem k těmto hodnotám považovat na základě této metody za méně 

významné.  

Saatyho metoda vychází z principů párového porovnání, ale má zcela zásadní přednost. 

Umožňuje provést hodnocení na základě binomického porovnání, ovšem hodnocení je 

diferencováno na dané stupnici. Nejedná se tedy pouze jen o určení, které ze dvou kritérií je 

významnější, ale jejich srovnání je vyjádřeno na definované stupnici. Tento aspekt může 

zásadně ovlivnit zjištěné výsledky. Hodnocení nevychází totiž jen z pouhé preference kritéria, 

ale jde o hodnocení citlivosti jejich vzájemného vztahu. Graficky jsou zjištěné výsledky vah 

pro jednotlivá kritéria pomocí Saatyho metody zobrazeny na obr. 38.  

   

Obr. 38 Stanovené váhy prostřednictvím Saatyho metody 
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14. KOMPARACE A SYNTÉZA ZJIŠTĚNÝCH VAH PRO SLEDOVANÁ KRITÉRIA 

Stanovení vah kritérií bude vždy mít do jisté míry subjektivní charakter. Toto je dáno 

především osobou, která hodnocení vytváří, ale také charakterem použitých metod. Pro 

objektivní nalezení reálných hodnot vah jednotlivých kritérií je proto vhodné aplikovat více 

metod pro jejich zjištění. V rámci provedeného výzkumu ve sledované firmě byly aplikovány 

pro stanovení vah čtyři metody. Dvě z použitých metod lze pak označit za jednodušší (metoda 

bodovací, metoda postupného rozvrhu vah). Tyto dvě metody jsou ve své podstatě založeny 

na přímém přidělování vah. V případě metody postupného rozvrhu vah je toto 

zakomponováno do hodnocení pomocí skupin a následně prostřednictvím pořadí jednotlivých 

kritérií. Respondent explicitně přímo nepřiděluje kritériím konečné váhy ale provedené 

hodnocení je velmi zjednodušené. Princip prostého rozdělování určité hodnoty bodů, mezi 

sledovaná kritéria bude znesnadněn, neobjektivitou při paralelním posuzování mnoha faktorů. 

Každý řešitel snadněji ohodnotí několik kritérií než několik desítek. V takto rozsáhlém 

souboru sledovaných kritérií už bude docházet k velkému zkreslení. Přestože bylo hodnoceno 

jen sedm kritérií ovlivňujících vznik vad při odlévání, nemusí být aplikace těchto nástrojů 

z výše uvedených důvodů zcela přesná. 

Tab. 12 Zjištěné hodnoty vah 

Kritéria 

Metody stanovení vah 

Bodovací 
Postupného 

rozvrhu 

Párového  

porovnání 

Saatyho 

metoda  

K1 Složitost odlitku 0,24 0,25 0,25 0.34 

K2 Tloušťka stěn odlitku 0,16 0,17 0,18 0,16 

K3 Variabilita tloušťky stěn odliku 0,13 0,08 0,11 0,07 

K4 Počet tepelných uzlů 0,09 0,08 0,14 0,05 

K5 Lineární smršťování kovu 0,06 0,03 0,07 0,03 

K6 Počet kusů 0,23 0,33 0,21 0,32 

K7 Stupeň průtočnosti 0,09 0,06 0,04 0,03 

 ∑ 1,00 1,00 1,000 1,000 
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Mezi pokročilejší nástroje můžeme pak zařadit aplikovanou metodu párového porovnávání a 

především pak Saatyho metodu. Obě metody vycházejí z principu realizovaných párových 

rozhodnutí. V případě Saatyho metody je toto navíc realizováno prostřednictvím stupnice, 

která hodnotí sílu vzájemných vazeb daných dvou kritérií. Výsledky aplikovaných metod pro 

sledovaná kritéria jsou zobrazeny v rámci tab. 12 a obr. 39.  

 

Obr. 39 Zjištěné hodnoty vah pro jednotlivá kritéria pomocí uvedených metod 

Ze stanovených konečných hodnot vah je patrné, že mezi nejvýznamnější patří kritérium 

složitost odlitku (K1) a počet kusů (K6). V rámci všech aplikovaných metody byla tato 

kritéria ohodnocena jako nejdůležitější. V případě dalších kritérií jsou již určené váhy často 

velmi odlišné v závislosti na aplikované metodě. Zde patrně hrálo velkou roli také to, jaký má 

daná metoda charakter. V případě metod založených na párovém porovnání je možné patrně 

přesněji identifikovat některé aspekty daných kritérií. Toto může být dáno vzájemným 

srovnáním dvou možností, které musí respondent provést. U aplikovaných metod lze rovněž 

vyhodnotit největší rozpětí hodnot určených vah. Toho bylo dosaženo v případě Saatyho 

metody. Tento fakt může být ovlivněný mimo jiné tím, že Saatyho metoda využívá pevně 

nastavené deskriptory. Obecně lze říci, že každá z aplikovaných metod je do určité míry 

zatížena subjektivním postojem řešitele. Minimalizaci tohoto vlivu lze dosáhnout především u 
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Saatyho metody, kdy je pevně stanoveno hodnocení vah, ze kterého musí řešitel vyjít. Navíc 

je škála deskriptorů od sebe oddělena hodnotou dvou bodů, díky čemuž dochází k většímu 

oddělení vah. Zásadní výhodou je pak fakt, že výsledek hodnocení je založen na vzájemném 

porovnání dvou kritérií (obdobně jako u metody párového porovnání). Respondent tedy 

nemusel provádět hodnocení řady kritérií najednou, ale vždy se rozhodnul pro jednu ze dvou 

variant (např. významnější je složitost odlitku nebo šířka stěn odlitku). Abychom mohli 

zohlednit výsledky všech aplikovaných metod, které mají často odlišný charakter, bude pro 

využití vícekriteriálního rozhodování použito vah, které budou stanoveny jako aritmetický 

průměr ze všech metod. Pro všechna kritéria bude tedy stanovena váha jako aritmetický 

průměr (31) z výsledků všech čtyř metod. 

                                                                     
ix

x
n




                                                           (31) 

Takto určené váhy pro všechna kritéria pak budou mít podobu uvedenou v tab. 13. 

Tab. 13 Zjištěné váhy jednotlivých kritérií 

Kritérium 
Váha 

(0-1) (%) 

K1 Složitost odlitku 0,24 24 

K2 Tloušťka stěn odlitku 0,16 16 

K3 Variabilita tloušťky stěn odliku 0,13 13 

K4 Počet tepelných uzlů 0,09 9 

K5 Lineární smršťování kovu 0,06 6 

K6 Počet kusů 0,23 23 

K7 Stupeň průtočnosti 0,09 9 

 

V rámci některých dalších aplikovaných metod vícekriteriálního rozhodování je nutné takto 

definované váhy převést do formy vektoru. Vektor vah v pak vychází z výsledků uvedených 

v tab. 13 a každá jeho hodnota odpovídá konkrétní hodnotě váhy. Uvedené hodnoty vah jsou 

ve vektoru řazeny v pořadí, ve kterém jsou kritéria uvedena (K1 – K7).   

                                            w = (0,24; 0,16; 0,13; 0,09; 0,06; 0,23; 0,09)                             (32) 
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V rámci dalších výpočtů bude tedy místo konkrétních hodnot vah vyžit definovaný vektor 

v (32). 
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15. PRINCIP VYHODNOCENÍ ZAKÁZEK NA VÝROBU ODLITKŮ POMOCÍ 

MATEMATICKÝCH METOD 

Při hodnocení daných slévárenských zakázek byly nejprve definovány relevantní kritéria, 

která zásadně ovlivňují výskyt možných neshod při výrobě odlitků. Definováno bylo celkem 

sedm kritérií. Pro tato kritéria byla následně pomocí aplikovaných metod stanovena váha, 

tedy jejich kvantifikovatelný význam. Hodnoty vah jsou klíčové, jelikož jsou zohledňovány 

ve většině metod vícekriteriálního rozhodování, které budou dále aplikovány. Pro hodnocení 

budou využity metody, které pro porovnávání vícerozměrných problémů používají odlišnou 

metodologii. Pro hodnocení budou využity matematické nástroje vícekriteriálního 

rozhodování, které vycházejí z principu maximalizace užitku, aspiračních úrovní, ale také 

identifikace vzdálenosti od ideální varianty. Rozdílný charakter aplikovaných metod by měl 

identifikovat možný potenciál využití nástrojů vícekriteriálního rozhodování pro danou 

problematiku. Konkrétně budou v prostředí sledované firmy aplikovány tyto nástroje 

vícekriteriálního rozhodování: 

- Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty 

- Metoda váženého pořadí 

- Analyticko hierarchický proces 

- Konjunktivní a disjunktivní metoda 

 

Uvedené metody vícekriteriálního rozhodování budou aplikovány na sedmi výrobních 

zakázkách v prostředí sledované slévárny. Na základě dohody o vytvoření disertační práce 

nebudou vzhledem ke konkurenčním důvodům uvedeny na přání podniku konkrétní názvy 

daných zakázek. Zakázky na odlitky budou označeny zástupnými symboly Z-1 až Z-7. Pro 

každou výrobní zakázku byly získány informace pro všechna sledovaná kritéria. Zakázky 

budou hodnoceny podle již uvedených kritérií:  

- Složitost odlitku 

- Šířka stěn 

- Variabilita šířky stěn 

- Počet tepelných uzlů 

- Lineární smršťování 

- Počet kusů 

- Stupeň průtočnosti 
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Cílem aplikace metod vícekriteriálního rozhodování bude na základě daných hodnot, posoudit 

rizikovost všech hodnocených výrobních zakázek. Hodnotíme-li rizikovost vzniku vad 

odlitku, bude nejlepší výrobní zakázka taková, která představuje na základě dostupných 

informací nejnižší riziko. Rizikovost vzniku vad odlitku se pak odráží v nákladech, které 

souvisejí se stanovením přirozené míry zmetkovitosti, které slévárna musí řešit u každé 

přijímané zakázky. Výrobní zakázka, která bude na základě aplikovaných metod 

identifikována jako, nejlepší bude představovat nejmenší riziko.   
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16. METODA VZDÁLENOSTI OD FIKTIVNÍ VARIANTY 

Tato metoda vícekriteriálního rozhodování je založená na měření vzdálenosti jednotlivých 

variant a tzv. fiktivní varianty. Za fiktivní variantu pak můžeme považovat: 

- Nejlepší variantu (Hodnoty kritérií jsou ve všech případech nejlepší. Za ideální 

variantu pak můžeme označit takovou, u které můžeme identifikovat nejkratší 

vzdálenost od této fiktivní varianty). 

- Nejhorší variantu (Hodnoty kritérií jsou ve všech případech nejhorší. Ideální 

varianta pak bude taková, která bude od této fiktivní co nejvíce vzdálená.  

Stanovení vzdálenosti od fiktivní varianty je pak provedeno měřením euklidovské 

vzdálenosti. Tuto můžeme chápat jako vícerozměrné stanovení vzdáleností dvou bodů. Počet 

sledovaných kritérií pak určuje konečný počet rozměrů. Postup aplikace metody vzdálenosti 

od fiktivní varianty můžeme rozdělit do těchto kroků: 

A) Stanovení vah kritérií (Využity budou váhy pro sledovaná kritéria, která byla 

stanovena v kapitole 14). 

