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Abstrakt 

 

Předmětem bakalářské práce je proces hodnocení dodavatelů v organizaci vyrábějící 

válcované výrobky z oceli. V práci jsou hodnoceni dodavatelé podle chemického složení oceli 

jakosti 11523. Toto hodnocení je provedeno pomocí statisticko – analytických metod. 

V úvodu je vysvětlena důležitost nákupu a procesu hodnocení dodavatelů v organizaci. 

Teoretická část popisuje metody, které jsou při procesu hodnocení dodavatelů použity. 

V experimentální části jsou aplikovány zvolené metody na data, která výrobní 

organizace poskytla pro hodnocení.  

A v závěrečné fázi je provedeno shrnutí dosažených výsledků a určení, který 

dodavatel se svým chemickým složením nejvíce blíží stanovené optimální hodnotě. 

 

Klíčová slova 

Saatyho metoda, chemické složení, průzkumová analýza dat, analýza údajů v matici, 

statistické testování hypotéz, analýza rozptylu, neparametrické metody 

 

Abstract 

 

The subject of this bachelor thesis is suppliers evaluation process in organization 

which produces steel rolled slabs. Suppliers are evaluated according to the chemical 

composition of steel no. 11523. Statistical – analytical methods are used in this process. 

In the introduction is shown importance of purchasing and suppliers evaluation 

process in the organization. In theoretical part are explained methods for suppliers evaluation 

process used in experimental part.  

The experimental part deals with application of these methods to data that 

manufacturing organization provided for this evaluation.  

The final part shows summary of results and also shows which supplier is closest to 

the optimal value defined by organization. 
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Saathy’s method, chemical composition, exploratory data analysis, matrix data 
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Úvod 

 

Nakupování lze chápat jako proces, ve kterém odběratelé získávají za své prostředky 

určitý předmět směny.  

Dnes na trhu v podstatě neexistuje organizace, která by nenakupovala. Pro mnohé 

organizace se nakupování stalo klíčovým procesem, který představuje významnou část jejich 

nákladů. 

Kvalita těchto nakupovaných produktů může výrazně ovlivnit chod organizace. Proto 

se organizace na základě rozvoje dodavatelsko – odběratelských vztahů zaměřují na to, aby 

dostaly za své peníze přesně to, co požadují. A také aby se tyto vztahy neustále vyvíjely 

směrem k lepšímu [11], [16]. 

Důležitost prospěšných dodavatelsko – odběratelských vztahů v současné době 

zdůrazňují i normy ISO řady 9000. Jedním ze základních principů managementu jakosti je i 

princip – vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli. Tento princip říká, že:,,Organizace a její 

dodavatelé jsou vzájemně závislí a jejich vzájemně prospěšný vztah zvyšuje schopnost 

vytvářet hodnotu‘‘ [5]. 

Aby bylo možné rozvíjet dodavatelsko – odběratelské vztahy, je nutné vědět, s kým 

má tato spolupráce být započata, případně, které vztahy lze zlepšovat. V organizacích dnes 

obvykle existují procesy hodnocení a výběru vhodných dodavatelů. Na druhou stranu se liší 

jejich postupy či samotné chápání podstaty tohoto hodnocení.   

Smysl těchto aktivit spočívá ve vytvoření vhodných podmínek pro preventivní 

opatření, k získání potřebné důvěry či jistoty, že se nebude nakupovat od dodavatelů, kteří 

nejsou schopni zajistit plnění požadavků svých zákazníků [16]. 

Tyto činnosti umožňují například: 

 

 poznat, který dodavatel bude schopen plnit požadavky odběratele 

 poznat důvody, které vedou k navyšování, resp. snižování nákladů organizace 

 rozvíjí komunikaci aj. [16]. 

 

Při samotném hodnocení dodavatelů je nutné, aby organizace vhodně stanovila kritéria 

hodnocení a také, aby tato kritéria vhodně komunikovala s možnými subjekty, které budou 

předmětem hodnocení.  
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Cílem této bakalářské práce je za použití statisticko – analytických nástrojů stanovit 

dodavatele, resp. pořadí dodavatelů, kteří se svým chemickým složením nejvíce blíží 

stanoveným optimálním hodnotám. Tyto optimální hodnoty jsou definovány jako dosažené 

hodnoty chemického složení ve vlastním kyslíkovém konvertoru (č. 17) v procesu výroby 

oceli jakosti 11523. 
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1. Představení společnosti 

 

Společnost, ve které je hodnocení dodavatelů provedeno, patří mezi přední evropské 

výrobce válcovaných výrobků z oceli. Od roku 2005 je součástí jedné z největších 

ocelárenských a těžařských společností na světě. 

Nosný výrobní program tvoří tlusté plechy od tloušťky 5 – 80 mm, štětovnice a dále 

výroba profilů a tvarových výpalků. Je zde zaměstnáno přibližně 1000 zaměstnanců. 

Společnost je mimo jiné držitelem certifikátu Systému managementu jakosti (QMS) 

podle EN ISO 9001:2000, API Specification Q1 a Systému environmentálního managementu 

(EMS) podle EN ISO 14001:2004. Výrobky jsou certifikovány dle řady legislativních 

požadavků, včetně specifikací různých certifikačních společností. 

 

1.1. Výroba oceli 

 

Ploché předvalky, které jsou předmětem hodnocení dodavatelů, jsou ve výrobní 

organizaci vyráběny na úseku Ocelárna, avšak pro pokrytí poptávky jsou tyto předvalky také 

nakupovány od několika dodavatelů. 

Roční výrobní kapacita úseku Ocelárna je přibližně 950 000 t. Výroba oceli je 

zabezpečována ve dvou kyslíkových konvertorech OXYVIT. 

Ocelárna je vybavena integrovaným systémem sekundární metalurgie (ISSM). 

Systémem, který umožňuje vakuové odplynění, příhřev s využitím chemické reakce, 

odsiřování, odstranění nekovových vměstků a úpravu chemického složení oceli současně ve 

dvou licích pánvích [4]. 

 

Při výrobě oceli jsou v chodu dva kyslíkové konvertory o obsahu 75 t se základní 

technologií OXYVIT, tj. technologie se spodním dmýcháním směsi kyslíku s prachovým 

vápnem, která je kombinována dospalováním 10 – 20 % vznikajícího CO nad lázní. 

Dospalování je umožněno dvěma bočními keramickými tryskami v horním kuželi konvertoru 

(konvertor č. 16) nebo vodou chlazenou centrální tryskou (konvertor č. 17). Vsázku tvoří 

tekuté surové železo, kovový odpad a přísady. 

Chod konvertorů je řízen počítačem. Před ukončením tavby se odebírá vzorek, ve 

kterém se změří teplota taveniny a aktivita kyslíku. Při odpichu oceli se do licí pánve 

automaticky dávkují nauhličovadla (hráškový a smolný koks), legující přísady (např. FeMn, 
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FeSi, FeCr, SiMn, FeV, FeZr) a desoxidační přísady (Al granule nebo drát, FeSi, FeTi).  

V závěrečné fázi odpichu se do taveniny přidá směs k vytvoření syntetické strusky (CaO, Al-

stěry). 

V pánvi se poté provádí teplotně chemická homogenizace dmýcháním Ar. Tato 

homogenizace je důležitá i díky tomu, že dojde k dokonalému rozmíchání syntetické strusky 

[4]. 

 

Ocel v pánvi je odlévána do bram (ploché předvalky) na zařízení plynulého odlévání 

(ZPO). Společnost disponuje jednoproudým ZPO s přestavitelným krystalizátorem 

křivkového typu s počátečním poloměrem 8 m, s vodovzdušným chlazením a mírnou redukcí 

kontislitku.  

Přestavitelný krystalizátor umožňuje odlévat bramy v tloušťce 145, 180 a 250 mm, v 

šířce od 1000 do 1580 mm. Maximální délka plochého předvalku může být až 8,8 m.  

Na všech stupních zpracování oceli probíhá kontrola chemického složení tavby [4]. 
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2. Metody tvorby kritérií při analýze jakosti oceli 11523 

 

Dodavatelé oceli jakosti 11523 jsou hodnoceni na základě chemického složení 

plochých předvalků. Při tomto hodnocení je třeba vytvořit a stanovit rozhodující kritéria, která 

ovlivňují jakost této oceli. Tato kritéria, resp. chemické prvky, jakost ovlivňují rozdílně. Je 

proto nutné vědět, které chemické prvky jsou žádoucí a které nežádoucí. Tyto chemické prvky 

se od sebe liší i tím, jak velkou měrou na jakost působí. Některé ji ovlivňují méně, některé 

však mnohem více.  

Vícekriteriální model pro hodnocení dodavatelů plochých předvalků je vytvořen 

pomocí metod a znalostí, uvedených v druhé kapitole. 

 

2.1. Základy brainstormingu 

 

Brainstorming je metoda týmové spolupráce zvyšující účinnost tvůrčího myšlení, 

jejímž cílem je v co nejkratším možném čase vyprodukovat co největší množství nápadů [17].  

Při volbě vhodných kritérií je tato metoda vhodná především díky možnosti okamžitě 

a systematicky rozhodnout, jaká kritéria použít. 

