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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá srovnáním a výběrem automatických kotlů na tuhá paliva, 

které splňují podmínky dotačního programu Moravskoslezského kraje na výměnu kotlů. Pro 

porovnání jsou využity metody vícekriteriálního rozhodování. Jako vstupní data jsou použity 

výsledky z dotazníku, který byl rozeslán distributorům kotlů v Moravskoslezském kraji. 

K pozdějšímu zpracování kriteriálních vah a výběru optimální varianty je využita 

metoda pořadí, Fullerova metoda, metoda nejmenších logaritmických čtverců a Saatyho 

metoda, která je realizována v programu Expert choice. Výsledky této diplomové práce jsou 

využity firmou BENEKOVtherm s. r. o. jako podklad, pro zlepšení kotlů ke spokojenosti 

zákazníků a zjištění toho, který kotel v rámci dotačního programu je nejlepší. 

Klíčová slova: Vícekriteriální rozhodování, kotle na tuhá paliva, dotace na kotle, kardinální a 

ordinální metody, Expert choice. 

 

 

 

 

Abstrakt 

This thesis deals with the comparison and selection of automatic solid fuel boilers that 

meet the conditions of the Moravian-Silesian Region grant programme to replace boilers. To 

compare the boilers, the methods of multi-criteria decision making are used. The results of a 

questionnaire which was sent to boiler distributors in the region, are used as input data. 

 To further process the criteria and to select the optimal option, the Fuller method, the 

method of the smallest logarithmics squares and the Saaty method, which is implemented in 

the program Expert Choice, are used. The results of this thesis are used by BENEKOVtherm 

s. r. o. as a basis for improving boilers to customer satisfaction and to determine what boiler 

in the grant program is the best. 

Keywords: Multi-criteria decision making, solid fuel boiler, grants for boilers, cardinal and 

ordinal methods, Expert choice. 
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Úvod 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Ve své teoretické části 

se práce zabývá základní charakteristikou automatických kotlů na tuhá paliva, především 

jejich členění dle druhu paliv. Tyto kotle na tuhá paliva jsou nejběžnějším druhem topení 

v domácnostech. Automatickým kotlům a zvlášť jejích spalinám, které vypouštějí do ovzduší, 

je přikládán velký význam obzvláště v oblastech Ostravy a Karviné, neboť velkou měrou 

přispívají na stav ovzduší, především výskyt emisí, do kterých bezesporu patří CO, SO2, NO2, 

tuhé částice ve spalinách a jiné organické látky. Při koupi kotle si každá domácnost musí 

uvědomit, čím je pro ni výhodnější topit a podle toho si vybrat kotel. Zjišťují ceny 

jednotlivých druhů paliv, také jejich dostupnost a samozřejmě prognózy cen do budoucna, což 

je někdy dosti složité.  

V další teoretické části diplomové práce jsou popsány metody vícekriteriálního 

rozhodování. Konkrétně je uveden analytický hierarchický proces (AHP), který jednotlivá 

kritéria dělí do skupin a na tyto kritéria jsou aplikovány následující metody-  metoda pořadí, 

Fullerova metoda, metoda nejmenších logaritmických čtverců a Saatyho metoda. Tyto 

metody jsou později využity k nalezení optimální varianty. Jako zjednodušení rozhodovacího 

procesu je na konci uveden krátký popis programu Expert choice, který využívá Saatyho 

metodu párového porovnání a základní myšlenku AHP. 

V úvodu praktické části je seznámeni se s firmou BENEKOVtherm s. r. o., především 

s tím, v čem a kde podniká, a to je hlavně výroba automatických kotlů na tuhá paliva, které 

jsou vyváženy téměř do celé Evropy. 

Důvodem, proč jsou v této diplomové práci hodnoceny právě automatické kotle na 

tuhá paliva, je především ten, že Moravskoslezský kraj poskytuje “kotlovou“ dotaci pro 

domácnosti právě na tyto automatické kotle. Firma BENEKOVtherm s. r. o., pro kterou je 

tato analýza zpracována, chce vyhodnotit kotel, který je nejlepší v rámci této dotace, případě 

zjistit a reagovat na požadavky zákazníků. 