B) Určení nejlepších hodnot pro jednotlivé varianty (zakázky). 

C) Určení nejhorších hodnot pro jednotlivé varianty (zakázky). 

D) Výpočet konkrétní vzdálenosti každé z variant (zakázek) od ideální varianty 

(zakázky), vztah (33). 

E) Stanovení pořadí variant (zakázek). 

 

(33) 

 

Jednotlivé proměnné ve vzorce X pak mají následující význam:  

vi  - váha, 

xij  - hodnota každého z kritérií z hlediska jednotlivých variant, 

x
*

i  - nejlepší důsledek vzhledem k i – tému kritériu, 

x
0

i  - nejhorší důsledek vzhledem k i – tému kritériu. 
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Tab. 14 Kritéria pro hodnocení vad odlitků a jejich hodnoty pro jednotlivé zakázky 

 

 

Kritéria 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

 Složitost 

odlitku 

Šířka 

stěn 

Variabilita 

šířky stěn 

Počet 

tepelných 

uzlů 

Lineární 

smršťování 

kovu 

Počet 

kusů 

Stupeň 

průtočnosti 

Z
ak

áz
k

a 

Z-1 420 10 121 5 25 17 0,10 

Z-2 512 5 98 7 7 6 0,25 

Z-3 576 16 160 8 18 27 0,31 

Z-4 729 9 79 12 12 7 0,36 

Z-5 648 8 165 20 11 5 0,28 

Z-6 270 12 87 6 8 15 0,41 

Z-7 392 4 101 7 17 18 0,20 

 

Barevné označení variant: 

 
 nejlepší hodnota kritéria 

 nejhorší hodnota kritéria 

 

Pro posouzení všech sedmi sledovaných druhů zakázek na výrobu odlitků budou použity 

definovaná vstupní data, která vycházejí ze všech relevantních kritérií (tab. 14). Barevně jsou 

odlišeny nejlepší a nejhorší hodnoty pro každé monitorované kritérium. Stanovení těchto 

hodnot je pro aplikaci metody vzdálenosti od fiktivní varianty významné. Vzdálenost od 

fiktivní varianty, podle jejíž hodnoty budou zakázky posuzovány, bude určeno pomocí vztahu 

(33). Obecně lze říci, že celková hodnota vzdálenosti od fiktivní varianty je své podstatě 

tvořená sumou jednotlivých dílčích odchylek od ideální hodnoty daného kritéria. Zakázka, u 

které bude tato celková vzdálenost od fiktivní varianty nejkratší, je pak nejlepší. Vzhledem 

k tomu, že metoda vzdálenosti od fiktivní varianty umožňuje zohledňovat jednotlivé rozdíly 
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v hodnotách konkrétních kritérií, může také nastat situace, že jako nejlepší bude celkově 

identifikována varianta, která není v žádném ze sledovaných kritérií nejlepší. 

Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty využívá hodnoty vah pro sledovaná kritéria. Jako 

váhy pro sedm definovaných kritérií, které ovlivňují vznik vady odlitků, budou využity již 

zjištěné hodnoty vah (tab. 15).       

Tab. 15 Zjištěné váhy jednotlivých kritérií 

Kritérium 
Váha 

(0-1) 

K1 Složitost odlitku 0,24 

K2 Šířka stěny odlitku 0,16 

K3 Variabilita tloušťky stěn odliku 0,13 

K4 Počet tepelných uzlů 0,09 

K5 Lineární smršťování kovu 0,06 

K6 Počet kusů 0,23 

K7 Stupeň průtočnosti 0,09 

 

Formálně můžeme postup řešení metody vzdálenosti od fiktivní varianty zapsat v podobě 

tab. 16. K1 – K7 představují jednotlivá hodnotící kritéria. Z-1 až Z-7 jsou analyzované 

výrobní zakázky na výrobu odlitků. Ve sloupci Vi jsou uvedeny váhy jednotlivých kritérií. Ve 

sloupci označeném xi
* jsou zapsány nejlepší hodnoty pro každé konkrétní kritérium a ve 

sloupci xi
0
 pak hodnoty nejhorší. Jednotlivé dílčí odchylky od fiktivní varianty jsou pak 

stanoveny dle vztahu (33).  

 

 

 

 

 

 



98 
 

Tab. 16 Určení vzdálenosti od fiktivní varianty 

 vi xi
* 

xi
0 

Z-1  Z-2 Z-3 Z-4 Z-5 Z-6 Z-7 

K1 0,24 270 729 0,026 0,067 0,107 0,240 0,198 0 0,017 

K2 0,16 16 4 0,040 0,147 0 0,054 0,071 0,018 0,160 

K3 0,13 79 165 0,031 0,006 0,115 0 0,130 0,001 0,008 

K4 0,09 5 20 0 0,002 0,004 0,019 0,090 0,0004 0,002 

K5 0,06 7 25 0,050 0 0,022 0,005 0,003 0,0002 0,018 

K6 0,23 27 5 0,043 0,209 0 0,190 0,230 0,088 0,038 

K7 0,09 0,10 0,41 0 0,021 0,041 0,063 0,030 0,090 0,009 

   ∑ 0,191 0,452 0,289 0,571 0,752 0,178 0,252 

   Dj 0,437 0,672 0,537 0,756 0,867 0,444 0,502 

Konečné pořadí zakázek 1. 5. 4. 6. 7. 2. 3. 

 

Příklad výpočtu pro kritérium č. 1 (složitost odlitku) pro všechny hodnocené výrobní zakázky 

pak můžeme zapsat následujícím způsobem:  

 

                                                                    

                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Schéma výpočtu vychází ze vztahu (33). Výpočet je realizovaný po částech. Nejprve jsou 

stanoveny hodnoty jednotlivých odchylek. Tyto jsou následně sečteny a odmocněny. Vše je 

dáno zápisem vzorce (33). Konečná hodnota vzdálenosti od fiktivní varianty je pak v tab. 16. 
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zapsána v řádku Dj. Výpočet dílčích odchylek pro kritérium K2 (Šířka stěny odlitku) lze pro 

uvedené výrobní zakázky zapsat takto: 

2

2

2

2

2

2

16 10
2 1 0,16 0,040

16 4

16 5
2 2 0,16 0,134

16 4

16 16
2 3 0,16 0

16 4

16 9
2 4 0,16 0,054

16 4

16 8
2 5 0,16 0,071

16 4

16 12
2 6 0,16 0,018

16 4

2 7 0,1

K Z

K Z

K Z

K Z

K Z

K Z

K Z

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 

2
16 4

6 0,160
16 4

 
  

 

 

Výsledky jsou opět zapsány v příslušené části tab. 16. Suma dílčích odchylek pro jednotlivé 

zakázky je pak odmocněna a je stanovena konkrétní vzdálenost od fiktivní varianty pro danou 

zakázku. Výpočet pro zakázku Z1 vycházející z dílčích odchylek uvedených v tab. 16 lze pak 

zapsat následujícím způsobem:  

(0,026 0,040 0,031 0 0,050 0,043 01

0,1911

0, 4371

DZ

DZ

DZ

      




 

Podle takto zjištěných vzdáleností od fiktivní varianty jsou všechny výrobní zakázky seřazeny 

od nejlepších po nejhorší. Stanovená hodnota vzdálenosti od fiktivní varianty je zobrazena 

v tab. 16 v řádku Dj. Graficky jsou pak tyto hodnoty zobrazeny na obr. 40.  
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Obr. 40 Zjištěné hodnoty vzdálenosti od fiktivní varianty pro dané zakázky 

Jako nejlepší je pak ta varianta (zakázka) u které je vypočtená hodnota vzdálenosti od fiktivní 

varianty nejmenší. Pořadí sledovaných zakázek pak můžeme přehledně zapsat ve formě 

tab. 17.   

Tab. 17 Zjištěné pořadí sledovaných zakázek na výrobu odlitků 

Pořadí Zakázka Celková hodnota 

1. Z-1 0,437 

2. Z-6 0,444 

3. Z-7 0,502 

4. Z-3 0,537 

5. Z-2 0,672 

6. Z-4 0,756 

7. Z-5 0,867 

 

Výrazně nejlepší jsou na základě provedeného hodnocení zakázky č. 1 a č. 6. Jejich hodnota 

vzdálenosti od fiktivní varianty je velmi podobná. Tyto zakázky lze hodnotit jako velmi 

srovnatelné. Druhou skupinou mohou tvořit zakázky č. 7, 3, 2, které se umístily na dalších 

místech. Zbývající dvě zakázky (č. 4, 5) jsou pak dle posuzované hodnoty výrazně horší. 

Zakázka Z5 je dokonce dle jištěné hodnoty více než dvojnásobně horší oproti Z6, která je na 

prvním místě. Riziko vzniku vadného odlitku je tedy v případě těchto dvou zakázek zásadně 
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větší. Zjištěné vzdálenosti od fiktivní varianty pro jednotlivé zakázky (odlitky) je možné 

převést snadno na procenta. Tento číselný formát může být pro běžného hodnotitele 

uživatelsky příjemnější. Na výsledcích hodnocení se pak přirozeně nic měnit nebude.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

1

n
H v h
j i ij
i

 


  

17. METODA VÁŽENÉHO POŘADÍ 

Metoda váženého pořadí je založená na kvantifikaci sestaveného pořadí jednotlivých kritérií 

pro konkrétní hodnocenou variantu. Princip metody spočívá v tom, že pro všechna kritéria, je 

stanoveno jejich pořadí ve smyslu stupně naplnění jednotlivých kritérií. Takto sestavené 

pořadí je pak základem pro další hodnocení. V případě kdy budeme porovnávat hodnoty 

definovaných kritérií pro hodnocení rizika vzniku vad odlitků, provedeme nejprve seřazení 

všech kritérií podle konkrétních hodnot. Takto definované pořadí vstupuje do celkového 

hodnocení, které zohledňuje váhy jednotlivých kritérií. Obecný postup stanovení 

preferenčního uspořádání variant metodou váženého pořadí lze shrnout do těchto bodů: 

- Určení vah kritérií (vycházíme z již zjištěných vah). 

- Stanovení pořadí jednotlivých variant z hlediska každého z kritérií (pij). 

- Výpočet parciálního ohodnocení jednotlivých variant z hlediska každého kritéria 

(hij), vztah (34). 

                                                            hij = m + 1 - pij                                                          (34) 

- Stanovení celkové hodnoty daných variant (Hj), vztah (35).  