 

Brainstorming probíhá v několika fázích: 

 

1. Příprava 

2. Definování problému 

3. Sestavení týmu 

4. Zahájení schůzky 

5. Prezentace problému 

6. Brainstorming 

7. Záznam všech nápadů 

8. Konec brainstormingu 

9. Zpracování výsledků 

10. Zpracování závěrečné zprávy [12]. 
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ad1)  

V úvodní fázi je nutné zvolit dostatečně vhodné místo konání, které podněcuje 

k tvorbě nápadů. Dále vybrat  nezávislého a zkušeného moderátora a také zapisovatele 

nápadů. 

 

ad2) 

Velmi důležitou se stává fáze definování problému. Nesprávně definovaný 

problém může vést k nesprávným výsledkům, a tedy ke zhoršení původní situace. 

 

ad3) 

Je vhodné sestavit pěti až sedmičlenný tým, který by se měl skládat nejen 

z odborníků na danou problematiku, ale také z laiků, kteří mohou vnést do tvůrčího 

procesu nové a neotřelé myšlenky. 

 

ad4) 

Při zahájení sezení je nutné vysvětlit pravidla, která budou platná po celou dobu 

sezení. (viz část Pravidla) 

 

ad5) 

Tato fáze umožňuje poslední korekci definovaného problému před samotným 

zahájením sezení.  

 

ad6) 

Sezení by mělo probíhat v časovém rozmezí 20 – 60 minut. Moderátor by měl 

vhodnými otázkami stimulovat účastníky ke spontánnímu generování nápadů. Rovněž 

dbát na dodržování pravidel. 

 

ad7) 

Všechny nápady by měl zapisovatel zaznamenávat na viditelné místo. 

 

ad8) 

Konec nastává v okamžiku, kdy uplyne stanovená doba sezení nebo častěji, když 

nevznikají další nápady. 
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ad9) 

V této fázi dochází k vyhodnocení nejlepších nápadů, které jsou dále podrobněji 

rozpracovány. 

 

ad10) 

Výstupy ze závěrečné zprávy mohou posloužit k dalším analýzám, využívající 

nástroje managementu jakosti. 

 

 

2.1.1. Pravidla brainstormingu: 

 

1. Tvorba maximálně desetičlenného týmu 

2. Hlavní téma sezení napsat na viditelné místo 

3. Ujistit se, zda všichni v týmu rozumí tématu 

4. Zopakovat všechna základní pravidla – je zakázáno hodnotit nápady, 

nekritizovat, nediskutovat nad nápady během sezení [12], [17]. 

 

2.2. Vliv chemických prvků na jakost oceli 

 

Při volbě a posuzování vah jednotlivých kritérií je nutné, aby rozhodovatelé 

porozuměli kritériím, která mají podstatný vliv na výsledek hodnocení. Není-li problému 

dostatečně porozuměno, může být výsledek hodnocení zkreslený. Zvolená kritéria pro 

hodnocení jsou tato: 

 

 uhlík (C) – podstatně ovlivňuje vlastnosti oceli, především mechanické, 

s rostoucím obsahem C se zvyšuje mez pevnosti (Rm), mez kluzu (Re), 

tvrdost podle Vickerse (HV), avšak klesají plastické vlastnosti 

 křemík (Si) – silně desoxidační přísada, je-li obsah Si < 0,1% ocel je        

tzv. neuklidněná 
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 mangan (Mn) – zvyšuje Re, Rm, je to silné desoxidační činidlo, Mn + Si se 

používá k výrobě uklidněných ocelí, síra (S) se váže na Mn za vzniku 

MnS a díky tomu lze pomocí Mn snížit obsah S v oceli 

 

 fosfor (P) – zvyšuje Re, Rm, a také odolnost proti atmosférické korozi ve 

spojení s mědí (Cu), snižuje plasticitu způsobenou zkřehnutím za studena, 

u nelegovaných ocelí je maximální povolený obsah P = 0,04% 

 

 síra (S) – maximální obsah do 0,04 %, vysoký obsah S způsobí lamelární, 

likvační trhliny, S má vysokou míru afinity k Mn 

 

 hliník (Al) – silně desoxidační a denitridační prvek, oxidy a nitridy hliníku 

působí při tuhnutí oceli jako krystalizační zárodky 

 

 titan (Ti) – zvyšuje tvárnost a lomovou houževnatost, desoxidační 

přísada, obsah titanu do 0,04 % významně zvyšuje mechanické vlastnosti 

 

 molybden (Mo) – zabraňuje korozi, přidat jej do oceli je až třikrát 

účinnější než přidat chrom 

 

 vanad (V) – silně karbidotvorný prvek, zlepšuje svařitelnost, zvyšuje 

pevnost [13], [15], [1]. 

 

2.3. Saatyho metoda 

 

V praxi se lze málokdy setkat s tím, že se v souboru hodnocených variant, resp. 

v tomto případě hodnocených dodavatelů, nachází jen jedna jediná varianta, která je 

z hlediska všech kritérií optimální. Některé varianty jsou lepší z určitých hledisek než jiné 

nebo naopak [7]. Také je velmi obvyklé, že některá kritéria mají mnohem větší váhu než 

kritéria, která nejsou v procesu hodnocení tak důležitá, avšak nejsou ani zanedbatelná. S tím 

souvisí i volba vhodné metody stanovení vah těchto kritérií. V teorii rozhodování se vyskytuje 

velké množství metod, které se liší svou přesností a složitostí. 
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Zvolená Saatyho metoda je vhodným nástrojem pro stanovení vah zvolených kritérií, 

protože umožňuje poměrně přesně určit jejich váhu, resp. míru působení chemického prvku 

na jakost oceli. 

 

2.3.1. Princip metody 

 

Tato metoda patří mezi metody párového srovnávání, které je založeno na zjišťování 

preferenčních vztahů dvojic kritérií. Toto zjišťování se provádí v připravené tabulce. 

V tabulce se do řádků a sloupců zapíší kritéria ve stejném pořadí. Je nutné zvolit vhodnou 

bodovou škálu, dle které se bude hodnotit velikost preferenčních vztahů. V některých 

případech je doporučeno uspořádat kritéria podle jejich důležitosti od nejdůležitějšího po 

nejméně důležité. Pak stanovit rozpětí vytvářené stupnice, kdy se posuzuje, kolikrát je 

nejdůležitější kritérium významnější než nejméně důležité. Je-li například nejdůležitější 

kritérium desetkrát významnější než nejméně důležité kritérium, bude mít bodová stupnice 

škálu od 1 do 10.  

Výsledkem je Saatyho matice, ve které mají prvky na hlavní diagonále hodnotu 1. 

Prvky nad hlavní diagonálou mají hodnoty podle toho, jak moc (méně) významnější je 

kritérium v řádku, oproti kritériu ve sloupci. Prvky pod hlavní diagonálou jsou převrácené 

hodnoty prvků nad hlavní diagonálou viz tabulka [7]. 

 

Tab. 1 Saatyho matice [7] 

Kritérium K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 
Geometrický 

průměr 
Výsledné váhy 

K 1 1 2 3 6 7     

K 2 1/2 1 1/7 3 5     

K 3 1/3 7 1 2 2     

K 4 1/6 1/3 1/2 1 4     

K 5 1/7 1/5 1/2 1/4 1     

 

Pro vyjádření vah se používá vztah pro výpočet geometrického průměru podle vzorce: 

 

   √        
 

 (2.1) 
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K vyjádření vah je obvykle zvykem provést tzv. normování, kdy se sečtou všechny 

hodnoty ve sloupci geometrický průměr a poté se vypočte výsledná váha kritéria pomocí 

vzorce: 

 

               
                                

                                
 (2.2) 

 

Výsledné váhy jsou hodnoty v rozmezí od 0 do 1. Kontrola se provádí tak, že se 

všechny hodnoty ve sloupci Výsledná váha sečtou. Výsledek musí dát hodnotu rovnou jedné 

[7]. 
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3. Použité statisticko – analytické metody 

 

Zkoumat základní statistický soubor je obvykle ekonomicky nebo technicky nemožné. 

Proto se v praxi používá prvků výběrového statistického šetření. Toto výběrové šetření pak 

slouží k rozhodnutí, zda vyslovená statistická hypotéza je správná nebo nesprávná. Statistická 

hypotéza je určitý předpoklad o parametrech nebo tvaru rozdělení zkoumaného znaku [9]. 

 

Předpoklad o určité charakteristice nebo tvaru rozdělení v základním souboru se 

nazývá nulová hypotéza a značí se H0. Dále existuje alternativní hypotéza H1, která popírá 

tvrzení nulové hypotézy. Obvykle ale H1 nemusí být přímou negací H0. 

 

 V případě testování definovaných hypotéz je nutné, aby byl dodržen správný postup. 

Tento postup je následující:  

 

a) definování nulové (H0) a alternativní (H1) hypotézy 

b) výpočet testovacího kritéria T 

c) nalezení kritické hodnoty K pro zvolenou hladinu významnosti p 

d) porovnání K a T 

e) rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí H0. 

