
 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 
 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce Problematika při stanovení kritérií hodnocení nabídek výběrového řízení 

v průmyslovém podniku je zaměřena na rozhodovací proces při řešení zakázek pro malé a 

střední firmy. V úvodní části je zpracována teorie rozhodovacího procesu s vymezením 

základních pojmů. Pozornost je v této bakalářské práci věnována podstatě vícekriteriálního 

rozhodování, které na základě zvolených kritérií umožňuje výběr nejvhodnější varianty. Jsou 

zde vysvětleny a popsány metody pro stanovení vah jednotlivých kritérií a metody pro výběr 

nejvhodnější varianty. Na základě zpracovaných teoretických podkladů je v práci navržen 

rozhodovací model určený k řešení zakázek malých a středních firem. Funkčnost tohoto 

modelu je ověřena řešením rozhodovacího problému fiktivní firmou. 
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Abstrakt 

Bachelor thesis Problems in determining of criteria for evaluation of tender bids in an 

industrial undertaking is aimed at decision-making process in solution to contracts for small 

and medium companies. The first part presents the theory of decision-making and the 

fundamental terminology. Attention of this thesis is paid to essentially multicriteria decision 

making based on selected criteria, you can choose the most suitable option. Methods for 

determining weights of criteria and methods for selecting the most appropriate option are 

explained and described at this work. Model of decision for managing the procurement of 

small and medium sized companies, based on the theoretical background is proposed in this 

thesis. Functionality of this model is verified by solving the decision problem of a fictitious 

company. 
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Úvod 

 
Všichni, každý z nás musí denně učinit spoustu rozhodnutí. Udělám to hned, nebo to odložím 

na později? Koupím si rohlík, nebo housku? Pojedu autobusem, nebo autem? Obléknu si to, či 

ono? Ani si to neuvědomujeme, ale právě v tu chvíli probíhá rozhodovací proces, kterým 

problém řešíme. Existují rutinní, běžná rozhodnutí, která při chybně zvolené variantě nemají 

závažnější dopady. Během našeho života však občas dojde k situacím, kdy musíme učinit 

významnou volbu, kterou můžeme do značné míry ovlivnit svou budoucnost. Jedná se 

zpravidla o složité a do jisté míry neopakovatelné rozhodnutí, kterému při jeho řešení 

věnujeme zvýšené úsilí a čas. Jak to udělat aby naše rozhodnutí bylo úspěšné a efektivní? 

 

Cílem této bakalářské práce je na základě zpracovaných teoretických podkladů pro 

rozhodovací proces výběru nejlepší nabídky, analyzovat oblast vícekriteriálního rozhodování 

se zaměřením na stanovení vah jednotlivých kritérií a navrhnout systém řešení zakázek pro 

malé a střední firmy 

 

Tato práce je dělena do tří kapitol, kdy v její první části se zabývá manažerským 

rozhodováním a teorií rozhodovacího procesu z hlediska jeho struktury a prvků. Pozornost je 

zde také věnována klasifikaci rozhodovacího procesu a typologii rozhodování. 

 

Druhá část se věnuje metodám vícekriteriálního hodnocení variant, tvorbě těchto variant, jsou 

zde popsány metody pro tvorbu jednotlivých kritérií a stanovení jejich vah. Dále je v této části 

zpracována teorie rozhodovací analýzy, její struktura. 

 

Ve třetí části této práce je navržen rozhodovací model pro vyhodnocování zakázek, který je 

založen na principu vícekriteriálního hodnocení variant. Funkčnost modelu bude ověřena 

řešením rozhodovacího problému fiktivní firmy HAD.  
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1 Rozhodovací procesy 

 

1.1 Manažerské rozhodování 

 

K udržení si vlastního podílu úspěchu na trhu vede pouze jediná cesta – veškeré své operace 

musíme řídit tak, abychom pohotově využili všech příležitostí, které situace nabízí, a vyhnuli 

se případnému ohrožení. [4] 

 

Každý manažer, na jakékoliv úrovni řízení, tj. od vrcholového řídícího pracovníka až po 

předáka nádvorní party, nezávisle na oboru podnikání či vlastnických vztazích apod. musí 

sám nebo v týmu plnit následující úkoly: zjistit cíle a porozumět jim, organizovat, rozhodovat, 

kontrolovat, analyzovat, porovnávat a hodnotit, podporovat a rozvíjet schopnosti a znalosti 

pracovníků ve svém okruhu řízení. [2] 

 

Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita ovlivňuje do 

značné míry výsledky i efektivnost fungování hospodářských jednotek. Manažeři na 

jednotlivých úrovních řízení by si měli proto osvojit určitý soubor poznatků a dovedností, 

které jsou důležité pro zabezpečení požadované kvality řešení rozhodovacích problému, či 

rozhodování. [8]  

 

Význam rozhodování se projevuje především v tom, že kvalita a výsledky těchto procesů 

(především strategických rozhodovacích procesů, probíhajících na nejvyšších úrovních řízení 

organizací) ovlivňují zásadním způsobem efektivnost fungování a budoucí prosperitu těchto 

organizací. Nekvalitní rozhodování může být přitom jednou z významných příčin 

podnikatelského neúspěchu. [8]  

 

Rozhodování, resp.rozhodovací procesy probíhající na různých úrovních řízení organizací 

mají dvě stránky a to stránku meritorní (věcnou, obsahovou) a stránku formálně-logickou 

(procedurální). Meritorní stránka odráží odlišnosti jednotlivých rozhodovacích procesů, 

resp.jejich typů. V závislosti na své obsahové náplni se jistě vzájemně liší rozhodování o 

výrobním programu, rozhodování o kapitálových investicích, rozhodování o uvedení výrobku 

na trh a jeho marketingové strategii, rozhodování o organizačním uspořádání firmy, 
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rozhodování o vytvoření společného podniku, rozhodování o výběru pracovníků na určitá 

místa atd. [8] 

 

Na druhé straně mají však jednotlivé rozhodovací procesy, resp.jejich typy, určité společné 

rysy a vlastnosti, a to bez ohledu na jejich odlišnou obsahovou náplň. To, co jednotlivé 

rozhodovací procesy spojuje, je určitý rámcový postup (procedura) řešení, odvíjející se od 

identifikace problému, vyjasňování jeho příčin, cílu řešení atd. až po hodnocení variantních 

řešení a volbu varianty určené k realizaci. [8]  

 

 

1.2 Rozhodovací problém a rozhodovací proces 

 

Pro lepší pochopení pojmu rozhodování v řízení je nutné blíže vymezit základní pojmy – 

problém, řešení problému, rozhodování a řízení. [6] 

 

Problém musí být charakterizován třemi základními vlastnostmi: 

- musí existovat odchylka od žádoucího stavu systému, 

- odstranění této odchylky musí být nutné, 

- řešení vedoucí k odstranění odchylky předem neznáme. 

 

Chybí-li některá z uvedených vlastností, nejde o problém. Rozlišujeme dva základní typy 

problému: 

- problém s jediným řešením, 

- problém s několika možnostmi řešení. 

 

V případě jednoduchých problémů s jediným možným řešením nehovoříme o problému 

rozhodování. S růstem složitosti a náročnosti problémů je stále složitější nalézt takové jediné 

řešení. Naopak počet možných řešení stále roste a vybrat z nich jediné je stále obtížnější. Až 

v tomto případě hovoříme o rozhodování. [6] 

 

Problém rozhodování je tedy problém s několika možnostmi řešení. Rozhodováním pak 

rozumíme variantní řešení problému. Rozhodnutí rozumíme akt volby, tedy výběr jednoho 

z variantních řešení problému. [6] 



5 
 

Teorie rozhodovacích procesů v řízení definuje rozhodovací procesy jako sled funkčně 

vymezených, časově oddělených fází, jejichž racionální průběh si vyžaduje speciální postupy, 

techniky a metody a vhodné institucionální řešení. [6] 

 

 

1.2.1 Etapy řešení problému 

 

• Identifikace zahrnuje analýzu problému a následnou dílčí syntézu získaných poznatků 

do formulace problému. Nedílnou součástí je stanovení cílů, kterých se má řešení 

dosáhnout a vytipování možných způsobů dosažení cílů. 

• Komputace představuje vlastní řešení problému aplikací vhodných přístupů a metod 

rozhodování. Bývá často označována za rozhodovací proces v užším smyslu. 

• Interpretace představuje “překlad“ výsledků předchozích fází do formy přijatelné 

subjektu rozhodování. Zahrnuje všechny procesy nutné pro zajištění realizace 

výsledku řešení problému. 