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                          (35)     

- Vyhodnocení pořadí variant podle hodnoty (Hj) 

 

Pro hodnocení byly opět použity data pro sledované slévárenské zakázky jako u dalších metod 

(tab. 18). V prvním kroku bylo stanoveno pořadí pro hodnoty jednotlivých kritérií. Například 

v případě kritéria K1 Složitost odlitku byly jednotlivé výrobní zakázky seřazeny sestupně 

podle dostupných hodnot. Bylo tedy vytvořeno pořadí pro všech sedm kritérií. Takto 

sestavené pořadí kritérií je základem pro realizaci metody váženého pořadí. Metoda váženého 

pořadí tedy nehodnotí konkrétní rozdíly mezi hodnotami kritérií, ale seřazuje je jen podle 

velikosti. Druhou vstupní informací jsou váhy jednotlivých kritérií. Zde budou využity již 

zjištěné hodnoty, viz tab. 13.  
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Tab. 18 Vstupní data o posuzovaných slévárenských zakázkách 

 

 

Kritéria 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

 Složitost 

odlitku 

Šířka 

stěn 

Variabilita 

šířky stěn 

Počet 

tepelných 

uzlů 

Lineární 

smršťování 

kovu 

Počet 

kusů 

Stupeň 

průtočnosti 

Z
ak

áz
k

a 

Z-1 420 10 121 5 25 17 0,10 

Z-2 512 5 98 7 7 6 0,25 

Z-3 576 16 160 8 18 27 0,31 

Z-4 729 9 79 12 12 7 0,36 

Z-5 648 8 165 20 11 5 0,28 

Z-6 270 12 87 6 8 15 0,41 

Z-7 392 4 101 7 17 18 0,20 

 

Na základě uvedených dat je možné stanovit pořadí jednotlivých výrobních zakázek 

prostřednictvím metody váženého pořadí. Záznam o hodnocení je uveden v tab. 21, 22, 23, 

24, 25. V každé tabulce jsou uvedeny všechny relevantní informace pro stanovení konečného 

pořadí. U každého kritéria je uvedená váha (sloupec Vi). Ve sloupci Pi1- Pi7 je uvedeno pořadí 

každého kritéria pro všechny výrobní zakázky. Toto pořadí vychází z tab. 19. Sloupec hi1- hi9 

představuje hodnotu každého kritéria na základě daného pořadí. Tato hodnota je pak určená 

na základě vztahu (34). Proměnná m udává počet variant (v našem případě počet výrobních 

zakázek). Stanovení hodnoty hi1 pro výrobní zakázku Z-1 pro všech sedm sledovaných kritérií 

pak můžeme zapsat na principu vztahu (34) v následující podobě:  

hi1 (Z-1 / K1) = 7 + 1 – 3 = 5 

hi1 (Z-1 / K2) = 7 + 1 – 3 = 5 

hi1 (Z-1 / K3) = 7 + 1 – 5 = 3 

hi1 (Z-1 / K4) = 7 + 1 – 1 = 7 
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hi1 (Z-1 / K5) = 7 + 1 – 7 = 1 

hi1 (Z-1 / K6) = 7 + 1 – 3 = 5 

hi1 (Z-1 / K7) = 7 + 1 – 1 = 7 

 

Tab. 19 Určené pořadí jednotlivých kritérií 

 

 

Kritéria 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

 Složitost 

odlitku 

Šířka 

stěn 

Variabilita 

šířky stěn 

Počet 

tepelných 

uzlů 

Lineární 

smršťování 

kovu 

Počet 

kusů 

Stupeň 

průtočnosti 

Z
ak

áz
k

a 

Z-1 3. 3. 5. 1. 7. 3. 1. 

Z-2 4. 6. 3. 3. 1. 6. 3. 

Z-3 5. 1. 6. 4. 5. 1. 5. 

Z-4 7. 4. 1. 5. 4. 5. 6. 

Z-5 6. 5. 7. 6. 3. 7. 4. 

Z-6 1. 2. 2. 2. 2. 4. 7. 

Z-7 2. 7. 4. 3. 6. 2. 2. 

 

Tab. 20 Využité váhy kritérií 

Kritérium 

 

Váha 

(0-1) 

K1 Složitost odlitku 0,24 

K2 Šířka stěny odlitku 0,16 

K3 Variabilita tloušťky stěn odliku 0,13 

K4 Počet tepelných uzlů 0,09 

K5 Lineární smršťování kovu 0,06 

K6 Počet kusů 0,23 

K7 Stupeň průtočnosti 0,09 
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Tab. 21 Stanovení hodnoty pro zakázky Z-1 a Z-2 

Kritérium Váha - Vi 
Z-1 Z-2  

pi1 hi1 Vi * hi1 pi2 hi2 Vi * hi2 

K1 0,24 3. 5 1,2 4. 4 0,96 

K2 0,16 3. 5 0,8 6. 2 0,32 

K3 0,13 5. 3 0,39 3. 5 0,65 

K4 0,09 1. 7 0,63 3. 5 0,45 

K5 0,06 7. 1 0,06 1. 7 0,42 

K6 0,23 3. 5 1,15 6. 2 0,46 

K7 0,09 1. 7 0,63 3. 5 0,45 

 ∑ 4,86  3,71 

Pořadí 2.  5. 

 

Tab. 22 Stanovení hodnoty pro zakázky Z-3 a Z-4 

Kritérium Váha - Vi 
Z-3 Z-4  

pi3 hi3 Vi * hi3 pi4 hi4 Vi * hi4 

K1 0,24 5. 3 0,72 7. 1 0,24 

K2 0,16 1. 7 1,12 4. 4 0,64 

K3 0,13 6. 2 0,26 1. 7 0,91 

K4 0,09 4. 4 0,36 5. 3 0,27 

K5 0,06 5. 3 0,18 4. 4 0,24 

K6 0,23 1. 7 1,61 5. 3 0,69 

K7 0,09 5. 3 0,27 6. 2 0,18 

 ∑ 4,52  3,17 

Pořadí 4.  6. 

 

Tab. 23 Stanovení hodnoty pro zakázky Z-5 a Z-6 

Kritérium Váha - Vi 
Z-5 Z-6  

pi5 hi5 Vi * hi5 pi6 hi6 Vi * hi6 

K1 0,24 6. 2 0,48 1. 7 1,68 

K2 0,16 5. 3 0,48 2. 6 0,96 

K3 0,13 7. 1 0,13 2. 6 0,78 

K4 0,09 6. 2 0,18 2. 6 0,54 

K5 0,06 3. 5 0,30 2. 6 0,36 

K6 0,23 7. 1 0,23 4. 4 0,92 

K7 0,09 4. 4 0,36 7. 1 0,09 

 ∑ 2,16  5,33 

Pořadí 7.  1. 
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Tab. 24 Stanovení hodnoty pro zakázky Z-7 

Kritérium Váha - Vi 
Z-7 

pi7 hi7 Vi * hi7 

K1 0,24 2. 6 1,44 

K2 0,16 7. 1 0,16 

K3 0,13 4. 4 0,52 

K4 0,09 3. 5 0,45 

K5 0,06 6. 2 0,12 

K6 0,23 2. 6 1,38 

K7 0,09 2. 6 0,54 

 ∑ 4,91 

Pořadí 3. 

 

Tab. 25 Konečné pořadí sledovaných výrobních zakázek 

Pořadí Zakázka Celková hodnota 

1. Z-6 5,33 

2. Z-7 4,91 

3. Z-1 4,86 

4. Z-3 4,52 

5. Z-2 3,71 

6. Z-4 3,17 

7. Z-5 2,16 

 

Stejným způsobem byly určeny hodnoty této proměnné také v dalších případech, které jsou 

zobrazeny v rámci tab. 21, 22, 23, 24, 25. Dalším krokem při stanovení konečného pořadí 

sledovaných zakázek je vynásobení váhy příslušného kritéria s hodnotu uvedenou ve sloupci 

hi1-9. Výpočet vychází ze vztahu (35) a je v tabulkách uveden ve sloupci Vi * hi.  Pro zakázku 

Z-1 lze stanovení této hodnoty opět zapsat v následující podobě:   

Vi * hi1 (Z-1 / K1) = 0,24 * 5 = 1,20 

Vi * hi1 (Z-1 / K2) = 0,16 * 5 = 0,80 

Vi * hi1 (Z-1 / K3) = 0,13 * 3 = 0,39 

Vi * hi1 (Z-1 / K4) = 0,09 * 7 = 0,63 

Vi * hi1 (Z-1 / K5) = 0,06 * 1 = 0,06 

Vi * hi1 (Z-1 / K6) = 0,23 * 5 = 1,15 

Vi * hi1 (Z-1 / K7) = 0,09 * 7 = 0,63 
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Součet těchto hodnot pak představuje konečné hodnocení každé výrobní zakázky pomocí 

metody váženého pořadí. Její výše reprezentuje konkrétní úroveň dané varianty. Vyšší 

hodnota znamená lepší hodnocení dané výrobní zakázky. Konečné pořadí je tedy provedeno 

sestupnou formou pomocí takto zjištěných hodnot.    

Informace o konečném pořadí jsou uvedeny jak v jednotlivých dílčích hodnotících tabulkách, 

ale také souhrnně v tab. 19. Na základě aplikace metody váženého pořadí se jako nejlepší jeví 

zakázka Z-6. Zakázky Z-7, Z-1, Z-3 lze dle dosažených hodnot považovat hodnotově za velmi 

podobné. Výrazně nejhůře byly hodnoceny zakázky Z-4, Z-5 (nejrizikovější). Graficky jsou 

zjištěné hodnoty zobrazeny v rámci obr. 41. Aplikovaná metoda váženého pořadí umožňuje 

kvantifikovat jednotlivé varianty prostřednictvím definovaného pořadí daných kritérií. 

Metoda však neumožňuje zohlednit konkrétní rozdíly mezi jednotlivými kritérii, ale posuzuje 

pouze jejich pořadí. Jestliže bude pro hodnocení rizika vzniku vad odlitků v budoucnu 

výrazně rozšířen počet kritérií, může tato metoda být velmi efektivní. V případě velkého 

souboru kritérií bude jejich pořadí dobře hodnotitelný aspekt.      

 

Obr. 41 Zjištěné hodnoty pomocí metody váženého pořadí pro sledované zakázky 
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18. ANALYTICKO-HIERARCHICKÝ PROCES 

Analyticko-hierarchický proces (dále AHP) vychází principiálně ze Saatyho metody. 

Provedené hodnocení je založené na binomické porovnání dvou kritérií, které je realizované 

na definované stupnici. Toto umožňuje posoudit intenzitu vzájemného vztahu dvou 

porovnávaných kritérií (variant). 

Saatyho metoda byla aplikována při stanovení vah pro sledovaná kritéria pro hodnocení rizika 

vzniku vad u odlitků. Obdobný postup bude aplikovaný v rámci metody AHP, při hodnocení 

jednotlivých výrobních zakázek. Stejně jako u Saatyho metody je hodnocení založeno na 

určení normalizovaných geometrických průměrů řádků matice S. Pro určení konečných vah je 

pak používán normalizovaný geometrický průměr řádků Saatyho matice, vztah (36). 

 

 

                                                              (36)                                                                     

                                                        

 

V případě metody AHP je současně hodnoceno několik matic. Jejich počet je závisí na 

množství hodnocených variant. V našem případě se jedná o sedm výrobních zakázek na 

výrobu odlitků. Vycházet budeme opět z původních vstupních dat, definovaných v rámci tab. 

14. Prováděné binomické posuzování bude realizováno na stupnici 1 - 9 jak je uvedeno v tab. 

26.  

Tab. 26 Systém hodnocení jednotlivých kritérií 

Hodnoty stupnice Popis intenzity vzájemné vazby 

1 Kritéria jsou stejně významná 

3 První kritérium je slabě významnější než druhé  

5 První kritérium je silně významnější než druhé 

7 První kritérium je velmi silně významnější než druhé 

9 První kritérium je absolutně významnější než druhé 
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Prvním krokem při aplikaci metody AHP při hodnocení daných slévárenských zakázek bylo 

sestavení potřebného počtu matic. Vzhledem k tomu, že provádíme hodnocení 

prostřednictvím sedmi kritérií, bude toto také počet sestavených a analyzovaných matic. Pro 

každé ze sedmi kritérií byla sestavena matice o rozměrech 7 x 7. Rozměr matice (počet řádků 

a sloupců) pak představuje počet hodnocených zakázek slévárenské výroby. V každé matici 

budou na základě Saatyho principu hodnocení intenzity kritérií, binomicky porovnány 

všechny hodnoty variant. Hodnocení intenzity bude vycházet ze stupnice uvedené v tab. 26.     