 

Kritická hodnota K rozdělí obor hodnot náhodné veličiny T na dvě části:  

 

a) Kritický obor W  

b) Obor přijetí V  

 

Je-li T > K, pak se H0 zamítá.  

Je-li T < K, pak se H0 nezamítá [9], [10]. 

 

Jelikož se při testování statistických hypotéz jedná o závěry, které jsou získány 

náhodným výběrem, je možné se dopustit chybných závěrů na základě tzv. chyby prvního 

druhu a chyby druhého druhu. Pravděpodobnost chyby prvního druhu se značí α. 

Pravděpodobnost chyby druhého druhu se značí β.  

Při chybě prvního druhu nastává situace, kdy je zamítnuta testovaná hypotéza H0, 

ačkoliv platí.  
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Při chybě druhého druhu nastává situace, kdy je přijata H0, ačkoliv platí hypotéza H1 

[9]. 

Pro následné statistické zpracování je nutné, aby poskytnutá data byla prozkoumána. 

Cílem tohoto zkoumání je odhalit zvláštnosti v datech. Rovněž je nutné ověřit, zda-li data 

splňují předpoklady pro toto zpracování. Tímto způsobem lze zabránit provádění výpočtů bez 

znalosti hlubších souvislostí [14]. Pro poskytnutá data jsou ověřeny dále uvedené 

předpoklady. 

 

3.1. Normalita dat (Shapiro-Wilkův test) 

 

Nulová hypotéza H0: Data pochází z normálního rozdělení. 

Alternativní hypotéza H1: Data nepochází z normálního rozdělení. 

 

Testovací kritérium se vypočte podle vzorce: 

 

   
  

  
 (3.1) 

 

    ∑  
 

 

   

 
(∑   

 
   ) 

 
 (3.2) 

 

    {∑ (     ) ( (     )   ( ))

 

   

}

 

 (3.3) 

 

Kvantil W* se určí pomocí tabulek. 

Je-li T < W*, pak se H0 zamítá a přijímá se H1. 

 

S-W test se používá pro malé soubory o rozsahu 3 – 50, avšak v současné době se dá 

použít až do 2000 hodnot. 

Nutné tabulky pro výpočty: 

a) výpočet testovacího kritéria 

b) tabulka koeficientů an-j+1 

c) tabulka kvantilů W* [6], [19]. 

  



19 

 

3.2. Homogenita souboru (Box – Plot diagram) 

 

Box-plot (krabicový graf) umožňuje mj. jednoduchým způsobem posoudit homogenitu 

souboru. Grafický výstup identifikuje tzv. odlehlé hodnoty, které je možné po patřičném 

zvážení ze souboru vyřadit. 

 

Postup sestrojení: 

 

 Výpočet dolního kvartilu, horního kvartilu a mediánu. 

 Výpočet kvartilového rozpětí podle vzorce:  

 

           (3.4) 

 

 Výpočet konců vodorovných paprsků podle vzorců: 

 

             (3.5) 

             (3.6) 

 

 Konstrukce grafu se znázorněním mediánu. 

 Posouzení symetrie rozdělení a identifikace podezřelých, resp. 

odlehlých hodnot [8], [19]. 

 

 

Obr.  1 Box-plot (krabicový diagram) [3] 

 

 

 

Odlehlá hodnota 

A 

A 

B 

B 
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3.3. Nezávislost dat (Znaménkový test) 

 

Pro tento postup je předpokladem neuspořádaný soubor, v němž se vyskytují vedle 

sebe dvě stejné hodnoty. 

 

Nulová hypotéza H0: Prvky v souboru jsou nezávislé. 

Alternativní hypotéza H1: Prvky v souboru jsou závislé. 

 

1. Porovnává se xi s mediánem souboru. Pokud je xi < x0,5, pak je na i-tém místě 

znaménko minus, pokud je xi > x0,5, pak je znaménko plus. 

2. Dále se zjistí počet sérií s a nejdelší série d. 

3. Pro platnost nulové hypotézy je zapotřebí, aby bylo s > s* a d < d* [19]. 

 

           (   ) (3.7) 

 

        (        √   ) (3.8) 

 

3.4. Analýza údajů v matici 

 

Po zvolení vhodných kritérií a ověření předpokladů o datech, je možné přistoupit 

k samotnému hodnocení dodavatelů. Existuje mnoho vhodných technik. V praxi se často 

používá jeden ze sedmi nových nástrojů managementu jakosti – analýza údajů v matici. 

Analýza údajů v matici je metoda, která je zaměřena na porovnávání vícerozměrných 

proměnných. Tyto proměnné mohou mít celou řadu kritérií [17]. 

Metody analýzy údajů v matici mohou být použity například pro vyhodnocování 

jakosti surovin od různých dodavatelů, hodnocení dodavatelů nebo vyhodnocování různých 

variant návrhu výrobku. 

Používají se například tyto metody: 

 

1. analýza hlavních komponent 

2. stanovení vzdáleností mezi vícerozměrnými proměnnými 

3. mapa (vjemová mapa, poziční mapa) 

4. plošný diagram (glyf) [17]. 
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ad1) 

Tato metoda patří mezi vícerozměrné statistické metody, spadající do oblasti faktorové 

analýzy. Slouží k redukci počtu prvků. Analyzují se vzájemné korelace prvků, přičemž se 

vytváří prvky nové, resp. ,,umělé‘‘. Tyto nové prvky jsou tzv. hlavní komponenty, od nichž je 

požadováno, aby vysvětlovaly maximum celkového rozptylu původních prvků [2], [17]. 

 

ad2) 

Pomocí vhodně zvolené metriky se na základě této metody posuzují vzdálenosti prvků 

jednotlivých proměnných od optimální (požadované) hodnoty.  

Před samotnou analýzou je nutné definovat všechny prvky (kritéria) jednotlivých 

vícerozměrných proměnných. Poté je třeba zajistit sběr objektivních údajů všech prvků a 

stanovit optimální hodnoty prvků, resp. optimální proměnnou. Hodnoty prvků by měly být 

vzájemně nezávislé a měřitelné, popř. číselně hodnotitelné [17].  

Ze shromážděných údajů se sestaví následující tabulka: 

 

Tab. 2: Tabulka hodnot pro analýzu údajů v matici [17] 

Proměnná (i) 
Prvek (j) 

1 2 3 4 ... n 

1 x11 x12 x13 x14 ... x1n 

2 x21 x22 x23 x24 ... x2n 

3 x31 x32 x33 x34 ... x3n 

... ... ... ... ... ...   

m xm1 xm2 xm3 xm4 ... xmn 

 

 

Vyjádřit vzdálenosti mezi vícerozměrnými proměnnými lze například pomocí 

Minkowského metriky. Je to metrika, ve které se sčítají absolutní hodnoty rozdílů mezi 

hodnotami jednotlivých prvků dvou posuzovaných proměnných. Tento vztah lze vyjádřit 

pomocí vzorce: 

 

     ∑|       |

 

   

 (3.8) 
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kde:  

 

Dik – vzdálenost mezi proměnnými i a k vyjádřená pomocí Minkowského 

metriky 

 xij – hodnota j-tého prvku proměnné i 

 xkj – hodnota j-tého prvku proměnné k 

 n – počet prvků 

 

  

Aby analýza měla správnou vypovídací hodnotu, je třeba, aby údaje v ní uvedené 

splňovaly některé předpoklady. Nejdůležitějším předpokladem je, aby číselné údaje všech 

prvků byly vzájemně srovnatelné. Toto se dá zajistit pomocí vhodné transformace údajů. 

Dále je nutné, aby hodnoty prvků byly vzájemně nezávislé a u všech proměnných byly 

hodnoty všech prvků k dispozici. 

 

Nesouměřitelné údaje lze například převést na bodovou stupnici (0 – 10) pomocí 

vztahu:  

 

          
       

 
   

   
 
       

 
   
    (3.81) 

 

Tento způsob transformace je však nevhodný, je-li variační rozpětí hodnot prvku 

velmi nízké. Další možností proto může být tzv. normování. To se provádí pomocí vzorce: 

 

     
      ̅

  
 (3.82) 

 

kde: 

 

 uij – normovaná hodnota j-tého prvku proměnné i 

   ̅ – aritmetický průměr hodnot j-tého prvku všech proměnných 

 sj – výběrová směrodatná odchylka hodnot j-tého prvku všech proměnných 

 

Pokud váhy jednotlivých prvků (kritérií) nejsou stejné, používá se upravený vzorec: 
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     ∑  |       |

 

   

 (3.83) 

 

kde: 

 bj – váha prvku 

 

Po všech provedených výpočtech je možné na základě výsledků určit variantu, která se 

nejvíce blíží optimální. Ta varianta, která je od optimální vzdálena nejméně, je varianta 

nejvhodnější. Analýza také umožňuje sestavit pořadí jednotlivých variant [17]. 

 

ad3) 

Tento grafický nástroj slouží k názornému zobrazení polohy posuzovaných 

proměnných na základě hodnot dvou prvků. Umožňuje určit vzájemnou podobnost. Při 

definování optimální hodnoty lze určit i vzdálenosti od optima. Výhodou tohoto nástroje je 

jednoduchost a možnost širokého využití v praxi [17].  