Řízení je nejširší pojem, který vede řešení problému či rozhodování zahrnuje i vlastní 

realizaci výsledku řešení a následnou kontrolu, zda bylo dosaženo cíle. [6]  

 

 

1.2.2 Struktura  rozhodovacích procesů 

 

Podrobnější členění rozhodovacích procesů rozlišuje např. tyto etapy: 

• Identifikace rozhodovacích problémů; náplní této etapy je především získávání, 

analýza a vyhodnocování informací různého druhu o firmě a jejím okolí, jejichž 

výsledkem je identifikace určitých situací (buď okamžitých nebo potenciálních, 

časově do určité míry vzdálených), které vyžadují řešení, tj. měly by iniciovat zahájení 

rozhodovacího procesu, 

• Analýza a formulace rozhodovacích problémů; zde jde především o hlubší poznání 

problému resp.problémové situace, stanovení jeho základních prvků, vyjasnění 

podstaty zahrnující určení příčin vzniku problému a cílů jeho řešení. Výsledkem této 

fáze je formulace rozhodovacího problému, 

• Stanovení kritérií hodnocení variant, podle kterých se budou posuzovat a hodnotit 

navržené varianty řešení rozhodovacího problému, 
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• Tvorba variant  řešení rozhodovacích problémů (variant rozhodování); jde o proces 

s vysokými nároky na tvůrčí aktivity. Jeho výsledkem je nalezení a formulace 

takových směrů činnosti, které zajišťují dosažení cílů řešení daného problému 

• Stanovení důsledků variant rozhodování; náplní této etapy je zjištění 

předpokládaných dopadů (účinků) jednotlivých variant rozhodování z hlediska 

zvoleného souboru kritérií hodnocení, 

• Hodnocení důsledků variant rozhodování a výběr varianty určené realizaci (případně 

může jít o realizaci více vzájemně se nevylučujících variant); výsledkem procesu 

hodnocení může být určení buď celkově nejvýhodnější (optimální) varianty, nebo 

určení tzv.preferenčního uspořádání variant, tj. jejich seřazení podle celkové 

výhodnosti, přičemž realizováno může být – a to v závislosti  na zdrojových 

omezeních – několik variant z prvních míst tohoto uspořádání, 

• Realizace zvolené varianty rozhodování, představující praktickou implementaci 

rozhodnutí (např.vybudování nové výrobní linky určité velikosti, zavedení nového 

organizačního uspořádání firmy – např.divizionální organizace, zahájení výzkumu a 

vývoje určitého nového výrobku, resp.technologie, přijetí vybraného pracovníka do 

vrcholového vedení firmy, vytvoření společného podniku s vybraným partnerem aj.), 

• Kontrola výsledků realizované varianty; zde jde o stanovení odchylek skutečně 

dosažených výsledků realizace vzhledem ke stanoveným cílům, resp.k 

předpokládaným výsledků řešení. V případě existence významnějších odchylek je 

třeba připravit a realizovat nápravná (korekční) opatření nebo, pokud se tyto cíle 

ukazují jako nereálné, je třeba je korigovat. [8] 

 

 

1.2.3 Prvky rozhodovacího  procesu 

 

Mezi základní prvky rozhodovacích procesů patří: 

• Cíl rozhodování (řešení rozhodovacího problému) chápeme určitý stav firmy, resp. 

jejího okolí, kterého se má řešením rozhodovacího problému dosáhnout.  

• Kritéria hodnocení představují hlediska zvolená rozhodovatelem (na základě jeho 

hodnotové soustavy, resp. hodnotové soustavy jeho firmy), která slouží k posouzení 

výhodnosti jednotlivých variant rozhodování z hlediska dosažení, resp. stupně plnění 

dílčích cílů řešeného rozhodovacího problému. 
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• Subjekt rozhodování (rozhodovatelem) se označuje subjekt, který rozhoduje, tj. volí 

variantu určenou k realizaci. Subjektem rozhodování může být buď jednotlivec, nebo 

skupina lidí (orgán).  

• Objekt rozhodování se zpravidla chápe oblast organizační jednotky, v jejímž rámci 

se problém formuloval, stanoví se cíl jeho řešení a jehož se rozhodování týká  

• Stavy světa (scénáře, rizikové situace) chápeme jako budoucí vzájemně se vylučující 

situace, které mohou po realizaci varianty rozhodování nastat (buď uvnitř firmy, nebo 

v jejím okolí) a které ovlivňují důsledky této varianty vzhledem k některým kritériím 

hodnocení. [8]  

 

 

1.2.4 Klasifikace rozhodovacích procesů 

 

Členění rozhodovacích problémů resp. procesů na dobře a špatně strukturované z hlediska 

jejich složitosti a možnosti algoritmizace představuje jednu ze základních klasifikací. Dobře 

strukturované rozhodovací problémy (označujeme je též jako jednoduché, programované, 

resp. algoritmizované) se zpravidla opakovaně řeší na operativní úrovni řízení a existují pro 

ně rutinní postupy řešení. [8] 

 

Špatně strukturované rozhodovací problémy jsou problémy řešené zpravidla na vyšších 

úrovních řízení, které jsou svým charakterem vždy do určité míry nové a neopakovatelné. 

Řešení těchto problémů vždy vyžaduje tvůrčí přístup, využití rozsáhlých znalostí, zkušeností 

a intuice, přičemž zde neexistují standardní procedury jejich řešení. [8] 

 

Pro špatně strukturované rozhodovací problémy jsou charakteristické: 

• existence většího počtu faktorů ovlivňujících řešení daného problému (jak uvnitř 

firmy, kde se problém řeší, tak i v jejím okolí); některé z těchto faktorů nejsou přesně 

známy, pouze část je kvantifikovatelná a existují mezi nimi složité a proměnlivé 

vazby, 

• náhodnost změn některých prvků okolí firmy, kde řešení problému probíhá (náhodné 

změny technologického, technického, ekonomického a sociálního okolí); 

• existence většího počtu kritérií hodnocení variant řešení, z nichž některá jsou 

kvalitativní povahy, 
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• obtížná interpretace informací potřebných pro rozhodnutí a proměnných popisujících 

okolí. [8]  

 

Rozhodovací procesy lze dále třídit: 

V závislosti na informacích o stavech světa a důsledcích variant  

• rozhodování za jistoty – subjekt rozhodování zná s jistotou konkrétní stavy světa, které 

nastanou  

• rozhodování za rizika – subjekt rozhodování zná stavy světa, které nastanou, a 

současně zná i pravděpodobnost jejich výskytu 

• rozhodování za nejistoty- subjekt rozhodování zná stavy světa, které mohou nastat, ale 

nezná pravděpodobnost jejich výskytu 

 

V závislosti na použitelnosti v různých fázích rozhodovacího procesu 

• metody pro vyhodnocování variant 

• metody pro porovnávání variant  

• metody pro nalezení optimálního řešení rozhodovacích úloh 

 

V závislosti na subjektu rozhodování 

• procesy s individuálním subjektem rozhodování 

• procesy s kolektivním subjektem rozhodování 

 

V závislosti na počtu kritérií 

• jednokriteriální s jediným kritériem hodnocení 

• vícekriteriální s větším počtem kritérií 

 

 

1.2.5 Typologie metod rozhodování 

 

V minulosti bylo vyvinuto mnoho metod rozhodování, které se od sebe typově liší hlavně 

z hlediska jejich větší či menší použitelnosti v praxi. Z tohoto hlediska můžeme metody 

rozhodování dělit do tří základních skupin:  
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• Metody odborného posouzení variant 

o Jednoduché způsoby výběru nejlepší varianty řešení 

o Formálně logické metody – rozhodovací tabulky 

o Logicko-analytické metody – rozhodovací analýza 

o Metody využívající poznatky teorie grafů – rozhodovací strom a rozhodovací 

síť 

• Speciální metody operačního výzkumu jako nástroj rozhodování 

o Metody pro analýzu struktury a chování systému a jeho okolí 

o Modely hlavních subsystémů 

 

• Ostatní metody a modely 

o Prognostické metody 

o Hodnotová analýza 

 

První skupinu tvoří metody, které patří mezi základní a nejméně náročné pro uživatele. Jejich 

hlavní výhodou je, že se dají poměrně snadno spočítat pomocí kalkulačky, nebo tabulkového 

procesoru, kdy i přesto nabízejí rychlý přehled o variantách, či kritériích, která jsou 

předmětem rozhodovacích procesů. Rozhodovací analýzu jako zástupce této skupiny si 

popíšeme podrobněji v následujících kapitolách. 