Sestavené matice pro každé sledované kritérium lze zapsat v podobě matic S1, S2, S3, S4, S5, 

S6, S7. Příklad provedeného hodnocení a sestavení Saatyho matice lze demonstrovat na 

kritérium K1 – Složitost odlitku. Pro toto kritérium byly porovnány všechny hodnoty pro dané 

výrobní zakázky. Sestavení matice a provedení hodnocení citlivosti lze uvést na porovnání 

výrobní zakázky Z-1 a Z-2. V Saatyho matici jde o pozici a12. Uvedené výrobní zakázky mají 

pro toto kritérium tyto hodnoty:  

Z-1: 420 

Z-2: 512 

Daný typ kritéria je minimalizační a tedy nižší hodnota je lepší. Uvedené hodnoty byly 

porovnány pomocí stupnice uvedené v tab. 26. Výrobní zakázka Z-1 byla shledána jako slabě 

významnější než Z-2, hodnocení 3. Do Saatyho matice k tomuto kritériu byla tedy na pozici 

a12 zapsána tato hodnota. Dle Saatyho principu byla pak na pozici pod hlavní diagonálou, 

která také váže tyto dvě varianty (a21) zapsaná převrácena hodnota, tedy 1/3. Stejným 

způsobem byly porovnány všechny další varianty u každého kritéria a byly sestaveny Saatyho 

matice S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7.         

U každé matice byly určeny normalizační geometrické průměry řádků pomocí vtahu (36). 

Hodnoty jsou uvedeny v tab. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Příklad výpočtu normovaného 

geometrického průměru pro kritérium K-1 a výrobní zakázky Z-1, Z-2, Z-3, Z4, Z5, Z-6, Z-7 

lze zapsat následujícím způsobem:  
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Obdobně byly vyhodnoceny všechny sestavené Saatyho matice pro všech sedm kritérií. Před 

výpočtem geometrických průměrů řádku bylo provedeno ověření konzistence pro všech sedm 

sledovaných matic. Toto bylo provedeno pomocí softwarové aplikace. Zjištěné hodnoty 

konzistence pro všechny sestavené matice jsou pak v požadovaném intervalu pro daný rozměr 

matice. Sestavené matice jsou tedy konzistentní.  
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Kritérium 1 - Složitost odlitku 

1 3 5 7 7 1 / 3 1 / 3

1 / 3 1 3 5 3 1 / 5 1 / 3

1 / 5 1 / 3 1 5 3 1 / 5 1 / 3

1 1 / 7 1 / 5 1 / 5 1 1 / 3 1 / 9 1 / 7

1 / 7 1 / 3 1 / 3 3 1 1 / 7 1 / 5

3 5 5 9 7 1 3

3 3 3 7 5 1 / 3 1

S

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Tab. 27 Stanovení vah pro dané výrobní zakázky pro kritérium K1 

Zakázka Z-1 Z-2 Z-3 Z-4 Z-5 Z-6 Z-7 

 

nn

j

ijs

1

1












 

 

1,87 0,99 0,68 0,22 0,39 3,92 2,27 

nn

j

ij

n

k

s

1

11












 10,34 10,34 10,34 10,34 10,34 10,34 10,34 

Váha 0,18 0,10 0,07 0,02 0,04 0,38 0,22 
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Obr. 42 Stanovené váhy pro sledované varianty výrobních zakázek u kritéria K1 

 

Kritérium 2 - Šířka stěn  

1 5 1 / 5 1 3 1 / 3 5

1 / 5 1 1 / 9 1 / 5 1 / 3 1 / 7 1

5 9 1 5 5 3 9

2 1 5 1 / 5 1 1 1 / 3 5

1 / 3 3 1 / 5 1 1 1 / 3 5

3 7 1 / 3 3 3 1 7

1 / 5 1 1 / 9 1 / 5 1 / 5 1 / 7 1

S

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Tab. 28 Stanovení vah pro dané výrobní zakázky pro kritérium K2 

Zakázka Z-1 Z-2 Z-3 Z-4 Z-5 Z-6 Z-7 

 

nn

j

ijs

1

1












 

 

1,25 0,30 4,36 1,07 0,85 2,38 0,28 

nn

j

ij

n

k

s
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11












 10,49 10,94 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 

Váha 0,12 0,03 0,42 0,10 0,08 0,23 0,03 

 

 

 

Obr. 43 Stanovené váhy pro sledované varianty výrobních zakázek u kritéria K2 
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Kritérium 3 - Variabilita šířky stěn 

1 1 / 3 3 1 / 5 3 1 / 5 1 / 3

3 1 7 1 / 3 7 1 / 3 1

1 / 3 1 / 7 1 1 / 7 1 1 / 7 1 / 5

3 5 3 7 1 9 1 3

1 / 3 1 / 7 1 1 / 9 1 1 / 7 1 / 5

5 3 7 1 7 1 3

3 1 5 1 / 3 5 1 / 3 1

S

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Tab. 29 Stanovení vah pro dané výrobní zakázky pro kritérium K3 

Zakázka Z-1 Z-2 Z-3 Z-4 Z-5 Z-6 Z-7 
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0,63 1,49 0,29 3,11 0,28 3,00 1,35 
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 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 

Váha 0,06 0,15 0,03 0,31 0,03 0,30 0,13 
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Obr. 44 Stanovené váhy pro sledované varianty výrobních zakázek u kritéria K3 

Kritérium 4 - Počet tepelných uzlů 

1 3 3 5 9 1 3

1 / 3 1 1 5 9 1 1

1 / 3 1 1 5 7 1 1

4 1 / 5 1 / 5 1 / 5 1 5 1 / 5 1 / 5

1 / 9 1 / 9 1 / 7 1 / 5 1 1 / 9 1 / 9

1 1 1 5 9 1 3

1 / 3 1 1 5 9 1 1

S

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Tab. 30 Stanovení vah pro dané výrobní zakázky pro kritérium K4 

Zakázka Z-1 Z-2 Z-3 Z-4 Z-5 Z-6 Z-7 
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2,76 1,47 1,42 0,40 0,17 1,72 1,47 
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 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 

Váha 0,29 0,16 0,15 0,04 0,02 0,18 0,16 
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Obr. 45 Stanovené váhy pro sledované varianty výrobních zakázek u kritéria K4 

Kritérium 5 - Lineární smršťování kovu 

1 1 / 9 1 / 5 1 / 7 1 / 7 1 / 9 1 / 5

9 1 7 3 3 1 7

5 1 / 7 1 1 / 3 1 / 3 1 / 5 1

5 7 1 / 3 3 1 1 1 / 3 3

7 1 / 3 3 1 1 1 / 3 3

9 1 5 3 3 1 5

5 1 / 7 1 1 / 3 1 / 3 1 / 5 1

S

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Tab. 31 Stanovení vah pro dané výrobní zakázky pro kritérium K5 

Zakázka Z-1 Z-2 Z-3 Z-4 Z-5 Z-6 Z-7 
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0,19 3,26 0,55 1,32 1,31 2,96 0,55 
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 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 

Váha 0,02 0,32 0,05 0,13 0,13 0,29 0,05 



117 
 

 

 

Obr. 46 Stanovené váhy pro sledované varianty výrobních zakázek u kritéria K5 

 

Kritérium 6 - Počet kusů 

1 7 1 / 5 7 7 1 1

1 / 7 1 1 / 9 1 1 1 / 5 1 / 7

5 9 1 1 / 9 1 / 9 5 5

6 1 / 7 1 1 / 9 1 1 1 / 5 1 / 5

1 / 7 1 1 / 9 1 1 1 / 7 1 / 7

1 5 1 / 5 5 7 1 1

1 7 1 / 5 5 7 1 1

S
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Tab. 32 Stanovení vah pro dané výrobní zakázky pro kritérium K6 

Zakázka Z-1 Z-2 Z-3 Z-4 Z-5 Z-6 Z-7 

 

nn

j

ijs

1

1












 

 

1,82 0,33 5,11 0,35 0,44 1,66 1,74 

nn
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s
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 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 

Váha 0,16 0,03 0,45 0,03 0,04 0,15 0,15 

 

 

 

Obr. 47 Stanovené váhy pro sledované varianty výrobních zakázek u kritéria K6 
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Kritérium 7 - Stupeň průtočnosti 

1 3 5 5 3 9 3

1 / 3 1 3 3 1 5 1 / 3

1 / 5 1 / 3 1 3 1 5 1 / 5

7 1 / 5 1 / 3 1 / 3 1 1 / 3 3 1 / 5

1 / 3 1 1 3 1 5 1 / 3

1 / 9 1 / 5 1 / 5 1 / 3 1 / 5 1 1 / 7

1 / 3 3 5 5 3 7 1

S

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Tab. 33 Stanovení vah pro dané výrobní zakázky pro kritérium K7 

Zakázka Z-1 Z-2 Z-3 Z-4 Z-5 Z-6 Z-7 

 

nn

j

ijs

1

1












 

 

3,47 1,25 0,79 0,46 1,07 0,33 2,44 

nn
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1

11












 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 

Váha 0,35 0,13 0,08 0,05 0,11 0,03 0,25 

 

 

Obr. 48 Stanovené váhy pro sledované varianty výrobních zakázek u kritéria K7 
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Souhrnně jsou všechny výsledky vyhodnocených matic uvedeny v tab. 34. U všech 

sledovaných výrobních zakázek jsou uvedeny konkrétní hodnoty pro daná kritéria. Údaje 

uvedené v tab. 34 jsou založeny na dílčích výsledcích uvedených v tab. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33. Při hodnocení daných slévárenských zakázek hodnotíme sedm kritérií. Jejich hodnota 

(váha) byla určena v rámci dříve aplikovaných metod. Pro vyhodnocení metody AHP budou 

použity váhy zjištěné pomocí Saatyho metody. Jejich hodnoty jsou také zobrazeny 

v posledním řádku tab. 34. Suma hodnoty každé výrobní zakázky je poté tvořena součtem 

dílčích hodnot za každé kritérium. Tato dílčí hodnota je pak určená jako součin zjištěné 

hodnoty kritéria a dané váhy. V případě výrobní zakázky Z-1 a Kritéria K1 jde pak o součin 

0,18*0,34. Tímto způsobem jsou pomocí vah upraveny všechny zjištěné hodnoty kritérií. 

Součet těchto dílčích hodnot pak tvoří konečnou sumu hodnocení (sloupec ∑ v tab. 34). 

Konečné pořadí je pak sestaveno sestupně podle této hodnoty. Pomocí metody AHP byla tedy 

jako nejlepší hodnocena výrobní zakázka Z-6, nejhorší pak Z-4. Další pořadí je pak zobrazeno 

v rámci tab. 34 a obr. 49.   

Tab. 34 Vyhodnocení výrobních slévárenských zakázek pomocí metody AHP 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 ∑ Pořadí 

Z-1 0,18 0,12 0,06 0,29 0,02 0,16 0,35 0,16 3. 

Z-2 0,10 0,03 0,15 0,16 0,32 0,03 0,13 0,08 5. 