 

ad4) 

Plošné diagramy slouží ke grafickému porovnávání vícerozměrných proměnných. Na 

osy těchto diagramů se vynáší hodnoty jednotlivých prvků (kritérií). Počet os odpovídá počtu 

prvků. Vznikne tak plocha, která slouží k porovnání s plochou, vytvořenou z optimálních, 

resp. požadovaných hodnot. 

Při tvorbě je nutné dodržet několik zásad. Především je důležité zajistit, aby na všech 

osách byl zajištěn stejný směr k lepším hodnotám prvků (do středu nebo od středu os). 

Existuje několik možných variant plošných diagramů. Může to být například diagram 

slunečních paprsků nebo hvězdicový diagram [17]. 

 

Diagram slunečních paprsků 

 

Pravidla: 

 osy stejně dlouhé 

 střed os odpovídá aritmetickému průměru hodnot prvků 

Postup: 
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1. Sběr dat 

2. Dle potřeby vhodně transformovat data 

3. Sestrojit stejně dlouhé osy 

4. Výpočet aritmetických průměrů a výběrových směrodatných odchylek hodnot 

prvků 

5. Volba nejmenšího násobku směrodatné odchylky a výpočet počátků a konců 

stupnic na osách 

6. Sestrojení ploch 

7. Výběr nejlepší varianty tj. ta, která se svou plochou nejvíce blíží optimální 

variantě [17]. 

 

Hvězdicový diagram 

  

Tento diagram se od diagramu slunečních paprsků liší tím, že jeho osy nepřesahují 

plochu vzniklého mnohoúhelníku. Osy mají vhodně zvolenou jednotkovou délku.  

  

Postup sestrojení: 

 

1. Sběr dat 

2. Dle potřeby vhodně transformovat 

3. Přepočet hodnot prvků na hvězdičkové hodnoty dle vztahu [14]: 

 

    
  

(   ) (       
 
   )

   
 
       

 
   

   (3.84) 

 

kde: 

   
   transformovaná hodnota j-tého prvku i-té proměnné 

     původní hodnota j-tého prvku i-té proměnné 

         minimální hodnota j-tého prvku všech i proměnných 

         maximální hodnota j-tého prvku všech i proměnných 
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   parametr představující podíl délky osy, odpovídající minimální 

hodnotě prvku z délky osy odpovídající maximální hodnotě prvku 

(nejčastěji od 0 do 1) [17]. 

 

4. Vyznačení směru orientovaných os  

5. Sestrojení ploch [17]. 

 

 

         Obr.  2 Příklad použití hvězdicového diagramu 

  

Surovina 1 Surovina 2

Surovina 3 Surovina 4
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3.5. Použité statistické testy 

 

Organizace může pomocí statistického testování hypotéz zjišťovat, zda-li se hodnoty 

chemického složení od dodavatelů statisticky významně liší.  

Při splnění předpokladů normality, nezávislosti a homogenity, je možné provést 

dvouvýběrový t – test, který je jedním z nejpoužívanějších testů v praxi. Tento test slouží k 

porovnávání dvou průměrů, resp. k určení, zda-li existuje statisticky významný rozdíl mezi 

porovnávanými průměry. Obecně se jedná o případy, kdy se neprovádí úsudky z jednoho 

náhodného výběru, ale porovnávají se výběry dva mezi sebou [9]. 

 

Jsou dány dva výběry o rozsahu n1 a n2 z normálního rozdělení N (μ1;σ1
2
), N (μ2;σ2

2
) a 

výběrové průměry ̅   ̅ . Rozptyly σ1
2 

a σ2
2
 nejsou známé. 

 

Nulová hypotéza H0: μ1 = μ2 

Alternativní hypotéza H1: μ1 ≠ μ2 

 

a) jsou-li si rozptyly základních souborů rovny, testovací kritérium T se vypočte podle 

vzorce: 

 

   
 ̅   ̅ 

√(    )   
  (    )   

 
  √
      (       )

     
 (3.9) 

 

 kde: 

 ̅  ̅  – výběrové průměry 1. a 2. souboru  

  
    

  – výběrové rozptyly obou souborů  

 1, 2 – rozsah 1. a 2. výběru 

 

Kritická hodnota         ( ) se určuje z tabulek Studentova rozdělení pro  

n1 + n2 – 2 stupně volnosti a zvolenou hladinu významnosti p. 

 

Je-li |T| >         ( ), pak je nulová hypotéza zamítnuta a přijata alternativní. 

 

b) nejsou-li si rozptyly základních souborů rovny, testovací kritérium T se vypočte podle: 
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 ̅   ̅ 

√     
 (3.91) 

kde:  

 

    
  
 

    
           (3.92) 

 

Kritická hodnota K se vypočítá podle vzorce: 

 

 
  

        ( )          ( )

     
 

 

(3.93) 

 

     ( )      ( ) jsou hodnoty nalezené v tabulce Studentova rozdělení pro n1 – 1 a 

n2 – 2 stupně volnosti a zvolenou hladinu významnosti p. 

 

Pokud je K > T, pak se zamítá nulová hypotéza a přijímá se alternativní [8], [9], [19]. 

 

3.5.1. Wilcoxonův test 

 

Není-li, například pomocí Shapiro – Wilkova testu ověřen, resp. splněn předpoklad 

normálního rozdělení souboru, nelze použít dvouvýběrový t – test. Výsledek by byl nepřesný. 

Pro testování dat z nenormálního rozdělení se používají neparametrické metody. Mezi ně patří 

Wilcoxonův test, který porovnává mediány obou výběrových souborů. 

 

Nulová hypotéza H0:  ̃   ̃  

Alternativní hypotéza H1:  ̃   ̃  

 

Testovací kritérium U je menší hodnota z Ux, Uy podle vzorce: 

 

 
 

(3.94) 

 

xx T
mm

nmU 



2

)1(
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  (3.95) 

 

 kde: 

  Tx, Ty – součty pořadových čísel pro jednotlivé původní soubory 

  m, n – rozsah výběrových souborů 

   

Pokud U < U (m n), nulová hypotéza H0 se zamítá a přijímá se alternativní [8], [18]. 

 

3.5.2. Analýza rozptylu (ANOVA) 

 

Pokud existují více než dva výběrové soubory, používá se pro srovnávání jejich 

průměrů analýza rozptylu (ANOVA). ANOVA je zobecněním dvouvýběrového t – testu pro 

více než dva výběry. Například pro pět různých dodavatelů umožňuje určit, zda jsou rozdíly 

chemického složení mezi dodavateli statisticky významné [8], [10], [14]. 

 

Nulová hypotéza H0: μ1 = μ2 = … = μm 

Alternativní hypotéza H1: Neplatí H0. 

 

Testovací F – kritérium, resp. jeho konstrukce je založená na rozkladu součtu čtverců 

odchylek měření od společného průměru  ̅. Po provedení výpočtů vznikne výraz: 

 

    ∑∑(     ̅)
  ∑∑(     ̅ )

 

    

 ∑   

 

( ̅   ̅)
 
       (3.96) 

 

kde:  

 ST – celkový součet čtverců 

 Se – součet čtverců odchylek uvnitř výběrů 

 SA – součet čtverců rozdílů mezi výběry 

 xij – hodnoty měření 

  ̅ – aritmetický průměr hodnot měření 

 

,,K součtům čtverců rozdílů patří stupně volnosti n – 1, n – m, m – 1’’ [8]. 

 

.
2

)1(
yy T

nn
nmU 
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kde: 

 n – rozsah výběru 

 m – počet výběrových souborů 

 

Pokud se těmito stupni volnosti vydělí tyto součty, vzniknou tzv. průměrné čtverce 

MS (mean squares): 

 

MST = ST/(n – 1) 

 MSe = Se/(n – m) 

 MSA = SA/(m – 1) 

(3.97) 

  

Pro testovací kritérium F platí vztah: 

 

   
   
   

                    (       ) (3.98) 

 

Toto testovací kritérium se porovnává s kritickou hodnotou F – rozdělení pro příslušný 

počet stupňů volnosti.  

Pokud je F > Fkrit., pak se nulová hypotéza H0 zamítá a přijímá se H1 [8], [14]. 

 

3.5.3. Kruskal – Wallisův test 

 

Analýza roptylu, stejně jako parametrické metody testování, předpokládá, že data 

pochází z normálního rozdělení. Pokud však není toto splněno, je nutné použít jiný postup. Je 

možné využít Kruskal – Wallisův test, který porovnává mediány výběrových souborů. 

 

 Nulová hypotéza H0:  ̃   ̃     ̃  

 Alternativní hypotéza H1: Alespoň pro jednu dvojici i, j platí, že se mediány nerovnají. 

 

Nejprve je nutné uspořádat všechna měření podle velikosti. Poté hodnoty nahradit 

jejich pořadími a vypočítat součty pořadí měření SRi ze skupiny i. 

 

Testovací kritérium H se vypočte podle vzorce: 
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   [
  

  (   )
∑(

(   )
 

  
)

 

]    (   ) (3.99) 

 

 

 kde: 

 

  n – celkový počet měření 

  ni – počet měření ve skupině i 

  SRi – koeficient součtu pořadí měření ve skupině i [8]. 