 

Reprezentanty druhé skupiny jsou metody operačního výzkumu. Operační výzkum 

představuje způsob týmové výzkumné práce, při kterém skupina specialistů různého 

odborného zaměření komplexně řeší složitý ekonomický, technický, organizační nebo 

vojensko - strategický problém. Při řešení problému je zkoumaný objekt považován za složitý 

systém, k jehož zkoumání a řešení se využívá znalostí různých vědních oborů – podle povahy 

problému. Hlavním nástrojem operačního výzkumu je matematické modelování s využitím 

výpočetní techniky. Při konstrukci modelů se využívá kromě matematického a statistického 

aparátu také speciálních metod operačního výzkumu, které byly postupně vyvinuty pro řešení 

typických problémů ekonomické praxe. (9) 

 

Hlavním představitelem třetí skupiny jsou prognostické metody, které z dlouhodobého 

hlediska umožňují vědecky zdůvodněný odhad budoucího vývoje objektu rozhodování. 

Prognostickou metodu lze využít v různých oblastech jako jsou ekonomika, technika, věda, 

sociologie, politika atd.  



10 
 

2 Vícekriteriální posuzování variant 

 

 

2.1 Odborné posouzení variant 

 

Rozhodovací procesy v současné řídící praxi se uskutečňují na základě sběru, přenosu a 

zpracování velkého množství kvantitativních i kvalitativních informací. Práce s informacemi 

vyžaduje nejen dostatečně progresivní mechanizaci, ale především kolektiv lidí schopný 

zpracovat informace v nejlepší rozhodnutí. [3] 

 

Lidský činitel při řešení stále náročnějších úkolů hospodářské praxe má rozhodující vliv na 

kvalitu přijímaných rozhodnutí. V praxi se stále více vyskytují situace, kdy exaktní metody 

rozhodování využívající složitý matematický aparát jsou pro řešení složitých problému 

s množstvím kvalitativních informací nepoužitelné. V takových případech je nutné plně 

využít znalostí a zkušeností odborníků, jejich schopnosti tvořivého myšlení a intuice. [3] 

 

Metody pomáhající nalézt nejlepší variantu řešení problému na základě analýzy a  

zevšeobecnění názorů a předpokladů odborníků nazýváme metody odborného posouzení 

variant. [3] 

 

Výhoda metod odborného posouzení spočívá ve schopnosti člověka předvídat budoucí jevy a 

procesy v souladu se zákonitostmi rozvoje na základě praktických zkušeností a odborného 

úsudku. Nebezpečí subjektivismu je zde sníženo požadavkem týmové spolupráce odborníků 

různých profesí a zaměření při posuzování vhodnosti jednotlivých variant řešení problému. 

Proto je třeba mimořádnou pozornost věnovat složení pracovního týmu, které zajistí 

komplexnost řešení analyzovaného problému. [3] 

 

Pomocí metody odborného posouzení lze vybrat variantu, o které nemáme dostatek informací, 

popřípadě můžeme získat doplňující informace, nebo vyloučením nejméně vhodných variant 

podstatně zjednodušíme a zefektivníme proces rozhodování.  

 

V podstatě nás při odborném posouzení variant zajímá jak převést informaci nebo názor 

odborníků do číselné podoby, kdy mohou nastat dvě základní situace: 
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• v případě hodnocení varianty podle jediného kritéria hovoříme o jednokriteriálním 

posuzováním variant 

• v případě hodnocení varianty podle více kritérií hovoříme o vícekriteriálním 

posuzování variant  

 

Jednokriteriální charakter rozhodovacích problémů je v praxi spíše výjimkou, a proto se 

budeme dále již zabývat pouze vícekriteriálním posuzováním variant.  

 

 

2.2 Rozhodovací analýza 

 

Rozhodovací analýza je heuristická metoda vhodná pro řešení složitých rozhodovacích  

problémů v řízení. Podstata rozhodovací analýzy spočívá v tom, že používá soustavy 

standardních heuristických programů a postupů ke kvalitativnímu vyjádření preference 

variant. Měří a srovnává jak užitnost, tak riziko jednotlivých variant a umožňuje určit 

výsledný efekt variant. [3] 

 

Optimální rozhodnutí v složitých situacích řízení nelze najít, pravděpodobnost existence 

jediného a jednoznačného řešení s růstem složitosti řešených problémů klesá. Rozhodovací 

analýza však vnáší do teorie i praxe rozhodování nový přístup; z problémů řešitelných dosud 

pouze neprogramovými postupy vytváří přesně formulované rozhodovací úlohy, formalizuje 

postup při řešení složitých problémů řízení. [3] 

 

Rozhodovací analýza používá rozhodovací matici, kterou formalizuje proces při hodnocení 

variant, jejich užitnosti a rizika z hlediska jednotlivých kritérií. Jedná se tedy o vícekriteriální 

rozhodovací metodu. 

 

Rozhodovací analýza a rozhodovací proces mají velmi podobnou strukturu, což tuto metodu 

činí velice univerzální a její použití je vhodné zejména tam, kde je potřeba učinit 

kvalifikované rozhodnutí. 
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Struktura rozhodovací analýzy 

1. Vymezení problému, stanovení cílů 

2. Rozbor informací a podkladů 

3. Stanovení variant 

4. Stanovení kritérií 

5. Hodnocení a srovnávání variant 

6. Zjištění nepříznivých důsledků 

7. Volba optimální varianty (rozhodnutí) 

 

Vymezení problému, stanovení cílů 

Správné vymezení problému a jasné a přesné vyjádření cílů, kterých se má řešením problému 

dosáhnout, je základem rozhodovací analýzy. Problém má být určen tak, aby z jeho vymezení 

cíle řešení logicky vyplývaly. Bez stanovení cíle nemá rozhodnutí smysl, kde jsou nejasnosti 

nebo rozpory v cíli, nelze správně rozhodnout. [3] 

 

Přesné a jasné vymezení cílů při formulaci problému je někdy velmi obtížné, především ve 

složitých rozhodovacích situacích. Pak dochází k vyjasňování cílů až při dalším postupu, 

především ve fázi rozboru informací a podkladů, původně stanovené cíle zpřesňujeme, 

doplňujeme, někdy i měníme. [3] 

 

Rozbor informací a podkladů 

V některých případech již vymezení problému a určení cílů stačí ke stanovení variant a 

kritérií. Většinou však je třeba nejprve soustředit a vyhodnotit informace a podklady o 

problému, abychom z nich mohli vyvodit vhodné varianty a potřebná kritéria. Vhodné je 

provádět rozbor informací a podkladů na základě zvolených variant, často se proto ke druhé 

fázi rozhodovací analýzy vracíme po stanovení souboru variant. Získáme tak přesnější a 

přehlednější podklady pro racionální rozhodnutí. [3] 

 

Stanovení variant 

Formulování variant řešení problému je považováno za nejkritičtější fázi celého 

rozhodovacího procesu. Rozhodovací analýza klade velký důraz na záměrné hledání 

variantních možností řešení problému, což zvyšuje pravděpodobnost nalezení kvalitního 

rozhodnutí. [3] 
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V rozhodovací analýze jsou stanovovány varianty metodou odborného posouzení, varianty 

stanovují logicky uvažující odborníci, kteří počítají jen s variantami reálnými a účelnými z 

hlediska stanovených cílů. Tím se vytváří základ pro logickou kontrolu celého rozhodovacího 

procesu. [3] 

 

Abychom získali dostatečný počet variant můžeme při jejich hledání využít názoru více 

odborníků z různých oborů a zároveň předejdeme riziku, že rozhodovatel třeba i podvědomě 

preferuje jen jednu variantu a není dále ochoten vyhledávat další varianty řešení problému. 

 

Stanovení kritérií 

V rozhodovací analýze je pojem kritérium zúžen na hledisko pro posouzení vhodnosti variant 

pro dosažení stanovených cílů. Cílem této fáze rozhodovací analýzy je stanovit takový soubor 

kritérií, podle nichž můžeme spolehlivě posoudit a hodnotit důsledek jednotlivých variant z 

hlediska stanovených cílů. [3] 

 

Kritéria nám mohou být známá již z fáze vymezování problému a stanovování cílů. Pokud 

formulujeme cíle dostatečně podrobně a jasně, pak můžeme kritéria s těmito cíli ztotožnit 

popřípadě jen vhodně upravit.  