Hlavní částí je samotný rozhodovací proces, který na svém začátku formuluje a 

stanovuje cíl rozhodování. Jako vstupní informace jsou použity výsledky z šetření dle 

dotazníku, který je vypracován na základě konzultace s panem Ing. Leopoldem Bendou a 
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posléze rozeslán několika distributorům kotlů v Moravskoslezském kraji. Jednotlivé položky 

dotazníku jsou považovány za kritéria určená pro vícekriteriální rozhodování. 

  V další části rozhodovacího procesu jsou uvedeny kotle, které si vybrala firma 

BENEKOVtherm s. r. o. pro srovnání a tudíž hlavní předmět analýzy. Jedná se o tři kotle, 

jejichž výrobce je firma BENEKOVtherm s. r. o. a další tři kotle, které tato firma nevyrábí, 

ale mohou být využity v rámci “kotlové“ dotace od Moravskoslezského kraje. Vyhodnocení 

vah těchto kritérií využívá metod popsaných v teoretické části a aplikovaných na předmět 

rozhodování. Jednotlivé výpočty jsou uvedeny v tabulkách, které jsou zpracovány v Microsoft 

Excel a přiloženy na CD. 

Výsledek rozhodovacího procesu je nalezení optimální varianty, tedy takového 

automatického kotle na tuhá paliva, který je zákazníky považován za nejlepší v rámci 

“kotlové“ dotace poskytované Moravskoslezským krajem. 
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1. Topné kotle 

Ať už vezmeme jakékoliv topné kotle, tak s jejich použitím se podílíme na znečištění 

ovzduší. Podle knihy Boilers, Evaporators, and Condensers je toto znečištění rozděleno na 

částicové znečištění, krystalizační, korozní, biologické či chemické.[9] 

 Většina lidí se ale nezabývá tím, jaké znečištění ovzduší způsobí, zajímá se pouze o to 

co je pro něj výhodné a lépe dostupné. Snad každý z nás si doma topí, ať už pomocí elektrické 

energie, což je v dnešní době velmi nákladná záležitost, tak například zemním plynem, který 

vyžaduje vybudování infrastruktury do našich domovů. Snad nejvíce lidí si teplo v domovech 

zajišťuje pomocí topných kotlů. Tyto kotle můžeme dělit podle různých kritérií například dle 

teplotních poměrů na nízkotlaké, středotlaké, či vysokotlaké nebo podle použitého materiálu 

na litinové čí ocelové, ale také dle používaného paliva. My se blíže seznámíme pouze s dělení 

dle druhu paliva. 

1.1 Dělení topných kotlů z hlediska použití paliva 

 Elektrokotle 

Topné kotle na elektrickou energii mají v dnešní době velmi malého využití. Spíše se 

používají jako doplňkové topení pro kotle na tuhá paliva či zemní plyn. Výhodou je určitě 

jejich pořízení, které je levné, ale samotné vytápění elektrickou energií je drahé. Samozřejmě 

existují domácnosti, které vytápí pouze elektrickou energií, avšak takových domácnosti není 

mnoho a je to především otázka peněz.  

 Kotle na kapalná paliva 

Pro účely topení v domácnostech se za kapalná paliva považují především topné oleje, 

ale také nafta (ropa). Využití této metody vytápění se vztahuje především na obydlí, které jsou 

vzdáleny od inženýrských sítí. Jedná se především o chaty, či mobilní obydlí. Tento komfort 

vyžaduje vysoké náklady na zřízení, avšak obsluhování je velice jednoduché, neboť 

zásobníky se plní jednou za rok. Využití lehkých topných olejů je běžnější, avšak s topením 

naftou se můžeme setkat například v polárních stanicích. 