    

Testovací kritérium má pro velká ni za platnosti H0 přibližně chí – kvadrát rozdělení 

s m – 1 stupni volnosti, kde m je počet skupin. Je-li H >  (   )
 (p), pak se zamítá nulová 

hypotéza H0 a přijímá se alternativní hypotéza H1 [8]. 

 

Nyní lze po patřičné teoretické průpravě přistoupit k samotné experimentální části. 
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4. Experimentální část 

 

Při hodnocení dodavatelů je nutné nejprve určit, co a z jakého hlediska bude 

hodnoceno, a také na základě jakých kritérií a metod bude hodnocení probíhat. 

Hodnocení se týká nelegované konstrukční oceli, podle ČSN 411523 označené jako 

11523, která je vhodná pro svařování. Tato ocel je ve formě plochých předvalků (bram) 

vyráběna v organizaci. Organizace rovněž nakupuje tuto jakost oceli od pěti dodavatelů.  

Hodnoty chemického složení oceli vyráběné v organizaci byly určeny jako hodnoty 

optimální. Lze říci, že ten dodavatel, který se hodnotami chemického složení svých výrobků 

nejvíce přiblíží stanovené optimální hodnotě, je z hlediska chemického složení dodavatelem 

nejlepším. 

 

Po analýze všech nápadů, které vznikly na základě uskutečněného brainstormingu s 

pracovníky útvaru Řízení jakosti, byla stanovena kritéria, podle kterých se bude jakost oceli 

hodnotit. Tato kritéria jsou uhlík (C), mangan (Mn), křemík (Si), fosfor (P),  

síra (S), molybden (Mo), vanad (V), titan (Ti) a hliník (Al). 

 

Z informačního systému organizace byly použity hodnoty chemického složení pro ocel 

11523 za období jednoho roku.  

 

Většina použitých metod je rozpracována obecným způsobem v teoretické části, ale 

kvůli velkému množství dat zde budou výpočty prezentovány jako výstupy z programu 

Statgraphics Plus verze 5.  

Výstupy z tohoto programu počítají s tzv. hodnotou p, na jejímž základě jsou 

prováděny statistické závěry. Anglicky p – value. Je to minimální hladina významnosti, při 

které by ještě bylo možné zamítnout nulovou hypotézu H0.  

Je-li p > α, pak je nulová hypotéza H0 přijata a je zamítnuta alternativní H1. 

Je-li p < α, pak se přijímá alternativní hypotéza H1 [10]. 

P – hodnota (p – value) je porovnávána s hodnotou 0,05. 

 

Pro hodnocení a statistickou analýzu je nejprve nutné prozkoumat, zda-li výchozí data 

splňují předpoklad normality, homogenity a nezávislosti. 
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4.1. Ověření normality (Shapiro – Wilkův test) 

 

H0: Data pochází z normálního rozdělení. 

H1: Data nepochází z normálního rozdělení. 

 

Normalita je ověřena pro hodnoty chemického složení manganu v oceli u výrobní 

organizace. Další výsledky jsou uvedeny v tabulce. Postup v programu Statgraphics je 

následující: Describe => Distributions => Distribution Fitting (uncensored data) => Col 1 => 

v Tabular options zaškrtnout Tests for Normality. Výsledek: 

 

Shapiro-Wilks W statistic = 0,972727 

P-Value = 0,0000117737 

 

Jelikož je P - Value < 0,05 , lze říci, že data pro mangan nepochází z normálního 

rozdělení.  

 

Závěr: 

 

Zamítá se nulová hypotéza a přijímá se hypotéza alternativní.  

 

Následuje tabulka, ve které jsou výsledky ověření normality u všech dodavatelů.  

 

Tab. 3 Tabulka s výsledky Shapiro-Wilkova testu 

 

Pozn. 1 A – normalita dat, N – data nepochází z normálního rozdělení 

 

Z tabulky je patrné, že většina hodnot nepochází z normálního rozdělení. Shapiro – 

Wilkův test potvrdil normalitu u osmi hodnot. Dodatečně provedené testy (   test dobré 

C Mn Si P S Mo V Ti Al

Optimum - 17 N N N N N N N N N 

32 N N N A N N N N A

45 N N N N N N N N A

48 N A N N N N N N N 

49 N N N N N N N N A

53 N A N N A N N N A

Zvolená kritéria
Dodavatel
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shody, test šikmosti a špičatosti) potvrdily výsledky SW testu. Lze říci, že všechna data 

nepochází z normálního rozdělení. 

 

4.2. Ověření homogenity souboru (Box – plot diagram) 

 

Pro identifikaci odlehlých hodnot byl použit Box – plot diagram na základě dat pro 

křemík od dodavatele 45. 

 

a) Výpočet kvantilů x25 = 0,34; x50 = 0,36 a x75 = 0,37 

b) Určení kvartilového rozpětí: 

                 

c) Výpočet konců vodorovných paprsků: 

                      

                      

d) Konstrukce grafu: 

 

Obr.  3 Box-plot diagram pro data (Si, dod. 45) 

e) Z obrázku je patrné, že čtyři hodnoty jsou mimo stanovené meze.  Tyto hodnoty však 

po hlubší analýze nebyly ze souboru odebrány z důvodu malé rozlišovací schopnosti 

měřícího přístroje a náročnosti procesu výroby oceli. 

Box - plot (Si, dodavatel 45)

Si [% ]

0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45
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f) Ostatní data byla podrobena analýze podle výše zmíněného postupu. Ve všech 

případech se vyskytovaly odlehlé hodnoty v rozmezí od 1 do 12. Tyto hodnoty byly v 

souborech zachovány. 

 

4.3. Ověření nezávislosti dat (Znaménkový test) 

 

Nezávislost dat byla ověřena pomocí znaménkového testu, ve kterém se 

předpokládalo, že soubor je neuspořádaný a vyskytují se v něm vedle sebe dvě stejné 

hodnoty.  

 

Nulová hypotéza H0: Data jsou nezávislá. 

Alternativní hypotéza H1: Data jsou závislá. 

 

Na příkladě jsou testována data výrobní organizace pro uhlík. 

 

a) Nejprve byl zjištěn medián souboru x0,5 = 0,19. 

b) Je-li xi < 0,19, pak se na i-tém místě píše znaménko minus, v opačném případě plus. 

c) Počet sérií s = 312 a nejdelší série d = 7.  

d) Dále je nutné vypočítat d* a s*. Poté porovnat se zjištěnými výsledky. 

 

 
          (   ) 

         
 

 

 
       (         √   ) 

           
 

 

Pro přijetí nulové hypotézy je třeba, aby bylo s > s* a zároveň d < d*. 

 

V tomto případě je 312 > 285,638 a 7 < 9,214. 

Na základě tohoto porovnávní lze přijmout nulovou hypotézu a říci, že data ve výběru 

jsou nezávislá. 

 

Ostatní data byla podle tohoto postupu analyzována.  
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V žádném souboru nebyla prokázána vzájemná závislost dat. 

 

4.4. Stanovení vah kritérií (Saatyho metoda) 

 

Po provedené průzkumové analýze dat je nutné určit váhy zvolených kritérií, aby 

výsledek hodnocení byl správný, protože zvolené chemické prvky nemají v praxi stejnou 

váhu.  

S pracovníky útvaru Řízení jakosti byla vytvořena osmistupňová bodová škála, na 

jejímž základě proběhlo hodnocení významnosti daného prvku v řádku, vůči danému prvku ve 

sloupci. Například pro první řádek a druhý sloupec (viz Tab. 4) lze nalézt hodnotu 3, která 

znamená, že uhlík (C) je třikrát významnější než mangan (Mn) atd. Hodnoty pod hlavní 

diagonálou jsou převrácené hodnoty přidělených bodů nad hlavní diagonálou. 

Ke stanovení výsledné váhy kritéria je nutné vypočítat geometrický průměr podle 

vzorce: 

 

   √        
 

 viz (2.1) 

 

Pro první řádek tedy lze počítat: 

 

   √                 
 

 = 4,610  

 

 

Tab. 4 Tabulka k provedení Saatyho metody 

  C Mn Si P S Al Ti Mo V 
Geometrický 

průměr 
Výsledné váhy 

C 1 3 4 5 5 7 7 8 8 4,610 0,359 

Mn  1/3 1 2 3 3 5 5 5 5 2,495 0,194 

Si  1/4  1/2 1 2 2 4 4 4 4 1,714 0,133 

P  1/5  1/3  1/2 1 1 3 3 3 3 1,117 0,087 

S  1/5  1/3  1/2 1 1 3 3 3 3 1,117 0,087 

Al  1/7  1/5  1/4  1/3  1/3 1 1 2 2 0,528 0,041 

Ti  1/7  1/5  1/4  1/3  1/3 1 1 1 1 0,452 0,035 

Mo  1/8  1/5  1/4  1/3  1/3  1/2 1 1 1 0,413 0,032 

V  1/8  1/5  1/4  1/3  1/3  1/2 1 1 1 0,413 0,032 

 
        

Σ 12,859 
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Následně se všechny hodnoty ve sloupci Geometrický průměr sečtou. Výsledná váha 

kritéria vznikne tzv. normováním.  