 

Význam kritérií v rozhodovací analýze je dán tím, že jsou podkladem pro kvantitativní 

hodnocení variant. Rozhodovací analýza klade proto zvláštní důraz na úplnost a vyváženost 

souboru kritérií. Neúplnost kritérií stejně jako duplicita mohou vést k nesprávným závěrům. 

Proto je považováno stanovení kritérií za kritickou fázi rozhodovací analýzy. [3] 

 

Vzhledem k tomu, že větší počet kritérií umožňuje dokonalejší hodnocení variant, je 

vhodnější zpočátku nadefinovat více kritérií a následně méně významná kritéria 

z rozhodovacího procesu vyloučit. 

 

Hodnocení a srovnávání variant 

V této fázi rozhodovací analýzy můžeme plně vycházet z procesu vícekriteriálního 

rozhodování, který bude podrobněji popsán v kapitole 2.3.4. Výsledkem této fáze je pak 

ohodnocení užitnosti jednotlivých variant. 
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Zjišt ění nepříznivých důsledků 

Každé rozhodnutí vyvolává určité změny, kterými chceme dosáhnout zdokonalení současného 

stavu. Změna však může vyvolávat problémy, které jsou mnohdy obtížnější než řešený 

problém. Je proto nutné ještě před přijetím rozhodnutí zvážit možné nepříznivé důsledky 

volby variant, které by mohly jejich realizaci ohrozit. Systematicky musíme zvážit možné 

potíže a závady, které mohou při realizaci variant vzniknout. [3] 

 

Některé z předpokládaných nepříznivých faktorů již uvažujeme při hodnocení užitnosti 

variant podle jednotlivých kritérií. Ve fázi odhadu rizika musíme proto vytipovat takové 

rizikové faktory, se kterými se dříve nepočítalo. Uplatnění zde najdou především pesimisté a 

kritikové, kteří hledají slabiny v každém řešení. [3] 

 

Postup při zjišťování nepříznivých důsledků rozhodnutí: 

• vytipování nepříznivých důsledků  

• určení závažnosti nepříznivých jevů 

• určení pravděpodobnosti výskytu nepříznivých jevů 

• určení stupně ohrožení každé z variant vynásobením váhy a pravděpodobnosti výskytu 

každého nepříznivého důsledku 

• určení celkového stupně ohrožení varianty součtem dílčích stupňů ohrožení 

 

Použitelnost tohoto postupu pro odhad rizika je téměř univerzální, je však nutno si uvědomit, 

že číselně vyjádřený výsledek je pouze pomůckou, která usnadňuje výběr varianty řešení 

problému. Přínosem fáze odhadu rizika je bezesporu fakt, že neposuzujeme jen přednosti 

varianty, ale uvědomujeme si i její nedostatky. Hodnocení variant z obou uvedených hledisek 

by se mělo stát nedílnou součástí každého rozhodovacího procesu. [3] 

 

Východiskem rozhodování jsou informace o ohrožených segmentech projektu, o zdrojích 

nebezpečí a o nebezpečí a scénářích nebezpečí, které rozhodovatel získá ze závěru analýzy 

rizika. [1] 
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Výběr optimální varianty 

V rozhodovací analýze považujeme za optimální variantu takový způsob řešení problému, 

který z hlediska souboru kritérií nejlépe a s nejmenším rizikem splňuje stanovený cíl, tzn. 

variantu s nejpříznivějším poměrem užitnosti a rizika. [3] 

• globální přístup k výběru optimální varianty je takový, který určuje nejpříznivější 

poměr mezi užitností a rizikem tzv. výsledný efekt 

• analytický přístup k výběru optimální varianty na základě předností, nevýhod a rizik 

vytváří obraz o jednotlivých variantách. 

 

Rozhodovací strategie: 

• maximální – varianta s největším užitkem bez ohledu na riziko 

• minimální – varianta s nejmenším rizikem bez ohledu na užitek 

 

Vyjádření výsledného efektu E: 

• E = U – R 

• E = U / R 

• E = R x 100 / U 

 

Za optimální je považována varianta s největším výsledným efektem, za předpokladu, že 

v rozhodovacím procesu byly všechny informace, názory, odhady a postupy subjektů 

rozhodování správné, což lze jen stěží splnit. Vzhledem k uvedenému si musíme uvědomit, že 

výsledný efekt je pouze orientační pomůckou. 

 

 

2.3 Vícekriteriální rozhodování 

 

2.3.1 Klasifikace úloh vícekriteriálního rozhodování 

 

Rozhodovací úlohy, v nichž se důsledky rozhodnutí posuzují podle více kriterií, budeme 

nazývat úlohami vícekriteriálního rozhodování. Protože do této kategorie spadají úlohy velmi 

různorodé, není dost dobře možné předložit univerzální teorii a z ní vyplývající rozhodovací 

algoritmus, vhodný pro všechny typy úloh. Teorii vícekriteriálního rozhodování je tedy nutné 

uvést klasifikací úloh vícekriteriálního rozhodování. [7]  
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Důležitým klasifikačním hlediskem je způsob zadání množiny přípustných variant. Je-li 

množina přípustných variant zadána ve formě konečného seznamu, mluvíme o úloze 

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

podmínek, které rozhodovací alternativy musí splňovat, aby byly přípustné, mluvíme o úloze 

vícekriteriálního programování. [7] 

 

 

2.3.2 Modelování preferencí uživatele 

 

Vícekriteriální rozhodování je modelování rozhodovacích situací, ve kterých máme 

definovánu množinu variant a soubor kritérií, podle nichž budeme varianty hodnotit. 

Důležitou součástí tohoto modelu je i modelování preferencí uživatele, to znamená vyjádření 

představ uživatele, čemu dává přednost: 

• modelování preferencí mezi kritérii, jakou mají jednotlivá kritéria důležitost pro 

uživatele. 

• modelování preferencí mezi variantami z hlediska jednotlivých kritérií a jejich 

agregace pro vyjádření celkové preference. [7] 

 

 

2.3.3 Modelování preferencí mezi kritérii 

 

Uvedeme si tři přístupy, jak modelovat preference mezi kritérii a s tím související požadované 

typy informace od uživatele: aspirační úrovně kritérií, ordinální informace o kritériích, 

kardinální informace o kritériích ve formě vah. [7] 

 

Aspirační úrovně  

Od uživatele je požadováno, aby vyjádřil svoje preference mezi kritérií tím, že zadá tzv. 

aspirační úrovně kritérií, tj. hodnoty, kterých by alespoň měla dosáhnout varianta hodnocená 

podle jednotlivých kritérií. Varianty které dosáhnou alespoň  požadované aspirační úrovně se 

nazývají akceptovatelné varianty, ostatní varianty jsou neakceptovatelné. Změnou aspiračních 

úrovní uživatel zpřesňuje svoje preference a může dojít k výsledné kompromisní variantě. To 

tvoří základ jednoho z možných interaktivních postupů modelování preferencí a vyhodnocení 

variant podle více kritérií. [7] 
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Ordinální informace  

Ordinální informací o kritériích rozumíme jejich uspořádání od nejvíce důležitého po nejméně 

důležité. Některé metody s ordinální informací připouštějí i kvaziuspořádání, tj. připouštějí i 

existenci několika stejně hodnocených kritérií. [7] 

 

Kardinální informace o kritériích ve form ě vah 

Většina metod vícekriteriálního rozhodování vyžaduje informaci o relativní důležitosti 

jednotlivých kritérií, kterou můžeme vyjádřit pomocí vektoru vah kritérií 

                                 ( ) ∑
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Čím je důležitost kritéria větší, tím je větší i jeho váha. Získat od uživatele přímo hodnoty vah 

je velmi obtížné, avšak existují metody, které na základě jednodušších subjektivních 

informací od uživatele konstruují odhady vah. [7] 

 

 

2.3.4 Proces vícekriteriálního rozhodování 

 

Proces vícekriteriálního rozhodování můžeme rozdělit do čtyř fází. 

 

1. fáze - uspořádání kritérií a variant  
Všechny úlohy vícekriteriálního hodnocení variant lze uspořádat do následující kriteriální 

matice ( tab. 1 ), kde řádky jsou tvořeny jednotlivými variantami iV  v celkovém počtu p. Ve 

sloupcích je k jednotlivých  kritérií jK . Hodnotu i-té varianty z hlediska  j-tého kritéria 

vyjadřuje ijy . 