Z-3 0,07 0,42 0,03 0,15 0,05 0,45 0,08 0,24 2. 

Z-4 0,02 0,10 0,31 0,04 0,13 0,03 0,05 0,05 7. 

Z-5 0,04 0,08 0,03 0,02 0,13 0,04 0,11 0,06 6. 

Z-6 0,38 0,23 0,30 0,18 0,29 0,15 0,03 0,26 1. 

Z-7 0,22 0,03 0,13 0,16 0,05 0,15 0,25 0,15 4. 

Váhy 0,34 0,16 0,07 0,05 0,03 0,32 0,03   

 

 
 

Obr. 49 Koneční zjištěné hodnoty sledovaných výrobních zakázek pomocí metody AHP 



121 
 

19. Konjunktivní a disjunktivní metoda 

Při aplikaci těchto metod je od posuzovatele požadováno, aby určil aspirační úrovně kritérií 

yj
*
, kde j = 1, 2, …, n,  m = 1, 2, …, q. Celková množina variant je poté klasifikována na ty, 

které jsou přijatelné a nepřijatelné. V případě metody konjunktivní jsou za akceptovatelné 

považovány ty varianty, u kterých všechna kritéria splňují aspirační úrovně. Kdy tedy platí 

zápis (37).  

                                               yij ≥ yj
*
 pro všechna j = 1,2, …. , k.                                         (37) 

 

yij jsou konkrétní hodnoty kritérií, které jsou definovány v kriteriální matici. Rozsah množiny 

akceptovatelných variant závisí na požadovaných aspiračních úrovních y
*

j. Pro příliš nízké 

hodnoty y
*

j bude množina akceptovatelných variant velmi rozsáhlá, nebo může obsahovat 

dokonce všechny varianty. V případě příliš vysokých hodnot y
*

j ovšem těmto nemusí 

vyhovovat žádná varianta.    

Konjunktivní metodou tedy můžeme postupnými kroky (změnami aspiračních úrovní) nalézt 

nejlepší variantu na základě všech daných kritérií. Disjunktivní metoda vybírá za 

akceptovatelné ty varianty, které alespoň pro jedno kritérium splňují zadané úrovně a pro 

které tedy platí vztah (37). Na rozdíl od konjunktivní metody tedy stačí, pokud dané aspirační 

úrovni vyhovuje alespoň jedno kritérium.  

Tab. 35 zobrazuje vstupní data pro jednotlivá kritéria a zakázky. Hodnoty jsou identické, 

které byly zpracovány v rámci ostatních metod. V případě metody konjunktivní – disjunktivní 

je však nutné vstupní data upravit do formy kriteriální matice. Tato zobrazuje údaje o 

hodnotách kritérií pro jednotlivé zakázky výroby ve formě maticového zápisu. Matice bude 

tedy obsahovat data, která jsou zobrazená v rámci tab. 35. Pro snadnější formu zápisu v matici 

budou jen hodnoty kritéria K7 (stupeň průtočnosti) vynásobeny konstantou 100. Tato úprava 

současně nijak neovlivní další úpravy matice. Výsledkem je tedy sestavená kriteriální matice 

M.  
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Tab. 35 Vstupní data 

 

 

Kritéria 

 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

 Složitost 

odlitku 

Šířka 

stěn 

Variabilita 

šířky stěn 

Počet 

tepelných 

uzlů 

Lineární 

smršťování 

kovu 

Počet 

kusů 

Stupeň 

průtočnosti 

Z
ak

áz
k

a 

Z-1 420 10 121 5 25 17 0,10 

Z-2 512 5 98 7 7 6 0,25 

Z-3 576 16 160 8 18 27 0,31 

Z-4 729 9 79 12 12 7 0,36 

Z-5 648 8 165 20 11 5 0,28 

Z-6 270 12 87 6 8 15 0,41 

Z-7 392 4 101 7 17 18 0,20 

  MIN MAX MIN MIN MIN MAX MIN 

  Druh kritéria 
 

420 10 121 5 25 17 10

512 5 98 7 7 6 25

576 16 160 8 18 27 31

729 9 79 12 12 7 36

648 8 165 20 11 5 28

270 12 87 6 8 15 41

392 4 101 7 17 18 20

M

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Pro další řešení musíme sjednotit typ všech kritérií. V sestavené kriteriální matici jsou totiž 

obsažena jak kritéria minimalizační, tak maximalizační. Minimalizační charakter mají tato 

kritéria: K1, K3, K4, K5, K7. Maximalizační jsou tato kritéria: K2, K6. Charakter všech 

sledovaných kritérií je pak zobrazen v rámci tab. 35. Pro další řešení musíme sestavit matici, 

ve které budou mít všechna kritéria stejný charakter. Proto budou všechna minimalizační 

kritéria převedena na maximalizační. Kritéria: K1, K3, K4, K5, K7 budou tedy 

transformována na maximalizační. Toto bude realizováno tak, že od nejhorší hodnoty 

v minimalizačním kritériu odečteme ostatní hodnoty dosahované v daném kritériu. Tímto 

způsobem zajistíme převod všech minimalizačních kritérií na maximalizační. Po úpravě 

týkající se zmíněných kritérií získáme normalizovanou matici MN.  
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309 10 44 15 0 17 31

217 5 67 13 18 6 16

153 16 5 12 7 27 10

0 9 86 8 13 7 5

81 8 0 0 14 5 13

459 12 78 14 17 15 0

337 4 64 13 8 18 21

MN

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Konjunktivní - disjunktivní metoda je založená na verifikaci definovaných aspiračních úrovní. 

Prvním krokem při aplikaci konjunktivní - disjunktivní metody je stanovení těchto aspiračních 

úrovní kritérií, které slouží k identifikaci akceptovatelných variant. Za akceptovatelné jsou 

pomocí konjunktivní metody vybrány ty varianty, pro které platí vztah (37). V případě 

disjunktivní metody jsou akceptovatelnými variantami chápány ty, kterými je splněn 

vztah (37), alespoň pro jedno kritérium. První aspirační úroveň y
0
 určíme jako aritmetický 

průměr hodnot jednotlivých kritérií. Následně provedeme porovnání a vyhodnocení. Na 

základě zjištěných výsledků rozhodneme, zda byla aspirační úroveň zvolena správně, nebo je 

zapotřebí ji zpřísnit, případně uvolnit. Vycházet budeme ze stanovené normalizované matice 

MN, kde jsou všechna kritéria převedena na maximalizační. Hodnoty aspirační úrovně jsou 

stanoveny jako prostý aritmetický průměr a jsou zapsány ve formě vektoru y
0
. 

y
0
=(222, 9, 49, 11, 11, 14, 14) 

Porovnáme-li hodnoty normalizované matice MN s aspirační úrovní z
0
 zjistíme, že podmínka 

daná vztahem (37), není splněná u žádné zakázky. První definovaná aspirační úroveň je tedy 

příliš přísná a je nutné ji snížit. Vzhledem k tomu, že byly zamítnuty všechny sledované 

zakázky bude provedeno snížení aspirační úrovně na polovinu u všech kritérií. Tam, kde je 

hodnota lichá, bude odečtena konstanta jedna a sudý zbytek bude vydělen číslem dva. Tímto 

bude zachováno, aby v rámci aspirační úrovně se vyskytovaly pouze celá čísla.  

y
0
=(222, 9, 49, 11, 11, 14, 14) 

Po této úpravě lze novou aspirační úroveň zapsat v podobě vektoru y
-1

 . 

y
-1

=(111, 4, 24, 5, 5, 7, 7) 

Této aspirační úrovni při dodržení podmínky dané vztahem (37) pak vyhovuje pouze zakázka 

Z-7 (matice MN1). V případě této varianty všechny jsou všechny hodnoty daných kritérií 
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větší nebo rovny daným aspiračním úrovním uvedeným v rámci vektoru y
-1

. Tuto výrobní 

zakázku pak můžeme na základě konjunktivní metody považovat za nejlepší.  

 

Disjunktivní metodou jsou vybírány za optimální ty varianty, kterými je splněna podmínka 

daná vztahem (37). Pro základní aspirační úroveň bude opět použitý vektor y
0
. Podmínka 

definovaná vztahem (37) vyžaduje, aby alespoň jedno kritérium bylo větší nebo rovno dané 

aspirační úrovni.  

y
0
=(222, 9, 49, 11, 11, 14, 14) 

 

Tuto podmínku splňují všechny výrobní zakázky. Všechny tedy budou součástí dalšího 

hodnocení. Abychom mohli nalézt nejlepší variantu, musíme zpřísnit danou aspirační úroveň. 

Hodnoty základní aspirační úrovně y
0
 tedy zvýšíme na dvojnásobek. Nová aspirační úroveň 

má pak následně podobu vektoru  y
1
.  
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Tato aspirační úrovni pak při dodržení podmínky dané vztahem (37) vyhovují výrobní 

zakázky Z-1 a Z6 (matice MN3). V případě obou těchto zakázek vždy alespoň jedna hodnota 

kritéria je větší než hodnoty aspiračních úrovní.  

y
1
=(444,  18,  98,   22,   22,   28,   28) 

 

 

Pro nalezení nejvhodnější varianty (výrobní zakázky) musíme tedy opět upravit aspirační 

úroveň. Její hodnoty nyní již zvýšíme pouze o 5 procent. Takto upravená aspirační úroveň má 

následně podobu vektoru y
2
. Této výši aspirační úrovně pak vyhovuje pouze výrobní zakázka 

Z-1 (matice MN4). Tuto můžeme považovat z pohledu disjunktivní metody za nejvhodnější.  

y
2
=(466, 19 , 103,  23,  23,   29,   29) 

 

V případě, že budeme chtít hodnotit současně kompletní soubor kritérií je vhodné použít 

konjunktivní metodu. Pomocí této byla stanovena jako nejvhodnější výrobní zakázka Z-7 

(nejméně riziková). V případě této metody musí splňovat dané podmínky všechna sledovaná 

kritéria. Disjunktivní metoda pak umožňuje vyselektovat z případné množiny variant tu 



126 
 

nejvhodnější, již třeba na základě jednoho kritéria. V případě posouzení rizika vzniku vad u 

slévárenské výroby je vhodnější aplikace konjunktivní metody. V případě, že by byl počet 

kritérií výrazně zvýšen bude výhodné využít kombinaci obou metod.  

Obě aplikované metody lze použít v interaktivní formě. Zde je možné zohledňovat specifika 

jednotlivých kritérií a postupně dospět k variantě, která bude pro řešitele optimální. Střídají se 

zde dvě fáze. V první řešitel určí aspirační úrovně kritérií (y
*
j, j=1,2,…,k) a ve druhé fázi určí 

analytik množinu akceptovatelných variant a zvýší (sníží) některé aspirační úrovně kritérií, až 

dospěje ke kompromisní variantě.    
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20. VYHODNOCENÍ ZJIŠTĚNÝCH VÝSLEDKŮ 

Pro hodnocení rizikovosti slévárenských zakázek z hlediska potenciálního vzniku vadných 

odlitků bylo využito sedm relevantních kritérií. Pro tato kritéria byly stanoveny jejich váhy 

(význam) pomocí čtyř metod. Vyhodnocení jednotlivých výrobních zakázek bylo realizováno 

prostřednictvím metod vícekriteriálního rozhodování. Výrobní zakázky byly analyzovány 

pomocí metod, které mají odlišný charakter. Každý využitý matematický nástroj má svá 

specifika, která jsou dána strukturou výpočtu, ale také subjektivním pohledem každého 

řešitele. Zjištěné závěry může shrnout v několika rovinách. První možností je stanovení 

ideální (nejlepší) výrobní zakázky. Posouzeny byly všechny zakázky pomocí uvedených 

metod. Tab. 36 zobrazuje v agregované podobě zjištěné výsledky.  