Postup pro stanovení váhy kritéria C: 

 

                 
     

      
        

 

4.5. Analýza údajů v matici pomocí Minkowského metriky 

 

Díky předchozím činnostem lze nyní přistoupit k samotnému hodnocení dodavatelů. 

Bylo stanoveno devět kritérií, podle kterých bude hodnocena ocel jakosti 11523. Tuto ocel 

dodává do organizace pět dodavatelů. Optimální požadované hodnoty chemického složení 

oceli jsou stanoveny jako hodnoty chemického složení oceli, která je vyráběna v organizaci. 

Tyto hodnoty lze chápat jako cílové, ke kterým by se jednotliví dodavatelé, pokud chtějí v 

hodnocení dosáhnout nejlepšího umístění, co nejvíce přiblížit. 

Hodnoty v tabulce představují aritmetické průměry pro každý prvek, vypočtené z 

údajů dodaných organizací podle vzorce: 

 

  ̅  
∑   
 
   

 
 (4.50) 

 

 

 

Dodavatel 
Kritéria jakosti 

C Mn Si P S Al Ti Mo V 

32 0,1803 1,4697 0,2254 0,0137 0,0066 0,0455 0,0015 0,0034 0,0032 

45 0,1868 1,5035 0,3551 0,0112 0,0039 0,0369 0,0032 0,0047 0,0070 

48 0,1868 1,5050 0,3088 0,0125 0,0051 0,0379 0,0016 0,0012 0,0014 

49 0,1866 1,4888 0,3036 0,0152 0,0063 0,0329 0,0019 0,0038 0,0047 

53 0,1668 1,4208 0,1936 0,0174 0,0082 0,0361 0,0020 0,0126 0,0046 

Opt. (17) 0,1899 1,4785 0,3805 0,0179 0,0032 0,0312 0,0032 0,0052 0,0039 

 

 

       Tab. 5 Výchozí tabulka pro stanovení vzdáleností dodavatelů 
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Jelikož jsou například hodnoty ve sloupci C menší než stanovená optimální hodnota a 

hodnoty ve sloupci Mn jsou větší, ale i menší než stanovená optimální hodnota, je dále nutné 

provést sjednocení dat pouze v jednom směru tak, aby byla mezi sebou srovnatelná. Tato 

transformace se provádí podle vzorce (3.82). Nejprve je nutné vypočíst potřebné 

charakteristiky pro všechny hodnoty v každém sloupci podle vzorců: 

 

  ̅  
∑   
 
   

 
 (4.50) 

 

   √
 

   
∑(    ̅) 
 

   

 (4.51) 

 

 

Pro první sloupec lze vypočíst: 

 

 ̅  
∑ (                                          
   

 
 
      

 
        

  √
 

   
∑(             )  (             )    (             ) 
 

   

        

 

Další výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tab. 6 Charakteristiky souboru 

Charakteristika 
Kritéria jakosti 

C Mn Si P S Mo V Ti Al 

Průměr 0,1829 1,4777 0,2945 0,0146 0,0056 0,0367 0,0022 0,0052 0,0041 

Výb. sm. odch. 0,0085 0,0311 0,0725 0,0027 0,0019 0,0050 0,0008 0,0039 0,0019 
 

 

Transformace pro dodavatele 32 a kritérium C: 
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Tab. 7 Normované hodnoty kritérií jakosti 

Dodavatel 
Normované hodnoty kritérií jakosti 

C Mn Si P S Al Ti Mo V 

32 -0,2985 -0,2589 -0,9526 -0,3600 0,5363 1,7564 -0,8957 -0,4415 -0,5231 

45 0,4660 0,8298 0,8359 -1,2838 -0,8862 0,0357 1,2501 -0,1068 1,5328 

48 0,4585 0,8769 0,1966 -0,8024 -0,2427 0,2303 -0,8384 -1,0208 -1,4772 

49 0,4401 0,3567 0,1258 0,2040 0,4164 -0,7792 -0,4758 -0,3386 0,3214 

53 -1,8971 -1,8296 -1,3909 1,0133 1,4444 -0,1315 -0,3090 1,9071 0,2737 

Opt. (17) 0,8311 0,0252 1,1852 1,2288 -1,2683 -1,1118 1,2689 0,0008 -0,1275 

 

 

Pomocí Minkowského metriky (upravený vzorec (3.83)) a stanovených vah 

jednotlivých kritérií lze určit vzdálenosti od optimálních hodnot a určit nejlepšího dodavatele. 

 

Například je posuzována vzdálenost dodavatele č. 32 od optimálních hodnot  

Opt. (č.17): 

 

           ∑{      |        (       )|}  {      |        (       )|}   

 

   

 {      |        (       )|}         

 

Následující tabulka obsahuje vypočtené vzdálenosti pro všechny dodavatele. 

 

     Tab. 8 Vzdálenosti dodavatelů od optimální hodnoty 

Dodavatel 32 45 48 49 53 
Opt. 

(17) 

32 X 1,1504 0,8650 0,7367 1,3336 1,2606 

45 - X 0,4022 0,5786 2,2288 0,6895 

48 - - X 0,3954 2,0692 0,9015 

49 - - - X 1,7300 0,6814 

53 - - - - X 2,1056 

Opt. (17) - - - - - X 
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Poslední sloupec v tabulce udává vzdálenosti všech dodavatelů od optimální hodnoty. 

Nejlepší dodavatel je dodavatel č. 49, jehož vzdálenost od optimální hodnoty je nejkratší, 

resp. jeho hodnota je nejmenší ze všech hodnot v posledním sloupci.  

 

V následující tabulce jsou seřazeni dodavatelé podle jakosti dodávané oceli. 

  

            Tab. 9 Pořadí dodavatelů 

Pořadí Dodavatel 

1. 49 

2. 45 

3. 48 

4. 32 

5. 53 

 

 

Výše uvedený postup je dále aplikován v podkapitole 4.5.1. Jediný rozdíl se týká 

hodnot jednotlivých kritérií. Jsou použity mediány, které lépe vypovídají o středu rozdělení. 
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4.6. Analýza údajů v matici – hodnoty mediánů 

 

       Tab. 10 Výchozí tabulka s hodnotami mediánů 

Dodavatel 
Kritéria jakosti - mediány 

C Mn Si P S Al Ti Mo V 

32 0,1780 1,4720 0,2100 0,0140 0,0064 0,0460 0,0020 0,0030 0,0030 

45 0,1860 1,5000 0,3600 0,0110 0,0040 0,0370 0,0032 0,0050 0,0060 

48 0,1880 1,5030 0,3000 0,0110 0,0050 0,0380 0,0020 0,0010 0,0010 

49 0,1900 1,4900 0,3000 0,0150 0,0060 0,0330 0,0019 0,0039 0,0047 

53 0,1700 1,4200 0,1900 0,0170 0,0080 0,0360 0,0020 0,0120 0,0040 

Opt. (17) 0,1900 1,4800 0,3900 0,0180 0,0030 0,0300 0,0030 0,0050 0,0040 

 

 

Opět je nutné provedení transformace pomocí vzorce (3.82). 

 

Tab. 11 Tabulka normovaných hodnot 

Dodavatel 
Normované hodnoty kritérií jakosti 

C Mn Si P S Al Ti Mo V 

32 -0,7047 -0,1802 -1,0292 -0,1132 0,5590 1,7194 -0,5976 -0,5293 -0,4647 

45 0,2902 0,7374 0,8611 -1,1323 -0,7826 0,0614 1,4513 0,0044 1,3150 

48 0,5389 0,8357 0,1050 -1,1323 -0,2236 0,2456 -0,5976 -1,0630 -1,6511 

49 0,7876 0,4096 0,1050 0,2265 0,3354 -0,6755 -0,7684 -0,2891 0,5438 

53 -1,6995 -1,8844 -1,2812 0,9058 1,4534 -0,1228 -0,5976 1,8725 0,1285 

Opt. (17) 0,7876 0,0819 1,2392 1,2455 -1,3416 -1,2281 1,1099 0,0044 0,1285 

 

Pomocí Minkowského metriky jsou určeny vzdálenosti jednotlivých dodavatelů od 

optimální hodnoty. 

 

    Tab. 12 Vzdálenosti dodavatelů od optimální hodnoty 

Dodavatel 32 45 48 49 53 
Opt. 

(17) 

32 X 1,2062 1,0664 0,9940 1,0589 1,3886 

45 - X 0,4667 0,7003 2,0566 0,7140 

48 - - X 0,4775 2,0043 0,9022 

49 - - - X 1,7891 0,5605 

53 - - - - X 2,0469 

Opt. (17) - - - - - X 
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Z výsledků je sestavena konečná tabulka, která určuje pořadí hodnocených dodavatelů. 

 

 
           Tab. 13 Pořadí dodavatelů 

Pořadí Dodavatel 

1. 49 

2. 45 

3. 48 

4. 32 

5. 53 

 

 

Z tabulky je patrné, že pořadí dodavatelů se nezměnilo. Nejlepší dodavatel je č. 49 a 

nejhorší č. 53. 