 

Při práci s kriteriální maticí je vhodné převést všechna kritéria nákladová ( minimalizační ) na 

výnosová ( maximalizační ). Tuto operaci provedeme tak, že hodnoty všech nákladových 

kritérií odečteme od nejvyšší hodnoty příslušného kritéria. 
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       Kriteriální matice  

Kritéria  

 

Varianty 

1K  2K  jK  kK  

1V  11y  12y  … 
ky1  

2V  21y  22y  … 
ky2  

iV  … … 
ijy   

pV  1py  2py  … 
pky  

       Tabulka 1 

 

iV  - varianty 

jK  - kritéria 

ijy  -  hodnota i-té varianty z hlediska j-tého kritéria 

 

2. fáze - posuzování variant 

• Ze všech variant dosahuje ideální varianta ve všech kritériích nejlepších hodnot a 

naopak bazální varianta dosahuje ve všech kritériích nejmenších hodnot. 

• Nedominovaná varianta je taková, ke které neexistuje lepší v tom smyslu, že by bylo 

možné některé hodnoty kritérií zlepšit, aniž by se hodnoty jiných kritérií zhoršily. [7] 

• Dominovanou variantou se nazývá taková, ke které existuje varianta se všemi 

hodnotami kritérií alespoň stejně dobrými a zároveň minimálně jednou hodnotou 

lepší. Všechny dominované varianty můžeme z rozhodování vyloučit, čímž dojde ke 

zjednodušení rozhodovací úlohy 

• Jestliže je ve výběru jediná nedominovaná varianta, považujeme ji za variantu 

optimální. V případě, že je nedominovaných variant více, vybereme vhodnou 

metodou jednu z nich tak, aby byla co nejblíže ideální variantě, popřípadě co nejdále 

bazální variantě. Takto zvolenou variantu pak nazveme kompromisní. 

 

3. fáze - určení preferencí a vah kritérií 

Většina metod vícekriteriálního hodnocení variant vyžaduje nejprve stanovit váhy 

jednotlivých kritérií hodnocení. Váhy kritérií ( někdy nazývané též koeficienty významnosti ) 
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jsou číselně vyjádřeným odrazem jejich významnosti, resp. důležitosti sledovaných cílů firmy, 

které jsou transformovány právě do jednotlivých kritérií. Čím je kritérium významnější ( resp. 

přesněji čím za významnější je rozhodovatel považuje ), tím je jeho váha vyšší. A naopak, 

méně významným kritériím je přisouzena nižší váha. Pro dosažení srovnatelnosti vah souboru 

kritérií, které mohou být stanoveny různými metodami, se tyto váhy zpravidla normují tak 

aby jejich součet byl roven jedné. [5] 

 

Metoda pořadí 

Tato metoda vyžaduje od uživatele pouze ordinální informaci o kritériích. Uspořádaným 

kritériím přiřadíme body jb takovým způsobem, že nejdůležitější kritérium dostane k bodů, 

druhé nejdůležitější k-1, až nejméně důležité jeden bod. Obecně je tedy j-tému kritériu 

přiděleno číslo jb . Následně se váha j-tého kritéria vypočte podle vzorce: 

                                              

∑
=

=
k

j
j

j
j

b

b
v

1

,         j =1, 2,……,k                                            ( 2.2 ) 

                                              jb    počet bodů j-tého kritéria 

                                              jv    váha j-tého kritéria 

 

Bodovací metoda 

Zvolíme si bodovací stupnici např. 1 až 5, nebo pro jemnější vyjádření preferencí stupnici 1 

až 100. Následně jednotlivým kritériím přiřadíme body jb podobně jako v metodě pořadí tak, 

že čím je kritérium preferovanější, tím je bodové hodnocení vyšší. Bodovací metoda připouští 

přiřadit více kritériím stejný počet bodů. Bodovací metoda je výhodnější oproti metodě pořadí 

v tom smyslu, že umožňuje jemnější vyjádření preferencí. Váhy vypočteme stejně jako 

v metodě pořadí podle vzorce ( 2.2 ). 

 

Alokační metoda 

Tato metoda je podobná metodě bodovací, avšak zde přiřazujeme jednotlivým kritériím body 

jb tak, že zvolený počet bodů B např. 100 beze zbytku rozdělíme mezi jednotlivá kritéria 

vzestupně od nejméně důležitého po nejdůležitější.  
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Váhu j-tého kritéria vypočteme podle vzorce: 

                                                       
B

b
v j

j =                                                                         ( 2.3. ) 

                                                        jb       počet bodů j-tého kritéria 

                                                         jv       váha j-tého kritéria 

                                                          B       zvolený počet bodů 

 

Metoda párového srovnání 

V nejjednodušší modifikaci metody párového srovnávání (někdy nazývané též Fullerův 

trojúhelník) se pro každé kritérium zajišťuje počet jeho preferencí vzhledem ke všem ostatním 

kritériím souboru. Toto určování preferencí může probíhat podle schématu zobrazeného v 

tabulce pro zjišťování preferencí kritérií metodou párového srovnání ( tab. 2 ). V pravé horní 

části této tabulky (horní trojúhelníkové matici) rozhodovatel u každé dvojice kritérií určuje, 

zda preferuje kritérium uvedené v řádku před kritériem uvedeným ve sloupci. Jestliže ano, do 

příslušného políčka zapíše jedničku, v opačném případě nulu. Pro každé kritérium se nyní 

stanoví počet jeho preferencí fi, který je roven součtu jedniček v řádku daného kritéria a 

součtu nul ve sloupci tohoto kritéria. [5] 

 

         Tabulka pro zjišťování preferencí kritérií metodou párového srovnání  

Kritérium 
1K  2K  3K   nK  Počet 

preferencí 

1K   1 0 … 1  

2K    0 … 0  

3K  
    0  

…     …  

1−nK  
    1  

nK  
      

        Tabulka 2 [5] 
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Na základě počtu preferencí jednotlivých kritérií se jejich normované váhy určí podle vztahu:  

                                                   

∑
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=
n

i
i

i
i

f

f
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1

                                                                   ( 2.4 ) [5] 

přičemž počet uskutečněných srovnání je dán výrazem 

                                                    
( )
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nn
f

1 2

1.
                                                        (  2.5 ) [5] 

kde iv          normovaná váha i-tého kritéria 

      if           počet preferencí i-tého kritéria 

       n           počet kritérií 

Určitou nevýhodou stanovení vah kritérií v metodě párového srovnávání podle vztahu ( 2.4 ) 

je, že pokud počet preferencí určitého kritéria je nulový, bude nulová i jeho váha, i když se 

nejedná o zcela bezvýznamné kritérium. Proto se někdy uplatňuje pro stanovení vah kritérií 

jiný vztah, který spočívá ve zvýšení počtu preferencí u každého kritéria o jednu. V tomto 

případě musí dojít i k úpravě jmenovatele, a to: [5] 
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1
                                                            ( 2.6 ) [5] 

 

 

4. fáze - normalizace kritérií a hodnocení variant 

Ve vícekriteriálním hodnocení variant jsou jednotlivá kritéria ijy  ohodnocena váhami, avšak 

tato kritéria mají různé hodnoty, uváděné v různých jednotkách. Pomocí operace nazvané 

normalizace kritérií převedeme jednotlivá kritéria na stejnou hodnotící stupnici, čímž se 

kritéria stanou vzájemně srovnatelná. Takto vzniklé hodnoty kritérií budeme dále značit ijh . 

 

Lexikografická metoda 

V této metodě nám váhy jednotlivých kritérií slouží pouze k seřazení kritérií od 

nejvýznamnějšího po nejméně významné. Vytvoříme si tabulku ( tab. 3 ),  vycházející 

z kriteriální matice ( tab. 1 ) za předpokladu, že má všechna kritéria uvedena jako 

maximalizační. V tabulce ( tab. 3 ) vyjádříme váhy jednotlivých kritérií jv  a jejich pořadí jz . 

Pořadí jednotlivých variant určíme podle nejvýznamnějšího kritéria. Pokud dvě či více variant 

mají stejnou hodnotu kritéria pokračujeme ve výběru varianty za pomocí druhého 
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nejvýznamnějšího kritéria atd. Tyto kroky opakujeme tak dlouho, dokud na základě 

konečného pořadí variant neurčíme optimální variantu.    

V případě lexikografické metody se jedná o rychlou a jednoduchou metodu. Nemusíme zde 

provádět normalizaci kritérií, a proto hodnoty ijh  a ijy  v tabulkách ( tab. 1 ) a ( tab. 3 ) mohou 

být totožné. Nevýhodou je, že pokud je výběr varianty proveden na základě prvního 

nejvýznamnějšího kritéria pak další kritéria již na výběr nemají vliv.  