Bavíme-li se o vytápění ropou tak se jedná o směs kapalných uhlovodíků (parafíny, 

aromáty, nafteny, asfaltény), které jsou v různých koncentracích dle naleziště ropy. [4] 
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 Kotle na plynná paliva (zemná plyn) 

Hlavní složkou zemního plynu jsou alkany a to především methan (CH4), kterého je 

v zemním plynu obsaženo přes 90%. Dalším alkanem je ethan (C2H6), ten už je v podstatně 

menším poměru zastoupen a to asi kolem 5%.  

Nejčastější získání zemního plynu je při ložiskách ropy či černého uhlí. Využití 

zemního plynu pro výhřev domácností je ze stránky ekologie velice dobrý, neboť při 

spalování má jeho hlavní složka, což je methan nízký obsah oxidu uhličitého (CO2).  

Každopádně budování rozvodů a potrubí výrazně zasahuje do infrastruktury obcí a 

zavedení vyžaduje závazný příslib či smlouvu obyvatel k odběru topného zemního plynu na 

delší období. 

 Kotle na tuhá paliva 

Právě těchto kotlů je nejvíce využíváno v domácnostech oproti ostatním výše 

zmiňovaným. Je to především díky ceně paliv, které k fungování jednotlivých kotlů 

potřebujeme. Kotle na tuhá paliva mají dobrou dostupnost paliv, především ty, které jsou na 

dřevo. Při zvážení nákladů na pořízení kotle a nákladů na palivo můžeme říci, že kotel na tuhá 

paliva je dobrá volba.  

Závisí ale i na ostatních faktorech, jako je například infrastruktura v dané obci a také 

jak často potřebujeme kotlem topit. Pro další účely se omezíme tedy na předpoklad, že 

potřebujeme kotel, který využijeme převážně pro topení v zimním období a to tak, že denně.  

Mezi základní znaky tuhých paliva můžeme považovat - obsah vody paliv v původním 

stavu, elementární složení hořlavin, spalné teplo či obsah prachových hořlavin.[3] 

1.2 Tuhá paliva určená k spalování v kotlích 

 Koks 

Jedná se o koksované černé uhlí, které je zbaveno příměsí síry. Koks je jediné tuhé 

palivo, kterým je povoleno topit i v centrech měst a to z několika důvodů. Zaprvé při jeho 

spalování vzniká oxid uhličitý (CO2) a za druhé oproti ostatním palivům jako je uhlí má méně 

prachových částic. Koks je zobrazen na Obrázku 1. 
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Obrázek 1: koks 

 

Zdroj: [20] 

 Dřevo 

Dřevo na rozdíl od uhlí či koksu považujeme za obnovitelné zdroje. Je to nejstarší 

způsob vytápění, který sahá až do pravěku. V dnešní době není topení dřevem nějak na 

ústupu, ba naopak lidé si domů pořizují krbová kamna atd. Nicméně pro kotle na dřevo platí 

stejná pravidla jako pro jiné kotle na tuhá paliva. Kotel musí být umístěn v oddělené 

místnosti, mimo obývací zónu domu a místnost musí být opatřená výměníkem tepla, jímž 

protéká oteplená voda. 

Můžeme říci, že topení dřevem je jedno z nejlevnějších, nicméně je zapotřebí, 

abychom měli dostatek volného prostoru na uskladnění dřeva potřebného na topnou sezónu.  

 Černé a hnědé uhlí 

Jedná se o neobnovitelné zdroje, získané, při těžbě v povrchových či hlubinných 

dolech. Na rozdíl od koksu obsahuje síru. Nejčastější používané je především hnědé uhlí, 

které má větší výhřevnost, ale i černé uhlí se velmi často využívané k topení. Každým rokem 

však cena uhlí roste a to především díky ubývajícím ložiskům uhlí. Černé a hnědé uhlí je na 

Obrázku 2. 
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Obrázek 2: Černé a hnědé uhlí 

 

Zdroj: [20] 

 Pelety 

Jde o topení pomocí biomasy, které je především velmi ekologické. Pelety jsou 

tvořeny biologickým odpadem, který by byl jinak využit na hnojení, ale tím, že se lisuje do 

těchto pelet, je možné s ním velice dobře zatápět i v kotlích. Tyto slisované pelety obsahují ve 

většině případů odpady typu: slámy, dřevěných pilin, natě rostlin (agropelety), atd. 