 

 

4.7. Ověření rozdílů mezi hodnotami mediánů (Wilcoxonův test) 

 

Organizace chce dále zjistit, zda-li jsou hodnoty průměrů jednotlivých chemických 

prvků statisticky významně rozdílné. Toto je možné provést pomocí dvouvýběrového  

t – testu. Srovnávání se provádí vždy mezi dvěma výběrovými soubory. 

Jelikož v první fázi ověřování předpokladů bylo prokázáno, že data nesplňují 

předpoklad normálního rozdělení, nelze pro srovnání dvou výběrových souborů použít 

dvouvýběrový t – test. Při nesplnění normality dat je nutné použít Wilcoxonův test, který 

porovnává mediány dvou výběrových souborů.  

Výpočet je proveden na základě vzorce (3.94 a 3.95) pomocí programu Statgraphics.  

Na příkladě je zkoumáno, zda-li se optimální hodnota mediánu statisticky významně 

liší od chemického složení uhlíku dodavatele č. 32. 

 

Postup v programu Statgraphics: Compare => Two Samples => Two samples 

comparison => Výběr Col 1 a Col 2 => Tabular options => zaškrtnutí Comparison of 

Medians.  

 

Nulová hypotéza H0:  ̃   ̃  

Alternativní hypotéza H1:  ̃   ̃  
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Výstup z programu Statgraphics pro dodavatele č. 32 a optimální hodnotu pro uhlík: 

 

Comparison of Medians 

--------------------- 

Median of sample 1: 0,19 

Median of sample 2: 0,178 

 

Mann-Whitney (Wilcoxon) W test to compare medians 

 

   Null hypothesis: median1 = median2 

   Alt. hypothesis: median1 NE median2 

 

   Average rank of sample 1: 381,967 

   Average rank of sample 2: 163,466 

 

   W = 10543,5   P-value = 0,0 

 

Jelikož je P – Value < 0,05, lze zamítnout hypotézu H0 a přijmout H1. Mezi hodnotami 

mediánů obou výběrových souborů je statisticky významný rozdíl. 

Následující tabulka s výsledky porovnávání ukazuje, zda-li jsou mediány statisticky 

významně odlišné či nikoliv.  

 

Tab. 14 Tabulka s výsledky porovnávání mediánů 

Dodavatel Kritéria jakosti 

Opt. (17) C Mn Si P S Mo V Ti Al 

32 A N A A A A A A A 

45 A A A A A A A N A 

48 A A A A A A A A A 

49 A A A A A A A A A 

53 A A A N A A A A A 

 

Pozn. 2: A – mediány jsou rozdílné, N – mediány nejsou rozdílné 
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4.8. Ověření rozdílů mezi hodnotami průměrů 

 

Existuje-li více výběrových souborů, je vhodnější použít analýzu rozptylu. Při 

dvouvýběrovém t – testu se porovnávají vždy hodnoty určitého dodavatele s optimálními. 

Výstupy z ANOVY však umožňují porovnat hodnoty průměrů i mezi více dodavateli zároveň. 

Před samotnou analýzou rozptylu je nutné ověřit základní předpoklady o datech. Tyto 

předpoklady jsou:  
 

a) Nezávislost výběrů 

b) Normalita rozdělení 

c) Stejné rozptyly jednotlivých výběrů (homoskedasticita) 

 

Jelikož předchozí analýza prokázala, že data nepocházejí z normálního rozdělení, je 

nutné použít některou neparamaterickou metodu. V tomto případě to bude Kruskal – Wallisův 

test, který porovnává hodnoty mediánů. 

 

4.9. Ověření rozdílů mezi hodnotami mediánů (Kruskal – Wallisův test) 

 

Nulová hypotéza H0:  ̃   ̃   ̃   ̃   ̃   ̃  

 Alternativní hypotéza H1: Alespoň pro jednu dvojici i, j platí, že se mediány nerovnají. 

 

Výpočet je opět z důvodu velkého množství dat proveden pomocí programu 

Statgraphics Plus verze 5. 

Postup v programu Statgraphics: 

 

Menu Compare => Analysis Of Variance => One Way ANOVA = > Dependent 

Variable (data pro uhlík) = > Factor (1. – 6. dodavatel) = > Tabular Options zaškrtnutí 

Kruskal – Wallis test. 

 

Dodavatel 1 je výrobní organizace. 

Dodavatel 2 je dodavatel č. 32. 

Dodavatel 3 je dodavatel č. 45. 

Dodavatel 4 je dodavatel č. 48. 
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Dodavatel 5 je dodavatel č. 49 

Dodavatel 6 je dodavatel č. 53 

 

Výstup z programu Statgraphics pro hodnoty křemíku: 

 

Kruskal-Wallis Test for Col_1 by Col_2 

 

Col_2               Sample Size         Average Rank 

------------------------------------------------------------ 

1                   619                 1453,88              

2                   89                  209,562              

3                   927                 1024,57              

4                   178                 484,711              

5                   171                 369,661              

6                   25                  47,04                

------------------------------------------------------------ 

Test statistic = 962,053   P-Value = 0,0 

 

Jelikož je P-Value < 0,05, lze zamítnout nulovou hypotézu H0 a přijmout hypotézu H1. 

 

Pro všechny analyzované údaje platí alternativní hypotéza tj. alespoň pro jednu dvojici 

i, j platí, že se mediány nerovnají. 

 

Protože existuje statisticky významný rozdíl mezi mediány, provede se dále tzv. 

Analýza Post – Hoc. Slouží k bližšímu určení rozdílů mezi jednotlivými skupinami.  

 

Postup ve Statgraphicsu: 

V Tabular Options zašrktnout Multiple Range test. 
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Výstup z programu Statgraphics pro křemík: 

 

Multiple Range Tests for Col_1 by Col_2 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Contrast                                   Difference           +/-  Limits 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1 - 2                                     *0,155091             0,00711565         

1 - 3                                     *0,025339             0,00325805         

1 - 4                                     *0,0717206            0,00533841         

1 - 5                                     *0,0768589            0,00542261         

1 - 6                                     *0,186885             0,0128046          

2 - 3                                     *-0,129752            0,00696546         

2 - 4                                     *-0,0833708           0,00814871         

2 - 5                                     *-0,0782325           0,00820411         

2 - 6                                     *0,0317933            0,0142078          

3 - 4                                     *0,0463816            0,00513652         

3 - 5                                     *0,0515199            0,00522398         

3 - 6                                     *0,161546             0,0127217          

4 - 5                                      0,00513831           0,00672114         

4 - 6                                     *0,115164             0,0134062          

5 - 6                                     *0,110026             0,01344    

 

* - značí statisticky významný rozdíl 

 

Například pro první řádek lze uvést, že existuje statisticky významný rozdíl mezi 

dodavatelem č. 1 a 2. Tento rozdíl je kvantifikován ve sloupci Difference. 

 

Další výsledky jsou uvedeny v příloze č. 1. 
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5. Závěr 

 

Cílem této práce bylo zhodnocení jakosti dodávané oceli 11523 od pěti různých 

dodavatelů podle chemického složení. Bylo stanoveno devět kritérií, která mají určitou váhu 

při hodnocení jakosti oceli. Podle míry důležitosti to jsou kritéria: uhlík, mangan, křemík, 

fosfor, síra, hliník, titan, molybden a vanad. 

Byly ověřeny základní předpoklady o datech. Nezávislost a homogenita dat byla 

prokázána. Normalita nebyla prokázána. Na tomto základě byly zvoleny neparametrické 

metody testování hypotéz.  

Aplikací Minkowského metriky byli určeni dodavatelé, jejichž dodávky jsou 

nejkvalitnější. Dodavatelé č. 49 a 45 měli za období jednoho roku nejkvalitnější dodávky 

oceli.  

Hodnoty chemického složení byly otestovány pomocí Wilcoxonova testu. Tento test 

prokázal, že ve třech případech nejsou hodnoty mediánů u dodavatelů rozdílné od optimálních 

hodnot. 

Pomocí analýzy rozptylu, resp. Kruskal – Wallisova testu byly odhaleny statisticky 

významné rozdíly mediánů mezi jednotlivými dodavateli. Ve většině případů byly hodnoty 

mediánů statisticky významně rozdílné. 

Pro bližší určení, kteří dodavatelé se od sebe vzájemně liší, byla provedena Post – Hoc 

analýza. Ve většině případů byly hodnoty mediánů mezi dodavateli statisticky významně 

rozdílné. 

Přínos této práce může být především pro pracovníky výrobní organizace, protože 

představuje souvislý sled činností pro hodnocení dodavatelů. Na základě výsledků lze 

analyzovat jakost dodávek. Tyto údaje mohou posloužit ke zlepšení vztahů mezi dodavateli a 

odběratelem, protože umožňují zjistit, u kterých dodavatelů vznikly největší problémy 

s jakostí. V praxi tyto problémy mohou ovlivňovat finanční výsledky organizací.  