Tab. 36 Výrobní zakázky určené jak optimální  

Použité metody 
Nejlépe hodnocené 

výrobní zakázky  

Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty Z-1 

Metoda váženého pořadí Z-6 

Analyticko-hierarchický proces Z-6 

Metoda konjunktivní  Z-7 

Metoda disjunktivní Z-1 

 

Jako nejlepší byly na základě aplikovaných metod určeny tyto výrobní zakázky: Z-1, Z-6,    

Z-7. Přičemž výrobní zakázky Z-1 a Z-6 byly jako nejlepší určeny pomocí dvou metod. 

V obou případech jde o vícekriteriální metody, které mají odlišný charakter. Pokud tedy 

bychom měli pouze na základě těchto dílčích výsledků z provedených analýz určit 

nejvhodnější variantu, bude se jednat o výrobní zakázky Z-1 a Z-6. Tyto výrobní zakázky 

tedy představují v konečném důsledku nejmenší riziko vzniku vadného odlitku. 

Pro komplexní vyhodnocení zjištěných výsledků je však nutné také analyzovat pořadí a 

kvalitu dalších variant. V rámci realizovaného hodnocení byly aplikovány metody 

vícekriteriálního rozhodování, které umožňují stanovit pořadí všech sledovaných výrobních 

zakázek (metoda vzdálenosti od fiktivní varianty, metoda váženého pořadí, Analyticko 

hierarchický proces). Při aplikaci těchto metod bylo určeno pořadí všech výrobních zakázek. 

Souhrn zjištěných výsledků je zobrazen v tab. 37. Jednotlivé výrobní zakázky jsou zde 

zobrazeny sestupně, v pořadí v jakém byly určeny. Nejsou zde uvedeny konkrétní hodnoty 

pro každou výrobní zakázku. Porovnání vypočtených hodnot pomocí aplikovaných metod je 
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rovněž možné, je však nutné přepočítat určené hodnoty do jednotné podoby. Využít je třeba 

možné některé bezrozměrné varianty ve formě procent. 

Pokud budeme hodnotit pouze zjištěné pořadí, můžeme na základě výsledků uvedených 

v tab. 37 konstatovat tato fakta. Výrazně nejlépe je hodnocená výrobní zakázka Z-6. Na 

základě výsledků uvedených tří metod, se tato výrobní zakázka umístila na 2., 1. a 1. místě. 

Na základě těchto výsledků ji můžeme považovat za nejlepší (nejméně rizikovou). Jako další 

dvě velmi srovnatelné výrobní zakázky lze označit Z-1 a Z-7. Pořadí na jakém se umístily 

v rámci aplikovaných metod jsou velmi podobná a patří mezi výrazně lepší. Další dvě výrobní 

zakázky (Z-2, Z-3) jsou opět dle dosažených výsledků srovnatelné. Jako nejhorší můžeme na 

základě určených pořadí chápat výrobní zakázky Z-4 a Z-5. Tyto dvě výrobní zakázky se 

neumístily v rámci žádné aplikované metody lépe než na 6. místě. Výsledky provedeného 

hodnocení jsou zjednodušeny faktem, že neporovnáváme konkrétní rozdíly ale jen pořadí 

jednotlivých výrobních zakázek. Toto pořadí můžeme dále vyhodnotit tím způsobem, že 

dosažené hodnoty sečteme. Jelikož tedy budeme sčítat pořadí, v jakém se jednotlivé výrobní 

zakázky umístily, bude jako nejlepší označena ta výrobní zakázka, u které bude suma pořadí 

nejnižší. Vzrůstající hodnota sumy pořadí pak znamená horší variantu.           

 

Tab. 37 Pořadí všech sledovaných výrobních zakázek 

 Metoda 

vzdálenosti 

od fiktivní 

varianty 

Metoda 

váženého 

pořadí 

Analyticko 

hierarchický 

proces 

Z-1 1. 3. 3. 

Z-2 5. 5. 5. 

Z-3 4. 4. 2. 

Z-4 6. 6. 7. 

Z-5 7. 7. 6. 

Z-6 2. 1. 1. 

Z-7 3. 2. 4. 
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Tab. 38 Pořadí výrobních zakázek na základě dílčích pořadí dle aplikovaných metod 

Výrobní 

zakázka 

Součet 

pořadí 

Konečné 

pořadí 

Z-1 7 2. 

Z-2 15 5. 

Z-3 10 4. 

Z-4 19 6. 

Z-5 20 7. 

Z-6 4 1. 

Z-7 9 3. 

 

Součet jednotlivých pořadí pro dané výrobní zakázky je zaznamenán v rámci tab. 38. 

Současně je zde uvedeno konečné pořadí. Podle výše uvedeného principu byly tedy jednotlivé 

výrobní zakázky seřazeny. Pomocí takto vyhodnoceného pořadí byla jako nejlepší výrobní 

zakázka určena Z-6, u které byla zjištěná suma pořadí 4. Na druhém místě pak byla zakázka 

Z-1 (součet 7), dále pak zakázka Z-7 (součet 9) a Z-3 (součet 10). Ostatní výrobní zakázky 

pak již byly výrazně horší a lze je považovat na základě uvedených výsledků za kategoriálně 

horší (nejrizikovější). 

Porovnáme-li výsledky obou vyhodnocení, můžeme konstatovat, že jsou výsledky velmi 

podobné. Konečné pořadí uvedené v tab. 38 můžeme považovat z hlediska výsledků 

aplikovaných metod za relevantní. Na základě aplikovaných metod a uvedených výsledků se 

můžeme domnívat, že aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v oblasti slévárenské 

výroby je efektivní. Aplikované metody umožňují posoudit rizikovost daných zakázek 

z hlediska možného vzniku vadného odliku. V případě že budou relevantně nastavená kritéria, 

která ovlivňují vznik vadného odlitku, můžeme uvedené metody využít pro porovnávání 

jednotlivých zakázek, z hlediska jejich potenciálního rizika vzniku vadného odlitku. Všechny 

aplikované metody umožňují relevantní porovnání sledovaných výrobních zakázek. Metoda 

vzdálenosti od fiktivní varianty umožňuje velmi jednoduše kvantifikovat i konkrétní rozdíly 

mezi hodnotami jednotlivých kritérií. V tom můžeme spatřovat její zásadní výhodu. Budeme-

li ovšem hodnotit velký počet slévárenských zakázek, pomocí velkého počtu kritérií bude 

řešení realizované touto metodu algoritmicky náročnější. Metoda váženého pořadí je obecně 

velmi uživatelsky nenáročná. Současně je ovšem zjištěné řešení založeno pouze na 

stanoveném pořadí jednotlivých hodnot kritérií. Zajímá nás tedy pouze pořadí, nikoliv již 

konkrétní rozdíly mezi hodnotami jednotlivých kritérií. Budeme-li hodnotit výrobní zakázky, 

kde budou zásadní rozdíly mezi hodnotami jednotlivých variant, nemusí být zjištěné řešení 

zcela relevantní. V případě analyticko-hierarchického procesu můžeme využít sofistikovaného 
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principu Saatyho porovnání. Na základě realizovaného průzkumu bylo ale patrné, jak je tato 

metoda náročná na řešení již v případě sedmi kritérií. Budeme-li předpokládat, že by do řešení 

vstupoval větší počet kritérií bude řešení pomocí AHP uživatelsky velmi náročný. 

Konjunktivní a disjunktivní metoda, která je založená na aspiračních úrovních umožňuje 

velmi rychle stanovit nejlepší variantu. Obě metody mohou být využity současně, vzhledem 

k tomu, že mají odlišnou náročnost na rozsah kritérií, které splňují aspirační úrovně. Jak bylo 

uvedeno v rámci aplikace této metody je možné při řešení využívat syntézu obou přístupů. 

Nevýhoda oboru metod spočívá v principu jejich řešení, kdy vždy selektivně hledáme pouze 

nejlepší variantu. Všechny uvedené nástroje je možné aplikovat v rámci řešeného problému, 

ovšem je nutné respektovat uvedené specifika, popřípadě nalézt vhodnou formu řešení, která 

by usnadnila masivnější průmyslovou aplikaci.           
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21. MODEL HODNOCENÍ RIZIKOVOSTI SLÉVÁRENSKÝCH ZAKÁZEK 

Provedený výzkum a aplikace uvedených metod potvrdily, jejich využitelnost při hodnocení 

rizikovosti vzniku neshodných odlitků. Před definováním návrhu modelu je vhodné provést 

stručnou sumarizaci provedeného výzkumu a identifikovat zjištěná specifika. Toto můžeme 

realizovat v rovině odpovědí na následující otázky:  

a) Je možné využít metody vícekriteriální rozhodování pro hodnocení rizika vzniku vad u 

slévárenské výroby? 

b) Je možné využít všechny aplikované metody? 

c) Je možné využít metody pro stanovení vah pro hodnotící kritéria? 

d) Je možné založit hodnocení na navrženém systému sedmi sledovaných kritérií?  

 

Odpovědi na tyto dotazy můžeme shrnout do následujícího hodnocení: 

a) Je možné využít metody vícekriteriální rozhodování pro hodnocení rizika vzniku vad u 

slévárenské výroby? 

Na základě realizovaného výzkumu a konkrétní aplikace uvedených metod se lze domnívat, 

že tyto nástroje je možné použít pro hodnocení rizikovosti vzniku vad. V případě každé 

z aplikovaných metod byly v rámci její aplikace také následně uvedeny její konkrétní 

specifika. Každá z aplikovaných metod vyžaduje od řešitele jiný přístup, ale také je odlišně 

výpočetně náročná. Aplikované nástroje vícekriteriálního rozhodování mají také odlišný 

charakter zjištěných výsledků a s tím související vypovídací schopnost. Jako příklad lze uvést 

metodu váženého pořadí, která do hodnocení zahrnuje pouze stanovené pořadí jednotlivých 

hodnot kritérií. Již ale není schopna zohlednit rozdíly mezi hodnotami jednotlivých kritérií. 

Metoda tedy kvantifikuje pouze to, zda je daná varianta na prvním, druhém třetím místě, ale 

již není schopna do hodnocení zahrnout konkrétní rozdíly. Obdobná specifika je možné 

identifikovat také u ostatních metod. V rámci provedeného výzkumu byly aplikovaný čtyři 

nástroje pro vícekriteriální rozhodování a čtyři pro určení vah. Z hlediska uvedených rozdílů 

mezi jednotlivými nástroji nebude patrně asi možné využít syntézu všech přístupů. Především 

pokud se bude jednat o návrh modelu pro operativní porovnání, který by měl sloužit v denní 

praxi. Proto bude nutné vytvořit (vybrat) nejlepší možnou variantu pro hodnocení rizikovosti 

ve slévárenské výrobě.    
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b) Je možné využít všechny aplikované metody? 