Pelety se vyrábí lisováním bez přidání umělých pojiv. Obecně platí, čím světlejší 

pelety, tím je větší výhřevnost. Tento druh paliva je pro automatické kotle mající zásobníky, 

které se naplní peletami, a systém si je přidává sám. Jde o velice moderní vytápění a jedno 

z nejmladších u nás vůbec. Topení peletami je velmi pohodlné a především ekologické. [10] 

Obrázek 3: pelety 

 

Zdroj: [20] 
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2. Vícekriteriální rozhodování 

Co rozumíme pod pojmem rozhodování? Je to zvolení varianty (té nejlepší) ze 

seznamu všechno možných variant. Za tímto cílovým rozhodováním vede mnoho metod, 

které používají různých vztahů, početních úkonů a tím dosahují různých výsledků. Ty 

nejpřesnější metody se samozřejmě hledají složitějšími postupy a měly by vést k přesnějším 

výsledkům. [14] 

Proč vícekriteriální? Do rozhodovacího procesu vstupují různí ukazatelé, které 

ovlivňují výsledek, a pokud pomocí různých výpočetních postupů vezmeme v úvahu vztahy 

mezi těmito kritérii, tak bychom měli dojít k řešení. [1] 

2.1 Základy vícekriteriálního rozhodování 

2.1.1 Rozhodovací proces 

Postup, který vede k nalezení „optimálního řešení“ vzhledem k daným kritériím. Tento 

proces se dá charakterizovat několika body: 

a) formulace a stanovení cílů rozhodování, 

b) stanovení kritérií v procesu rozhodování, 

c) stanovení variant mezi, kterými se budeme rozhodovat, 

d) použití metody, která vede k naší optimální variantě. [15] 

2.1.2 Prvky vícekriteriálního rozhodování 

O prvcích vícekriteriálního rozhodování jsme se již slovem zmínili, ale abychom na 

žádný nezapomněli tak si je uvedeme nyní. 

a) Cíl rozhodování- hlavní problém který řešíme, se většinou rozkládá na několik 

dílčích cílů, a tyto dílčí cíle se transformují do kritérií. 

b) Subjekt a objekt rozhodování- subjektem je rozhodovací osoba nebo kolektiv 

lidí, kteří řeší daný problém. Kdežto objektem rozhodování systém, ve kterém je 

formulován daný problém (většinou software). 



8 

 

c) Kritéria- daná kritéria můžeme dělit například podle technických, ekonomických 

či jiných parametrů. Některé parametry jsou vyjádřeny číselnými hodnoty 

v různých jednotkách, ale jsou zde i takové parametry, které jsou neměřitelné, 

jako je například krása, vůle, atd. 

d) Varianty- jsou to předměty rozhodování, když chceme vybrat ten nejlepší kotel, 

tak za varianty pokládáme různé typy kotlů. 

e) Stavy světa (scénář rozhodování)- diskrétní náhodné veličiny.[8] 

2.1.3 Klasifikace rozhodovacích procesů 

V této kapitole musíme rozdělit dva druhy rozhodovacího procesu. První případ je 

takový, že informace o variantách a kritériích je úplná, to znamená deterministická vzhledem 

k jednotlivým stavům světa a v tom případě můžeme říci, že se rozhodujeme za jistoty.  

Druhým případem je taková informace o variantách a kritériích, která není úplná, to 

znamená, že zde vystupuje náhodná složka, kterou předem neznáme. V takovém případě, se 

náhodné složce říká stochastická a je předmětem rozhodování za rizika či nejistoty.[11] 

2.2 Diskrétní modely rozhodování 

Na rozdíl od spojitých modelů jsou diskrétní modely zadány explicitně seznamem 

variant, které jsou podle příslušných kritérií ohodnocené. Cílem je nalézt uspořádání variant 

podle daných kritérií. Ale jak správně ohodnotit kritéria?  Mohou být zadány v ordinální 

formě, a to pomocí důležitosti kritérií nebo v kardinální formě a to za pomocí vah. [6] 

2.2.1 AHP (Analytický hierarchický proces) 

Základní vlastností analyticky hierarchického procesu je rozdělení řešeného problému 

na části. To znamená, že jednotlivé systémy rozdělíme na subsystémy. Zmíněným 

subsystémům budeme říkat komponenty a ty se mohou skládat z několika dalších komponent. 