 

       Tabulka pro výběr varianty lexikografickou metodou 

 

 
1K  2K  jK  kK  

Váhy   
jv   

Pořadí   
jz   

1V  11h     

2V   
22h    

iV    
ijh   

pV     
pkh  

       Tabulka 3 

 

iV       varianty 

jK     kritéria 

jv      váha j-tého kritéria 

jz     pořadí j-tého kritéria 

ijh     hodnota i-té varianty z hlediska j-tého kritéria 

 

Bodovací metoda 

V této metodě musíme přistoupit k normalizaci hodnot kritérií, kdy jednou z možností je 

všem hodnotám ijy  z kriteriální matice ( tab. 1 ) v rámci kritéria jK  přiřadit hodnoty ijh . Za 

předpokladu, že v kriteriální matici ( tab. 1 ) jsou všechny hodnoty již převedeny na 

maximalizační, nachází se hodnota  ijh  v intervalu < 1; p >, kde nejvyšší hodnota daného 

kritéria bude mít hodnotu p, druhá nejvyšší p-1, až nejhorší získá hodnotu 1. Takto získané 
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hodnoty zapíšeme do tabulky ( Tab. 4 ). Nyní můžeme pro jednotlivé varianty spočítat 

průměrné vážené pořadí jako lineární funkci užitku. Pro výpočet použijeme následující 

vzorec: 

                                         ikkiii hvhvhvu +++= ......2211                                   ( 2.7 ) 

Varianty seřadíme podle klesající hodnoty užitku. 

 

         Tabulka pro výběr bodovací metodou 

 

 
1K  2K  jK

 kK  Užitek 

Váhy   
jv
 

  

1V  11h      

2V   
22h     

iV  
  

ijh
 

 
iu  

pV     
pkh   

         Tabulka 4 

 

jK         kritérium 

 iV          varianta 

ijh          hodnota i-té varianty z hlediska j-tého kritéria 

jv          váha j-tého kritéria 

iu          hodnota užitku i-té varianty  

 

W S A - metoda váženého součtu 

Vytvoříme si tabulku ( tab. 5 ), ve které budou jednotlivé varianty rozšířeny o variantu bazální 

D a variantu ideální H. Do řádku s bazální variantou zapíšeme hodnoty jD , tedy bazální 

hodnotu daného kritéria jK . Obdobně zapíšeme hodnoty jH  pro ideální variantu, kdy 

v tomto případě se bude jednat o ideální hodnotu daného kritéria jK . 
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        Tabulka metody váženého součtu 

 

 
1K  2K  jK  kK  Užitek 

Váhy   jv  
  

1V  11h      

2V   
22h     

iV    ijh  
 iu  

pV  
   pkh  

 

H   jH    

D   jD    

        Tabulka 5 

 

jK              kritérium 

iV                varianta 

ijh               hodnota užitku z i-té varianty podle j-tého kritéria 

jv                váha j-tého kritéria 

iu               hodnota užitku i-té varianty  

jH              ideální varianta kritéria jK  

jD               bazální varianta kritéria jK  

 H                ideální varianta 

 D                bazální varianta 

 

Pomocí transformačního vzorce: 

                                                  jj

jij
ij DH

Dy
h

−
−

=
                                                     ( 2.8) 

lineárně transformujeme hodnoty ijy  z kriteriální matice ( tab. 1 ) do tabulky metody 

váženého součtu ( tab. 5 ) na hodnoty ijh , které nyní vyjadřují hodnoty užitku z i-té varianty 

podle j-tého kritéria. Všechny hodnoty v tab. 5 budou z intervalu < 0; 1 >, kdy ideální hodnota 

bude prezentována číslem jedna a bazální číslem nula. Dále v tab. 5 uvedeme váhy jv , které 
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jsme pro jednotlivá kritéria jK  získali některou z již dříve popsaných metod pro odhad vah 

kritérií. Pomocí vzorce ( 2.7 ) určíme celkové hodnoty užitku variant. Kompromisní variantou 

se stává ta s největší hodnotou užitku. 

 

 

3 Rozhodovací model  

 

Návrh modelu k řešení zakázek malých a středních firem jsem se rozhodl postavit na 

principech rozhodovací analýzy, která je popsána v kapitole 2.2. K mému rozhodnutí mne 

vedl zejména fakt, že struktura rozhodovací analýzy se v podstatě shoduje se strukturou 

rozhodovacího procesu, což z ní činí universální metodu použitelnou všude tam, kde je nutno 

učinit kvalifikované rozhodnutí. Další důvody, které mne k mému rozhodnutí vedli jsou 

následující: 

 

• subjekt rozhodovacího procesu je pomoci rozhodovací analýzy schopen rychle a 

poměrně přesně s minimálními náklady vybrat optimální variantu.  

• většina rozhodovacích procesů spojených s výběrem nejvhodnější varianty se děje 

v multikriteriálním prostředí a rozhodovací analýza je multikriteriální metodou 

• v rozhodovací analýze je tvorba variant založena na metodách odborného posouzení, 

přičemž informace jsou vyjádřeny jak kvantitativně tak i kvalitativně, kdy v tomto 

případě lze získanou informaci pro potřeby matematických operací vyjádřit v podobě 

čísla 

• rozhodovací analýza měří a srovnává jak užitnost, tak riziko jednotlivých variant a 

umožňuje určit výsledný efekt variant.   

 

Navržený model je rozdělen do sedmi fází a pro názornost je jeho funkčnost předvedena na 

řešení rozhodovacího problému fiktivní firmou nazvanou HAD. 

 

 

3.1 Specifikace řešeného problému 

 

Firma HAD je výrobcem plastových oken, která jsou zasklívána izolačním dvojsklem. Tyto 

skleněné výplně jsou vyráběny v různých tloušťkách vnitřních a vnějších skel. Firma HAD 



26 
 

vypsala výběrové řízení, do kterého se přihlásili tři dodavatelé izolačních dvojskel. Úkolem 

firmy HAD je vybrat nejvhodnějšího z následujících dodavatelů. 

 

Dodavatel A 

Jedná se o výrobce izolačních dvojskel, se kterým firma HAD dlouhodobě spolupracuje. 

Tento dodavatel má vlastní výrobu a je schopen sortimentem svých výrobků v plné výši 

uspokojit požadavky firmy HAD. Tento dodavatel používá k přepravě objednaných 

skleněných výplní vlastní nákladní motorové vozidlo s nezakrytou ložnou plochou, kdy 

k přejímce zboží dochází v sídle firmy HAD.  

 

Dodavatel B 

Jde o společnost, která má vlastní výrobu izolačních dvojskel a sortiment jejich výrobků je 

schopen v plné šíři pokrýt požadavky firmy HAD, pro kterou je tento zákazník nový a tedy 

v obchodování s ním nemá žádnou zkušenost. K přepravě vyrobených skleněných výplní 

využívá služeb smluvního partnera a přejímka zboží je prováděna v místě určení zákazníka. 

 

Dodavatel C 

V tomto případě jde o společnost, která nemá vlastní výrobu izolačních dvojskel. Skleněné 

výplně nakupuje hotové na základě požadavků svých zákazníků u jiného dodavatele za 

účelem dalšího prodeje. Tento dodavatel používá k přepravě skleněných výplní na místo 

určení vlastní nákladní motorové vozidlo se zakrytou ložnou plochou. 

 

 Výše uvedené varianty ( dodavatele ) budeme v dalších částech tohoto modelu označovat 

písmeny A, B a C. 

 

 

3.2 Fáze rozhodovacího modelu 

 

1. fáze - vymezení problému stanovení cílů 

V úvodní fázi musí každý uživatel přesně vymezit problém, který chce řešit. Musí jasně a 

přesně stanovit cíle kterých se má řešením problému dosáhnout. Různí uživatelé mají různé 

problémy, které se mohou od sebe zcela odlišovat, nebo na druhé straně mohou být dosti 

podobné.  
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V našem případě před firmou HAD vyvstal problém v podobě výběru jednoho ze tří 

dodavatelů izolačních dvojskel. Firma HAD musí zvolit pouze jednu z uvažovaných variant. 

Cílem, kterého se má řešením problému dosáhnout, je vybrat nejvhodnějšího dodavatele, 

s nejnižší cenou za 2m  izolačního dvojskla, s poskytnutím množstevní slevy, s co nejkratší 

dobou dodání od objednání zboží, s nejdelší dobou splatnosti od převzetí zboží, s co nejnižší 

požadovanou finanční zálohou při schválení objednávky, s ohledem na riziko nedodržení 

smluvních a platebních podmínek.   