 

Všechny uvedené výpočty byly provedeny v programu Excel 2010 a Statgraphics Plus 

verze 5. 
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Příloha č. 1 Výsledky Kruskal – Wallisova test 

 

Uhlík – existuje statisticky významný rozdíl mezi mediány souboru 

 

Multiple Range Tests for Col_1 by Col_2 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Contrast                                   Difference           +/-  Limits 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1 - 2                                     *0,00957414           0,00162859         

1 - 3                                     *0,00309506           0,000745682        

1 - 4                                     *0,00315841           0,00122182         

1 - 5                                     *0,00331427           0,00124109         

1 - 6                                     *0,0231225            0,00293064         

2 - 3                                     *-0,00647909          0,00159421         

2 - 4                                     *-0,00641573          0,00186503         

2 - 5                                     *-0,00625987          0,00187771         

2 - 6                                     *0,0135483            0,00325178         

3 - 4                                      0,0000633553         0,00117562         

3 - 5                                      0,000219213          0,00119563         

3 - 6                                     *0,0200274            0,00291167         

4 - 5                                      0,000155858          0,00153829         

4 - 6                                     *0,019964             0,00306833         

5 - 6                                     *0,0198082            0,00307606         

-------------------------------------------------------------------------------- 

* značí statisticky významný rozdíl. 
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Mangan – existuje statisticky významný rozdíl mezi mediány souboru 

 

Multiple Range Tests for Col_1 by Col_2 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Contrast                                   Difference           +/-  Limits 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1 - 2                                     *0,00883957           0,00595888         

1 - 3                                     *-0,0250354           0,0027284          

1 - 4                                     *-0,0265031           0,00447056         

1 - 5                                     *-0,0103167           0,00454107         

1 - 6                                     *0,0577137            0,010723           

2 - 3                                     *-0,0338749           0,00583311         

2 - 4                                     *-0,0353427           0,006824           

2 - 5                                     *-0,0191563           0,0068704          

2 - 6                                     *0,0488742            0,0118981          

3 - 4                                      -0,00146777          0,0043015          

3 - 5                                     *0,0147187            0,00437473         

3 - 6                                     *0,0827491            0,0106536          

4 - 5                                     *0,0161864            0,00562851         

4 - 6                                     *0,0842169            0,0112268          

5 - 6                                     *0,0680304            0,0112551          

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Křemík – existuje statisticky významný rozdíl mezi mediány souboru 

 

Multiple Range Tests for Col_1 by Col_2 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Contrast                                   Difference           +/-  Limits 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1 - 2                                     *0,155091             0,00711565         

1 - 3                                     *0,025339             0,00325805         

1 - 4                                     *0,0717206            0,00533841         

1 - 5                                     *0,0768589            0,00542261         

1 - 6                                     *0,186885             0,0128046          

2 - 3                                     *-0,129752            0,00696546         

2 - 4                                     *-0,0833708           0,00814871         

2 - 5                                     *-0,0782325           0,00820411         

2 - 6                                     *0,0317933            0,0142078          

3 - 4                                     *0,0463816            0,00513652         

3 - 5                                     *0,0515199            0,00522398         

3 - 6                                     *0,161546             0,0127217          

4 - 5                                      0,00513831           0,00672114         

4 - 6                                     *0,115164             0,0134062          

5 - 6                                     *0,110026             0,01344            

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Fosfor – existuje statisticky významný rozdíl mezi mediány souboru 

 

Multiple Range Tests for Col_3 by Col_4 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Contrast                                   Difference           +/-  Limits 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1 - 2                                     *0,0042773            0,000569579        

1 - 3                                     *0,00676439           0,000260794        

1 - 4                                     *0,00546832           0,000427319        

1 - 5                                     *0,00275894           0,000434058        

1 - 6                                      0,000580226          0,00102496         

2 - 3                                     *0,00248709           0,000557558        

2 - 4                                     *0,00119101           0,000652272        

2 - 5                                     *-0,00151837          0,000656707        

2 - 6                                     *-0,00369708          0,00113727         

3 - 4                                     *-0,00129607          0,000411158        

3 - 5                                     *-0,00400545          0,000418159        

3 - 6                                     *-0,00618416          0,00101833         

4 - 5                                     *-0,00270938          0,000538           

4 - 6                                     *-0,00488809          0,00107311         

5 - 6                                     *-0,00217871          0,00107582         

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Síra – existuje statisticky významný rozdíl mezi mediány souboru 

 

Multiple Range Tests for Col_5 by Col_6 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Contrast                                   Difference           +/-  Limits 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1 - 2                                     *-0,00335751          0,000287246        

1 - 3                                     *-0,000710938         0,000131522        

1 - 4                                     *-0,00190807          0,000215502        

1 - 5                                     *-0,00313443          0,000218901        

1 - 6                                     *-0,00504695          0,000516899        

2 - 3                                     *0,00264657           0,000281183        

2 - 4                                     *0,00144944           0,000328949        

2 - 5                                      0,000223076          0,000331186        

2 - 6                                     *-0,00168944          0,000573542        

3 - 4                                     *-0,00119713          0,000207352        

3 - 5                                     *-0,00242349          0,000210883        

3 - 6                                     *-0,00433601          0,000513554        

4 - 5                                     *-0,00122636          0,00027132         

4 - 6                                     *-0,00313888          0,000541185        

5 - 6                                     *-0,00191251          0,000542547        

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Molybden – existuje statisticky významný rozdíl mezi mediány souboru 

 

Multiple Range Tests for Col_7 by Col_8 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Contrast                                   Difference           +/-  Limits 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1 - 2                                     *0,00173304           0,000392824        

1 - 3                                     *0,000421622          0,000179863        

1 - 4                                     *0,0040027            0,000294711        

1 - 5                                     *0,00132972           0,000299359        

1 - 6                                     *-0,00746876          0,000706886        

2 - 3                                     *-0,00131142          0,000384533        

2 - 4                                     *0,00226966           0,000449855        

2 - 5                                      -0,000403318         0,000452914        

2 - 6                                     *-0,0092018           0,000784349        

3 - 4                                     *0,00358108           0,000283565        

3 - 5                                     *0,000908102          0,000288393        

3 - 6                                     *-0,00789038          0,000702312        

4 - 5                                     *-0,00267298          0,000371045        

4 - 6                                     *-0,0114715           0,000740099        

5 - 6                                     *-0,00879848          0,000741962        

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Vanad – existuje statisticky významný rozdíl mezi mediány souboru 

 

Multiple Range Tests for Col_9 by Col_10 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Contrast                                   Difference           +/-  Limits 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1 - 2                                     *0,000736073          0,000586274        

1 - 3                                     *-0,00308947          0,000268438        

1 - 4                                     *0,00251135           0,000439844        

1 - 5                                     *-0,000835279         0,000446781        

1 - 6                                      -0,000746624         0,001055           

2 - 3                                     *-0,00382554          0,0005739          

2 - 4                                     *0,00177528           0,00067139         

2 - 5                                     *-0,00157135          0,000675955        

2 - 6                                     *-0,0014827           0,00117061         

3 - 4                                     *0,00560083           0,00042321         

3 - 5                                     *0,00225419           0,000430415        

3 - 6                                     *0,00234285           0,00104817         

4 - 5                                     *-0,00334663          0,00055377         

4 - 6                                     *-0,00325798          0,00110457         

5 - 6                                      0,000088655          0,00110735         

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Titan – existuje statisticky významný rozdíl mezi mediány souboru 

 

Multiple Range Tests for Col_11 by Col_12 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Contrast                                   Difference           +/-  Limits 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1 - 2                                     *0,00169977           0,000149057        

1 - 3                                      0,0000147156         0,0000682489       

1 - 4                                     *0,00165483           0,000111828        

1 - 5                                     *0,00137009           0,000113592        

1 - 6                                     *0,0012391            0,000268228        

2 - 3                                     *-0,00168505          0,000145911        

2 - 4                                      -0,0000449438        0,000170697        

2 - 5                                     *-0,00032968          0,000171858        

2 - 6                                     *-0,000460674         0,000297621        

3 - 4                                     *0,00164011           0,000107599        

3 - 5                                     *0,00135537           0,000109431        

3 - 6                                     *0,00122438           0,000266492        

4 - 5                                     *-0,000284736         0,000140793        

4 - 6                                     *-0,00041573          0,00028083         

5 - 6                                      -0,000130994         0,000281537        

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Hliník – existuje statisticky významný rozdíl mezi mediány souboru 

 

Multiple Range Tests for Col_13 by Col_14 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Contrast                                   Difference           +/-  Limits 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1 - 2                                     *-0,0142861           0,00114108         

1 - 3                                     *-0,00571553          0,000522468        

1 - 4                                     *-0,00668493          0,000856078        

1 - 5                                     *-0,00165671          0,000869581        

1 - 6                                     *-0,00488291          0,00205337         

2 - 3                                     *0,00857052           0,001117           

2 - 4                                     *0,00760112           0,00130674         

2 - 5                                     *0,0126293            0,00131563         

2 - 6                                     *0,00940315           0,00227839         

3 - 4                                     *-0,000969401         0,000823704        

3 - 5                                     *0,00405882           0,000837728        

3 - 6                                      0,000832621          0,00204009         

4 - 5                                     *0,00502822           0,00107782         

4 - 6                                      0,00180202           0,00214985         

5 - 6                                     *-0,0032262           0,00215526         

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