Každá komponenta se poté, za pomocí různých metod rozhodování hodnotí nějakým typem 

stupnice, a toto ohodnocení vyjadřuje relativní důležitost jednotlivých komponent. Při 

ohodnocení všech komponent dochází za pomocí syntézy k hledanému řešení celého 

systému.[13] 

Hierarchie- Jednotlivé složky (systémy) rozhodování se dále dělí na podsložky 

(subsystémy) a ty se také mohou dělit na další a další. Díky takovému rozkladu se celý proces 
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rozděluje na jednotlivé části “hierarchie“. Hierarchie je takový typ systému, který jednotlivé 

prvky systému seskupuje do disjunktních množin, kde prvky jedné skupiny působí na prvky 

jiné skupiny a na ně samé působí prvky jediné jiné skupiny. 

Priority- V AHP se využívá dvou druhů porovnávání a to absolutní a relativní. V tom 

prvním případě, tj. při absolutním srovnávání se kritéria hodnotí na základě zkušeností. Jedná 

se o kardinální kritérium. V případě relativního srovnávání se používají při porovnání kritérií 

výrazy jako například “dobré“, “lepší“ atd. Při porovnávání v  AHP používáme v případě 

absolutního i relativního srovnání pouze kardinální stupnici. Proto tento účel se bude využívat 

takzvané normalizace. 

 Normalizace 

Nechť 1 kj LK  je maximalizační kardinální kritérium na množině Lk, dále nechť 

RLK kj : . Předpokládáme, že kritérium Kj nabývá pouze kladných hodnot, tj. 

 ij xK >0 pro všechna ki Lx  . Pro každé 1 kj LK , zavedeme namísto původního kritéria 

Kj normalizované kritérium Gi:  

 
 

 
km

i

ij

j

i Lx

xK

xK
xG 




,

1

        (2.1) 

Normalizovaná kritéria Gi transformují hodnotu původního kritéria do jednotkové 

škály  1,0 . Je zřejmé, že pro Gi platí základní vztah normalizace: 

  .1
1




m

i

ij xG [11]         (2.2) 

Při párovém porovnávání se srovnávají pokaždé právě dva prvky ze stejné 

hierarchické úrovně. K tomuto porovnání slouží devítibodová stupnice, která je zobrazena 

v Tabulce 1. Jednotlivé hodnotící stupně (1,2,…,9) nám udávají kolikrát “lepší“ prvek 

převládá nad “horším“ prvkem v rámci daného kritéria. O to, co “lepší“ prvek převládá nad 

“horším“, tak je tomu “horšímu“ prvku přiřazená inverzní hodnota “lepšího“ prvku. To 

znamená, že když prvek a (“lepší“) ohodnotíme v rámci daného kritéria hodnotícím stupněm 

x, potom prvek b (“horší“) má hodnotu 11  x
x

. 
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Tabulka 1: Základní devítibodová stupnice 

Stupeň hodnocení Srovnání prvků a a b 

1 Prvek a je stejně významný jako prvek b 

2 Prvek a je nepatrně významnější, než prvek b 

3 Prvek a je mírně významnější, než prvek b 

4 Prvek a je více významnější, než prvek b 

5 Prvek a je podstatně významnější, než prvek b 

6 Prvek a je podstatně více významnější, než prvek b 

7 Prvek a je podstatně mnohem více významnější, než prvek b 

8 Prvek a je silně významnější, než prvek b 

9 Prvek a je absolutně významnější, než prvek b 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Syntéza- je proces, který nám umožní poskládat jednotlivé komponenty a vytvořit 

z nich celek. Samotnou syntézu můžeme rozdělit do dvou fází: 

1) Syntéza kriteriálních vah-  jedná se o sjednocení vah subsystémů a to tak, že 

váhu nejnižšího subsystému sjednotíme s váhou všech svých nadsystémů a to tak dlouho, 

dokud se nedostaneme do váhy hlavního systémů, který je naši předmětem rozhodování. 