 

2. fáze – informace 

V této fázi uživatel získává, třídí a vyhodnocuje informace, pomocí kterých může stanovit 

varianty řešení, kritéria podle kterých se budou varianty posuzovat a nepříznivé důsledky, 

které ohrožují realizaci variant. Čím jsou informace úplnější a přesnější, tím kvalifikovaněji a 

přesněji může uživatel rozhodnout. Informace lze získat z různých zdrojů, kterými mohou být 

např. reference, internet, obchodní rejstřík, technická dokumentace, cenové nabídky 

dodavatelů. Informace lze získat i z vlastních zdrojů, které jsou pro uživatele nejdostupnější a 

relativně nejdůvěryhodnější. Vlastní zdroje mohou mít formu poměrně přesného odhadu 

svých možností ( finanční, výrobní ), získaných zkušeností, vlastních kalkulací cen, znalosti 

produktivity práce svých zaměstnanců atd. 

 

3. fáze – stanovení variant 

V tomto rozhodovacím modelu jsou varianty stanovovány metodou odborného posouzení. 

Uživatel na základě formulovaných problémů a stanovení cíle vytváří vhodné varianty řešení 

problému. Varianty uživatel zapíše do přehledné tabulky, kde je uvedena charakteristika 

jednotlivých variant. 

 

V případě firmy HAD je pro uživatele stanovení variant snadnou záležitostí, protože možné 

varianty jsou již dány samotnou nabídkou dodavatelů, kteří reagovali na výběrové řízení 

vyhlášené firmou HAD. Rozborem informací získaných ve druhé fázi, zejména z dodaných 

cenových nabídek jednotlivých dodavatelů včetně sortimentu vyráběného zboží a z technické 

dokumentace nabízených izolačních dvojskel, byly jednotlivé varianty charakterizovány 

v tabulce Charakteristika variant ( tab. 6 ), kde v řádcích jsou uvedeny charakteristiky a ve 

sloupcích měrné jednotky a varianty. 

 

      



28 
 

     Charakteristika variant 

Charakteristika MJ A B C 

Cena Kč/ 2m  580 640 690 

Doba splatnosti dny 14 21 10 

Doba dodání dny 7 8 5 

Výše zálohy % 30 20 15 

Množstevní sleva % 15 8 5 

Tepelně izolační rámeček - ANO ANO ANO 

Výroba izolačních trojskel - ANO ANO NE 

Vzdálenost sídla výrobce km 18 39 9 

     Tabulka 6 

 

4. fáze stanovení kritérií 

Tento model předpokládá, že v případě často řešených problémů si každý uživatel vede 

databázi kritérií a z takto vzniklého portfolia si vybírá ta kritéria, podle nichž může spolehlivě 

posoudit a hodnotit důsledky jednotlivých variant z hlediska stanovených cílů.  Databáze je 

uživatelem průběžně doplňována a rozšiřována pro jeho další potřeby. Uživatel firmy HAD si 

ze své databáze vybral následující kritéria, podle kterých bude hodnotit jednotlivé varianty 

řešení s ohledem na dosažení stanovených cílů: 

 

1K  - cena  ( Kč / 2m  ) 

V tomto případě se jedná o cenu jednoho 2m  izolačního dvojskla v požadovaných tloušťkách 

vnějšího skla 6 mm a vnitřního 4 mm, kdy cena je garantována do max. rozměru 350 x 250 

cm.  

 

2K - doba splatnosti ( dny ) 

Dobou splatnosti se rozumí počet uplynulých dní od převzetí zboží, až po jeho konečné 

zaplacení. Snahou odběratele je, aby tato doba byla co nejdelší. 

 

3K - doba dodání ( pracovní dny ) 

Dobou dodání je míněn čas uváděný v počtu pracovních dnů, který uplyne od schválení 

závazné objednávky, až do doby dodání a převzetí zboží na místě určení. Objednatel má 

zájem, aby tato doba byla co nejkratší. 
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4K - výše zálohy ( % ) 

Toto kritérium určuje výši finanční částky zaplacenou odběratelem dodavateli při potvrzení 

objednávky dodavatelem. Výše částky je vyjádřena v % z celkové ceny objednaného zboží. 

Odběratel má zájem na tom, aby tato částka byla co nejnižší. 

 

5K - množstevní sleva ( % ) 

Jedná se o finanční slevu vyjádřenou v % z celkové ceny objednaného zboží. Podmínkou 

poskytnutí slevy je, že celková cena objednaného zboží přesáhne částku 50.000,- Kč. 

Objednatel v tomto případě má zájem na tom, aby sleva byla co nevyšší. 

Dále v tomto modelu budeme značit výše uvedená kritéria písmeny 1K  až  5K . 

 

5. fáze – proces srovnávání a hodnocení variant 

Nyní je vytvořena tabulka variant a kritérií ( tab. 7 ), do které jsou zapsány hodnoty 

jednotlivých kritérií pro dané varianty s tím, že jsou zde jednotlivá kritéria označena buď jako 

maximalizační ( max ), nebo jako minimalizační ( min ). V řádcích jsou uvedeny varianty a ve 

sloupcích kritéria. 

        Varianty a kritéria  

Kritéria  

 

Varianty 

1K  

( min ) 

2K  

( max ) 

3K  

( min ) 

4K  

( min ) 

5K  

( max ) 

A 580 14 7 30 15 

B 640 21 8 20 8 

C 690 10 5 15 5 

        Tabulka 7 

 

Z výše uvedené tabulky variant a kritérií ( tab. 7 ) vyplývá, že kritéria 1K , 3K  a 4K  jsou 

minimalizační. Aby se v dalších fázích tohoto rozhodovacího modelu maximalizační a 

minimalizační kritéria vzájemně nepletla, je vhodné všechna kritéria převést na 

maximalizační. Tuto operaci provedeme tak, že hodnoty všech minimalizačních kritérií 

odečteme vždy od nejvyšší hodnoty příslušného kritéria. Touto operací se výsledné řešení 

nezmění, ale další postup je jednoduší. Nově získané hodnoty jednotlivých maximalizačních 

kritérií jsou zapsány do tabulky maximalizační kritéria variant ( tab. 8 ). 
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        Maximalizační kritéria variant  

Kritéria  

 

Varianty 

1K  

( max ) 

2K  

( max ) 

3K  

( max ) 

4K  

( max ) 

5K  

( max ) 

A 110 14 1 0 15 

B 50 21 0 10 8 

C 0 10 3 15 5 

        Tabulka 8 

 

V dalším kroku této fáze budou stanoveny váhy jednotlivým kritériím. Uživatel modelu se 

rozhodl použít alokační metodu při stanovení vah, jejíž princip je popsán v kapitole 2.3.4. 

Celkový počet 100 bodů uživatel rozdělil mezi jednotlivá kritéria následovně:  

 

1K = 35 bodů; 2K = 15 bodů; 3K = 20 bodů; 4K = 5 bodů; 5K = 25 bodů. 

 

Pomocí vzorce ( 2.3 ) byly vypočteny váhy jednotlivých kritérií: 

 

1v = 0,35; 2v = 0,15; 3v = 0,20; 4v = 0,05; 5v = 0,25 

 

Tyto kriteriální váhy jsou zapsány do tabulky vlastnosti variant ( tab. 9 ). 

 

K normalizaci hodnot kritérií se uživatel rozhodl použít bodovací metodu, kdy všem 

hodnotám v tabulce maximalizační kritéria variant ( tab. 8 ) přiřadí v rámci daného kritéria 

hodnoty z intervalu < 1; 3 > a to tak, že  nejvyšší hodnotě 3, další v pořadí 2 a nejnižší 

hodnotě 1. Takto získané hodnoty jsou zapsány do tabulky vlastnosti variant ( tab. 9 ).  

 

Nyní lze pro jednotlivé varianty podle vzorce ( 2.7 ) spočítat celkové hodnoty užitku 

jednotlivých variant Au ,  Bu  a Cu . 

 

Au = 0,35 x 3 + 0,15 x 2 + 0,20 x 2 + 0,05 x 1 + 0,25 x 3 = 2,55 

Bu = 0,35 x 2 + 0,15 x 3 + 0,20 x 1 + 0,05 x 2 + 0,25 x 2 = 1,95 

Cu = 0,35 x 1 + 0,15 x 1 + 0,20 x 3 + 0,05 x 3 + 0,25 x 1 = 1,50 
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 Vlastnosti variant 

Kritéria  

 

Varianty 

1K  2K  3K  4K  5K  Užitek Relativní 

užitnost 

variant 

A 3 2 2 1 3 2,55 85 

B 2 3 1 2 2 1,95 65 

C 1 1 3 3 1 1,50 50 

Maximální var.  1,05 0,45 0,60 0,15 0,75 3,00 100 

Váhy 0,35 0,15 0,20 0,05 0,25   

 Tabulka 9 

 

Maximální varianta v tab. 9 dosahuje ze všech variant ve všech kritériích nejlepších hodnot. 