Na základě provedeného výzkumu lze říci, že pro hodnocení je možné využít všechny 

aplikované nástroje. Uvedené metody nebude patrně technicky možné použít všechny 

současně. Pro detailní pohled na možné dlouhodobé využití aplikovaných metod můžeme 

stručně shrnout zjištěné aplikační zkušenosti v podobě tab. 39. Čtyři aplikované metody 

vícekriteriálního rozhodování jsou vyhodnoceny z hlediska těchto atributů: 

- Je možné určit pořadí jednotlivých variant (ano / ne) 

- Je možné kvantifikovat rozdíly v hodnotách kritérií (ano / ne) 

- Jaká je algoritmická (výpočetní) náročnost metody (malá/střední/velká) 

- Jaká je uživatelská náročnost (malá/střední/velká)  

Tab. 39 Aplikační využitelnost 

 

Metoda 

vzdálenosti 

 od fiktivní 

varianty 

Metoda 

váženého 

 pořadí 

Analyticko 

hierarchický 

proces 

Metoda 

konjunktivní a 

konjunktivní 

Je možné 

určit pořadí 

variant 

ANO ANO ANO NE * 

Je možné 

kvantifikovat 

rozdíly 

v hodnotách 

kritérií 

ANO NE NE * * NE 

Náročnost 

algoritmická 

 

Malá Malá Velká Střední 

Náročnost 

uživatelská 

Malá Malá Velká Střední 

 

* Princip metody je založen na určení ideální varianty. Pořadí dalších variant by bylo možné 

stanovit sekundární úpravou aspiračních úrovní. 

 

** Rozdíly v hodnotách jsou reprezentovány danou stupnicí významnosti. Nejedná se tedy o 

komparaci vstupních hodnot, ale porovnání zástupných veličin přidělených dle dané stupnice. 
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Závěry jsou zobrazeny v rámci tab. 39. Pro hodnocení rizikovosti vzniku vadného odlitku je 

vhodné, aby bylo možné současně určit pořadí více výrobních zakázek. Současně je nutné, 

aby bylo možné do hodnocení zahrnout konkrétní rozdíly mezi jednotlivými kritérii. 

Provedený průzkum ukázal, že jako nejlepší může být také určená varianta, která nemá ve 

všech kritériích nejlepší hodnoty. Tato varianta může pak mít ale v řadě kritérií jen velmi 

malou odchylku od ideální hodnoty. V konečném hodnocení, kdy budou matematicky 

posouzena všechna kritéria, může být ale nejlepší. Má-li být navržený postup operativně 

používán, je také nutné, aby byl výpočetně nenáročný. Toto lze částečně zajistit vytvoření 

elektronické aplikace. Některé metody vícekriteriálního rozhodování, budou ale vždy určitou 

míru algoritmické náročnosti obsahovat. Toto je také nutné zmínit při návrhu řešení. 

Posledním aspektem je náročnost uživatelská. Tato se může týkat nutných znalostí pro 

využívání daného nástroje, popřípadě náročnosti při vyhodnocování zjištěných výsledků. 

Aplikované nástroje vícekriteriálního rozhodování mají opět v tomto aspektu odlišné 

vlastnosti. Pokud bude vytvořený nástroj využíván v operativních podmínkách širším 

spektrem pracovníků, je nutné, aby byla uživatelská náročnost nízká.    

Na základě výsledků uvedených v tab. 39 je pro další využití velmi vhodná metoda 

vzdálenosti od fiktivní varianty. Umožňuje určit pořadí jednotlivých variant, současně 

kvantifikuje rozdíly mezi hodnotami jednotlivých kritérií. Jde o nástroj, který pokud bude 

využíván v elektronické podobě, je výpočetně i algoritmicky velmi nenáročný. Metoda 

váženého pořadí má podobné atributy, ale zásadní nevýhodu v tom, že neumožňuje zohlednit 

konkrétní rozdíly mezi hodnotami jednotlivých kritérií. Analyticko-hierarchický proces nabízí 

sofistikovaný systém hodnocení, který bude patrně pro potřeby operativního hodnocení 

náročný. Stejně jako metody konjunktivní a disjunktivní.   

 

c) Je možné využít aplikované metody pro stanovení vah pro kritéria ovlivňující výskyt 

neshodných odlitků 

V rámci realizovaného výzkumu byly aplikovány čtyři metody na stanovení vah pro 

sledovaná kritéria. V obecné rovině lze říci, že využít je možné všechny aplikované metody. 

V rámci tab. 40 jsou uvedeny základní zjištěné charakteristiky. Tyto můžeme shrnout do 

následujícího výčtu:  

- Intuitivní charakter přidělování vah (ano / částečně / ne) 
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- Vzájemná komparace kritérií (ano / ne) 

- Hodnocení stupně odlišnosti (ano / ne) 

- Algoritmická a technická náročnost (malá / střední / velká) 

Pro dlouhodobou aplikaci je vhodné, aby využívaná metoda měla minimální složku tzv. 

intuitivního přidělování vah. Toto bude klíčové v případě, že do hodnocení bude zařazeno 

výrazně větší množství kritérií. V tomto případě by pak takto stanovené váhy měly patrně 

nízkou vypovídací hodnotu. Pro nalezení vhodného řešení je také vhodné, aby byla jednotlivá 

kritéria mezi sebou porovnávána. Toto často usnadní proces stanovení vah, zejména tam, kde 

jsou pocitové rozdíly mezi kritérii velmi malé. Pokud bude metoda využívat vzájemného 

porovnání kritérií, může být aplikován postup, kdy síla preference daného kritéria může být 

vyjádřena na určité stupnici. Posledním důležitým faktorem je algoritmická a technická 

náročnost dané metody. Stejně jako v případě metod vícekriteriálního rozhodování, bude 

příznivé, pokud využívaná metoda bude uživatelsky nenáročná. Lze předpokládat, že při 

operativním porovnání bude vše využíváno pracovníky, kteří budou mít v dané oblasti 

minimální znalosti. Tab. 40 ukazuje zjištěné charakteristiky aplikovaných metod, na základě 

provedeného výzkumu.  

Tab. 40 Aplikační využitelnost 

 Bodovací Postupného 

rozvrhu 

Párového  

porovnání 

Saatyho 

metoda 

Intuitivní charakter přidělování vah  ano ano částečně částečně 

Vzájemná komparace kritérií ne ne ano ano 

Hodnocení stupně odlišnosti ne ne částečně * ano 

Algoritmická a technická náročnost malá malá střední velká 

 

* odlišnost je hodnocena pouze na binomickém (0,1) principu (které kritérium je důležitější) 

Na základě uvedených předpokladů a zjištěných hodnocení se jeví jako vhodný nástroj 

Saatyho metoda. Její nevýhodou je poměrně vysoká algoritmická náročnost, uvážíme-li že by 

ji využíval neškolený pracovník. Toto lze ale minimalizovat pokud by metoda byla 

zpracována ve formě uživatelsky přívětivé aplikace.    
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d) Je možné založit hodnocení na navrženém systému sedmi sledovaných kritérií?  

V rámci provedeného výzkumu bylo pro porovnání jednotlivých výrobních zakázek použito 

těchto sedm kritérií: 

- Složitost odlitku 

- Šířka stěn 

- Variabilita šířky stěn 

- Počet tepelných uzlů 

- Lineární smršťování 

- Počet kusů 

- Stupeň průtočnosti 

Tato byla vybrána z většího souboru kritérií, která jsou opakovaně využívána. Kritéria jsou 

klíčová při hodnocení možného vzniku vad u odlitků. Z dlouhodobého hlediska je možné 

tento soubor kritérií využívat, což prokázal provedený výzkum. Hodnoty kritérií bude vždy 

možné snadno určit a dále zpracovat. V případě požadavků na rozšíření počtu a druhu kritérií 

je možné jejich soubor modifikovat.   

Návrh modelu pro hodnocení rizika vzniku neshodných výrobků lze rozdělit do dvou oblastí. 

První se bude týkat nastavení významu vah jednotlivých kritérií. Pro testovací verzi modelu 

hodnocení budou využita aplikovaná kritéria v rámci provedeného výzkumu. Jde tedy o 

následující parametry:    

- Složitost odlitku 

- Šířka stěn 

- Variabilita šířky stěn 

- Počet tepelných uzlů 

- Lineární smršťování 

- Počet kusů 

- Stupeň průtočnosti 

Jak ukázal provedený výzkum, uvedený soubor kritérií velmi dobře kvantifikuje aspekty 

daného problému. Současně byla tato kritéria definována na základě provedené analýzy 

neshodných odlitků ve sledované firmě. Návrh modelu pro hodnocení můžeme rozdělit do 

dvou etap. V prvé etapě můžeme definovat obecný hodnotící model, který je použitelný 
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také neautomatizované podobě. Model byl pracovně nazván 7-1000 podle počtu hodnocených 

kritérií a maximálního počtu bodů hodnotících riziko.      

Tab. 41 Princip hodnocení modelu 7-1000 

Číslo Název Veličina Maximální 

počet bodů 

Kritérium - 1 Složitost odlitku 1-1000 240 

Kritérium - 2 Šířka stěn odlitku  mm 160 

Kritérium - 3 Variabilita tloušťky stěn odliku % 130 

Kritérium - 4 Počet tepelných uzlů ks 90 

Kritérium - 5 Lineární smršťování kovu % 60 

Kritérium - 6 Počet kusů ks 230 

Kritérium - 7 Stupeň průtočnosti 0-1 90 

∑  1000 

 

Tab. 41 zobrazuje základní princip hodnocení. Toto bude založeno na sedmi definovaných 

kritériích. Pro každé kritérium je pak stanoven adekvátní interval alokovaných bodů. Tato 

hodnota je stanovená na základě určených vah pomocí čtyř aplikovaných metod. Hodnoty 

bodů pak představují konečné váhy jednotlivých kritérií, které jsou vynásobeny hodnotou sto. 

Počet bodů tedy představuje míru rizika. Rostoucí hodnota pak znamená vyšší míru rizika 

vzniku neshodného odlitku. Jednotlivá kritéria budou bodově ohodnoceny, podle příslušné 

stupnice. Příklad pro kritérium K1 je uveden v rámci tab. 42.  

Tab. 42 Bodová stupnice hodnocení kritéria K1 – složitost odlitku 

K1  -  Složitost odlitku Stanovená hodnota Bodová stupnice 

Extrémní – vysoké riziko vzniku vad 801-1000 193 - 240 

Vysoká – častý výskyt vad 601-800 145 - 192 

Střední – střední riziko 401-600 97 - 144 

Malá - malé riziko 201-400 49 - 96 

Velmi malá  - minimální riziko vzniku vady 0-200 0 - 48 

 

Hodnota daného kritéria bude stanovena stejným způsobem jako v rámci realizovaného 

výzkumu (součinem výsledků tří faktorů). Na základě stanovené hodnoty bude tato 
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přepočtena na adekvátní počet bodů. V rámci tab. 42 jsou uvedeny základní intervaly 

hodnocení. Při vkládání dat do softwarové aplikace bude toto přepočteno automaticky. 

Stejným principem budou bodově ohodnocena všechna další kritéria. Výsledný počet bodů 

pak představuje celkovou míru rizika vzniku vadného odlitku. Tento koncept hodnocení bude 

zpracován prostřednictvím softwarové aplikace a bude tvořit jednu složku hodnocení. 