Maximální hodnota daného kritéria je stanovena vynásobením váhy příslušného kritéria s 

nejvyšší hodnotou tohoto kritéria. Relativní užitnost v tab. 9 je poměrové vyjádření 

jednotlivých užitků variant k užitku maximální varianty. 

 

Z hlediska užitnosti byla za nejvhodnější vybrána varianta A, druhou v pořadí je varianta B a 

nejméně výhodnou je varianta C.  

 

6. fáze – hodnocení ohrožení variant 

V této fázi musí každý uživatel zhodnotit jednotlivé varianty z hlediska nepříznivého jevu, 

který ohrožuje jejich realizaci a vyjádřit pravděpodobnost výskytu tohoto jevu. Rizikovými 

faktory mohou být např. počasí, poruchovost strojů, nemocnost zaměstnanců atd. Odhadnout 

pravděpodobnost výskytu nepříznivého jevu lze odborným posouzením uživatele z jeho 

zkušeností nebo např. ze statistiky nemocnosti zaměstnanců, poruchovosti stroje atd. 

 

V případě firmy HAD uživatel odborným posouzením stanovil následující nepříznivé jevy, 

které mohou realizaci jednotlivých variant ohrozit: 

 

R1 – nepodepsání smluvního vztahu 

R2 – nedodržení termínu dodání zboží 

R3 – poškození zboží při jeho přepravě 
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Při stanovení váhy jednotlivým nepříznivým jevům se uživatel rozhodl použít alokační 

metodu uvedenou v kapitole 2.3.4 a to tak, že celkový počet 100 bodů rozdělil mezi jednotlivé 

nepříznivé jevy následovně: 

 

R1=30;      R2=50;      R3=20 

 

pomocí vzorce ( 2.3 ) byly vypočteny váhy jednotlivých nepříznivých jevů: 

 

1Rv = 0,30;      2Rv = 0,50;      3Rv = 0,20 

 

následně uživatel odborným posouzením odhadl pravděpodobnost výskytu nepříznivého jevu 

p z hlediska jednotlivých variant a tyto hodnoty včetně vah nepříznivých jevů byly zapsány 

do tabulky ohrožení variant ( tab. 10 ). Stupeň ohrožení s z hlediska jednotlivých variant 

stanovíme vynásobením váhy daného nepříznivého jevu a pravděpodobnosti jeho výskytu. 

Celkový stupeň ohrožení dané varianty je pak dán součtem jednotlivých stupňů ohrožení této 

varianty. Riziko uvedené v ( tab. 10 ) je poměrové vyjádření celkových stupňů ohrožení 

jednotlivých variant k celkovému stupni ohrožení rizikové varianty. 

 

   Ohrožení variant  

Varianty A B C Riziková 

varianta Ohrožení 

Nepříznivý jev Váhy p s p s p s p s 

R1 0,30 0,1 0,03 0,4 0,12 0,2 0,06 1 0,30 

R2 0,50 0,1 0,05 0,3 0,15 0,4 0,20 1 0,50 

R3 0,20 0,3 0,06 0,2 0,04 0,1 0,02 1 0,20 

Stupeň ohrožení   0,14  0,31  0,28  1,00 

Riziko   14  31  28  100 

   Tabulka 10 [3] 

 

R -  nepříznivý jev 

p  - pravděpodobnost, že nepříznivý jev nastane  

s  - stupeň ohrožení varianty 
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Z hlediska stupně ohrožení dosáhla varianta B nejvyšší hodnoty a je tedy nejrizikovější, 

druhou nejohroženější variantou je C a nejméně rizikovou je varianta A. 

 

7. fáze – výběr nejvhodnější varianty 

V tomto modelu budeme posuzovat jednotlivé varianty z hlediska globálního a z hlediska 

analytického.  

 

Globální hledisko 

Z tabulky hodnocení variant ( tab. 11 ) vyplývá, že varianta A je nejvhodnější z hlediska 

užitnosti, rizika i výsledného efektu. Varianta B je druhá v pořadí podle užitnosti, v riziku 

lehce zaostává na třetím místě za variantou C, ale výsledný efekt ji řadí na druhé místo. 

Varianta C je ve všech ukazatelích na třetím místě, až na zmíněné druhé místo v riziku. 

V tomto případě by doporučení znělo, že varianty je vhodné realizovat v pořadí A, B, C.  

 

                 Hodnocení variant 

Varianty A B C 

Relativní užitnost variant U 85 65 50 

Pořadí 1 2 3 

Riziko variant R 14 31 28 

Pořadí 1 3 2 

Výsledný efekt variant E = U - R 71 34 22 

Pořadí 1 2 3 

                 Tabulka 11 

 

Analytické hledisko 

Varianta A 

výhody nejnižší cena za 2m  izolačního dvojskla, nejvyšší množstevní sleva  

nevýhody  nejvyšší požadovaná finanční záloha, kratší doba splatnosti a delší doba dodání 

riziko   zakázka není ohrožena 
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Varianta B 

výhody nejdelší doba splatnosti,  

nevýhody nejdelší doba dodání 

riziko             hlavní ohrožení této varianty pramení z nedodržení termínu dodání a z   

                       nepodepsání smluvního vztahu. Jedná se o nového, neznámého obchodního    

                       partnera. 

 

Varianta C 

výhody nejkratší doba dodání, nejnižší požadovaná finanční záloha 

nevýhody nejvyšší cena za 2m  izolačního dvojskla, nejkratší doba splatnosti a nejnižší 

množstevní sleva 

riziko tato varianta je ohrožena z hlediska nedodržení termínu dodání zboží zejména 

proto, že dodavatel C nemá vlastní výrobu izolačních dvojskel a tudíž je 

závislý na jiném dodavateli, který je pro uživatele tohoto modelu neznámý. 
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Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo na základě zpracovaných teoretických podkladů pro 

rozhodovací proces výběru nejlepší nabídky, analyzovat oblast vícekriteriálního rozhodování 

se zaměřením na stanovení vah jednotlivých kritérií a navrhnout systém řešení zakázek pro 

malé a střední firmy. 

 

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí, kdy její první část byla věnována významu 

manažerského rozhodování a teorii rozhodovacího procesu s vymezením základních pojmů. 

 

Ve druhé části byl popsán význam odborného posouzení variant na základě analýzy, 

posouzení a názorů odborníků. Byl zde objasněn princip a struktura rozhodovací analýzy, 

jako heuristické metody vhodné k řešení složitých rozhodovacích problémů. Dále byl v této 

části kladen důraz na podstatu vícekriteriálního hodnocení variant, které umožňuje výběr 

nejvhodnější varianty na základě zvolených kritérií výběru. Byly zde vysvětleny a popsány 

metody pro stanovení a výpočet vah jednotlivých kritérií a metody pro výběr nejvhodnější 

varianty. 

 

Třetí část obsahuje rozhodovací model určený k řešení zakázek malých a středních firem, 

který je vytvořen na struktuře a  principech rozhodovací analýzy. Struktura tohoto modelu se 

v podstatě shoduje se strukturou rozhodovacího procesu. Důležitou vlastností modelu je, že 

posuzuje jednotlivé varianty podle několika kritérií nejen z hlediska užitnosti, ale i z hlediska 

nepříznivých důsledků volby variant. Navržený model je rozdělen do sedmi fází a pro 

názornost byla jeho funkčnost ověřena řešením rozhodovacího problému fiktivní firmou 

s názvem HAD. V modelu použitá kritéria, varianty i nepříznivé důsledky ohrožující tyto 

varianty vycházejí z reálného prostředí existující firmy, která se zabývá výrobou a montáží 

plastových oken, kdy majitel této firmy potvrdil, že se při výběru svých dodavatelů s 

podobnými problémy běžně setkává. 

   

Tento model je poměrně přesným a rychlým nástrojem v rukou jeho uživatele, kterému by 

měl usnadnit jeho roli v rozhodování o nejvýhodnější zakázce. Z tohoto úhlu pohledu mohu 

konstatovat, že cíle bakalářské práce byly splněny.   
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