Vytvořená aplikace bude využívat tyto tři základní nástroje: 

- Vytvořený model hodnocení 7-1000 

- Saatyho metoda pro stanovení vah kritérií 

- Modifikovaná metoda vzdálenosti od fiktivní varianty 

Aplikace umožňuje operativní vyhodnocení rizikovosti slévárenských zakázek z pohledu 

vzniku možné vady odlitku.  

Tab. 43 Vyhodnocení rizikovosti vzniku vady odlitku pro vybranou zakázku 

Číslo Název Veličina Hodnota Body 

Kritérium - 1 Složitost odlitku 1-1000 512 122 

Kritérium - 2 Šířka stěn odlitku  mm 5 130 

Kritérium - 3 Variabilita šířky stěn odliku % 91 70 

Kritérium - 4 Počet tepelných uzlů ks 3 20 

Kritérium - 5 Lineární smršťování kovu % 13 32 

Kritérium - 6 Počet kusů ks 14 115 

Kritérium - 7 Stupeň průtočnosti 0-1 0,11 18 

  ∑ 507 

 

Tab. 43 zobrazuje vyhodnocení vybrané slévárenské zakázky prostřednictvím navrženého 

modelu. U každého kritéria je uvedená konkrétní hodnota a body označující rizikovost. 

V posledním řádku tabulky je celkový součet přidělených bodů. S hodnotou 507 se tedy 

uvedená zakázka nachází přibližně v polovině maximální rizikovosti. Na základě 

analyzovaných dat byly navrženy skupiny rizikovosti (tab. 44). Každá skupina je pak 

charakterizována příslušným intervalem bodů. V případě potřeby je možné jednotlivé skupiny 

rizika rozpracovat do detailnější podoby. Rostoucí množství bodů přirozeně znamená vyšší 

míru rizika vzniku vadného odlitku. Podle uvedené stupnice je tedy možné jednotlivé výrobní 

zakázky klasifikovat do jednotlivých skupin. Navržený model hodnocení je možné využívat 
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v ruční nebo elektronické podobě. Pro jednotlivé skupiny rizika jak jsou uvedeny v rámci tab. 

44 je poté možné, nastavovat různé míry přirozené zmetkovitosti. Toto může zásadně ovlivnit 

přesnost při stanování konečné ceny. Kvantifikace míry rizika vzniku vadného odlitku může 

být pak využívána při jednání se zákazníkem.    

Tab. 44 Skupiny rizika vzniku vad 

  Bodový interval 

Skupina A 751-1000 

Skupina B 501-750 

Skupina C 251-500 

Skupina D 0-250 

 

Pro potřeby operativního využití byla na základě výsledků provedeného výzkumu vytvořená 

softwarová aplikace. Tato byla naprogramována v prostředí Visual Basic pro podmínky 

provozování v MS Excel. Tato verze aplikace byla určena jako pilotní. Na základě této 

funkční aplikace bude vytvořená sdílená programová verze v prostředí informačního systému 

K2.  

Grafická podoba aplikace je zobrazená na obr. 50. Aplikace umožňuje automatické výpočetní 

operace pro všechny aplikované metody. Funkčnost aplikace můžeme rozdělit do tří 

základních rovin. V rámci vytvořené aplikace je možné využívat tyto principy: Saatyho 

metodu, modifikovanou variantu metody vzdálenosti od fiktivní varianty a vytvořený model 

hodnocení 7-1000. Saatyho metoda je součástí obr. 51. Uživatel provede porovnání všech 

relevantních kritérií na definované stupnici. Aplikace umožňuje výběr vhodné varianty 

v každém políčku, které představuje konkrétní rozhodnutí. Uživatel zapisuje své výsledky 

rozhodnutí do části matice nad diagonálou. Převrácené hodnoty jsou následně automaticky 

zapsány do protilehlé polohy pod diagonálou. Vše vychází z principu Saatyho metody jak 

byla aplikována v rámci provedeného výzkumu. Na základě provedených rozhodnutí je 

automaticky proveden výpočet vah, jak ukazuje obr. 51. Zjištěné váhy jsou následně graficky 

zobrazeny v rámci automaticky vytvořeného grafu. Uživatel může provádět hodnocení 

opakovaně a výsledky ukládat do připravené knihovny. Současně je možné také velmi snadno 

obměňovat hodnocená kritéria. Hodnoty vah stanovené pomocí Saatyho metody touto 

elektronickou aplikací jsou následně využívány v rámci metody vzdálenosti od fiktivní 

varianty. Tato porovnává rizikovost daných druhů odlitků.   
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Obr. 50 Softwarová aplikace v prostředí MS-EXCEL 

Druhá aplikační část se týká operativního porovnání jednotlivých druhů odlitků z hlediska 

možného vzniku vad. Zde je využitá modifikovaná metoda vzdálenosti od fiktivní varianty a 

navržený model hodnocení 7-1000. Detail této části aplikace je zobrazen na obr. 52. V prvním 

kroku uživatel vloží vstupní hodnoty pro sedm sledovaných kritérií. Kritéria jsou opět stejná 

jako v případě definovaného modelu. Aplikace následně stanoví porovnání variant pomocí 

metody vzdálenosti od fiktivní varianty.     
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Body = Dj  x 1000                                                                                                                   (39) 

Zjištěná vzdálenost pomocí vztahu (38) bude upravena vynásobením konstantou 1000. 

Pomocí této jednoduché úpravy pouze usnadníme interpretaci zjištěných výsledků (vztah 39).  

Zjištěná vzdálenost od fiktivní varianty bude následně také vyhodnocená formou procent. Pro 

všechny porovnávané varianty bude sečtena jejich dílčí vzdálenost. Na základě této sumy, 

budou určeny procentuální podíly pro každou sledovanou variantu. V rámci vytvořené 

aplikace je možné současně porovnávat čtyři druhy odlitků. Metoda vzdálenosti od fiktivní 

varianty využívá pro hodnocení váhy stanovené Saatyho metodou. Na základě vložených 

vstupních dat umožnuje aplikace rovněž provést hodnocení pomocí vytvořeného modelu 7-

1000. Tento vychází z definovaných principů a je založen na využití vah, stanovaných pomocí 

aplikovaných metod. Po vložení vstupních dat aplikace automaticky zobrazí zjištěné body 

rizika. V rámci aplikace jsou graficky zobrazovány výsledky obou hodnotících metod ve 

formě grafů. Všechny výsledky je možné spolu s dalším komentářem k dané zakázce ukládat 

do vytvořené knihovny (databáze). Uživatel tedy může velmi snadno porovnat poptávané 

druhy odlitků a pomocí bodů rizika vyhodnotit potenciální rizikovost dané zakázky. Pro 

jednotlivé skupiny je možné nastavovat vhodné hladiny přirozené míry zmetkovitosti, která 

bude zahrnuta do navrhované ceny. Vytvořená aplikace je pro uživatele nenáročná na obsluhu 

a umožnuje okamžité vyhodnocení aktuálních dat. Aplikace umožňuje současně 

vyhodnocovat čtyři druhy poptávaných odlitků. Výsledky je možné archivovat v připravené 

knihovně, což umožňuje zpětně analyzovat zpracovaná data. Vytvořená aplikace umožňuje 

využití v provozních podmínkách pro potřeby operativního hodnocení.   
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22. ZÁVĚR 

Výroba odlitků je náročný proces, který je ovlivňován velkým množstvím faktorů. Odstranění 

vzniku vadných odlitků, není možné ani při využívání nejmodernějších technologií. Vady 

odlitků jsou vysoce negativní, avšak jejich vznik nebude možné nikdy zcela eliminovat. 

Příčiny vzniku vadného odlitku mohou mít charakter metalurgický, technologický, ale rovněž 

mohou být determinovány lidským faktorem. Důsledky vad mohou mít rovněž široké 

spektrum dopadů. Může se jednat o nevýznamné zhoršení vizuálních parametrů odlitků, 

omezení funkce výrobku, popřípadě jeho úplné vyřazení. Zvyšování kvality slévárenské 

výroby je možné jen pokud budeme vady správně identifikovat a aplikovat nástroje, které 

umožní těmto vadám předcházet. Efektivní diagnostika vad odlitků je zásadní při zvyšování 

kvality výroby. Množství neshodných výrobků může ovlivňovat nákladové parametry výroby. 

Význam produkovaných neshodných odlitků výrazně stoupá v případě, kdy se jedná o malé 

objemy výroby. U těchto zakázek může vysoká četnost výskytu vad, znamenat ztrátovost 

dané zakázky.              

V rámci realizovaného výzkumu byly aplikovány matematické nástroje pro oblast hodnocení 

rizika vzniku vadných odlitků. Pro hodnocení bylo využito sedm kritérií, které patří 

z dlouhodobého hlediska mezi nejvýznamnější. Aplikovány byly jak nástroje vícekriteriálního 

rozhodování, ale také nástroje na stanovení vah jednotlivých kritérií. Na základě provedeného 

výzkumu se jednoznačně potvrdilo, že využití těchto nástrojů v průmyslových podmínkách je 

pro daný typ problému vhodné. Aplikované nástroje jednoznačně umožňují syntetizovat 

všechna sladovaná kritéria a zjištěné hodnocení transformovat do jediného ukazatele. 

Současně se ale potvrdilo, že aplikované nástroje mají odlišnou algoritmickou náročnost, ale 

také generují výsledky s odlišnou citlivostí. 

Pro průmyslové použití byl vytvořen model 7-1000. Model je založen na sedmi-kriteriálním 

hodnocení a alokaci 1000 bodů. Tyto body pak představují míru rizika vzniku vadného 

odlitku. Každému z hodnocených kritérií bylo přiřazeno adekvátním množství bodů pomocí 

aplikovaných metod na stanovení vah. V tomto případě jde tedy o maximální hodnotu. Pro 

každou výrobní zakázku, která bude poptávána bude tedy stanoveno konkrétní množství bodů 

rizika pro každé kritérium. Suma těchto bodů pak představuje míru rizika vzniku vadného 

odlitku. Vytvořený model je možné využívat v ruční nebo elektronické podobě. V rámci 

vytvořené aplikace v prostředí MS-EXCEL je možné tento model velmi snadno používat. 

Součásti této aplikace je také využití Saatyho metody a modifikované vzdálenosti od fiktivní 
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varianty. Vytvořená aplikace umožňuje automaticky zpracovávat vložené informace a nabízí 

okamžité podklady pro rozhodování. Součástí je také připravená databáze, v rámci které je 

možné ukládat zjištěné hodnocení a zpětně je analyzovat. Aplikace také umožňuje vizualizaci 

zjištěných výsledků ve formě předdefinovaných grafů. V současné době je aplikace využívána 

ve sledované firmě a jsou jejím prostřednictvím hodnoceny malosériové zakázky.  

Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování umožňuje jednoduchým způsobem 

vyhodnocovat kategoriálně odlišné parametry. Aplikace těchto metod v oblasti slévárenské 

výroby se jeví jako velmi vhodná varianta snižující míru nejistoty při stanovení rizika vzniku 

neshodných výrobků. Složitost technologie slévárenských procesů bude vždy přinášet také 

produkci neshodných výrobků, i při využití všech moderních technologií a systémů řízení 

kvality. Navržený postup by měl umožnit kvantifikovat toto riziko a následně jej 

zakomponovat do ceny poptávané výrobní zakázky.   
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Příloha 1 Hlavní části slévárenských forem 
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Příloha 2 Tvárná litina – kuličkový grafit  
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Příloha 3 Funkční část aplikace – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

Příloha 4 Funkční část aplikace – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