Tento předmět rozhodování má váhu rovnou číslu jedna, protože už neobsahuje žádný systém, 

který by byl nad ním. Když si pod jednotlivými subsystémy představíme kritéria a jejich 

váhy. Tak za syntézu kriteriálních vah bereme součin váhy takového kritéria, které už 

neobsahuje žádné další kritérium a násobíme ho s těmi váhami kritérií, které jsou 

nadmnožinou daného váhového kritéria. Matematicky můžeme tento vztah zapsat: 

0...1)( vvvKv nnj   ,        (2.3) 

kde vn je váha kritéria hierarchické úrovně n, kde 0Nn  a n0=1. 
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2) Výsledná syntéza- je součin syntézy kriteriálních vah )( jKv  s vyhodnocenými 

variantami Vi v daném j-tém kritériu, budeme značit Vij, dle jednotlivých modelů rozhodování. 

Potom výslednou syntézu vypočteme dle vztahu: 

jiji VKvS  )(         (2.4) 

2.2.2 Modely ordinálního a kardinálního typu 

Velmi často používané modely v praxi. Umožňuje využití různých přístupů k 

rozhodování. Podstatou těchto modelů je, že využívá kardinální informaci nebo ordinální 

informaci, kterou převádí na informaci kardinální, čímž umožňuje seřadit kritéria podle 

významnosti, tak jak to má být u ordinálního přístupu, tak stanovit váhu pro daná kritéria.[11] 

Vstupem do těchto modelů jsou tedy seřazená kritéria jK  podle významnosti a 

výstupem jsou váhy iv  
jednotlivých kritérií, splňující podmínky:  1,0jK  a 

1 iv založené na principu normalizace viz kapitole 2.2.1. Mezi modely ordinálního a 

kardinálního typu řadíme metody: 

 Metoda pořadí 

Výpočet váhy iv , je podíl hodnoty ib (i=1,…,n) k součtu všech hodnot bi, závislým na 

úrovni hierarchie a kritériu (princip normalizace) Jednotlivým kritériím jsou přiřazena 

přirozená čísla 1,...,2,1,  nnn . Nejvýznamnějšímu kritériu je přiřazeno číslo n dalšímu 

potom 1n  a tak dále sestupně až do čísla 1. Obecně platí:  





n

i

i

i
i

b

b
v

1 ,   ni ,...,2,1 .      (2.5) 

2

)1(

1






nn
b

n

i

i

,  ni ,...,2,1 .      (2.6) 

Při hodnocení variant Vi v jednotlivých kritériích budeme variantám Vi přiřazovat 

pořadí (ni) (i=1,2,…,m) a to tak, že té nejlepší variantě Vi přiřadí 1, další v pořadí 2 a tak dále 

až nakonec té nejhorší přiřadí m. Při výsledné syntéze podle vztahu (2.4) je nejlepší variantou 

ta, která má nejmenší součet všech výsledných syntéz dané varianty. [6] 
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 Metody párového porovnání 

Metody typu párového porovnání používají k odhadu vah pouze porovnání dvou 

kritérií vzájemně mezi s sebou. Počet těchto srovnání pro n kritérií můžeme vyjádřit pomocí 

vztahu: 

2

)1( 


nn
N .[7]         (2.7) 

 Metoda Fullerova trojúhelníku- svůj název získala podle tvaru, který znázorňuje 

trojúhelník, v němž jsou paralelně ve dvou řadách dvojice párových kritérií, která budeme 

značit n,...,1 . Není nutná podmínka ordinality. V prvním z dvojice řádků se opakuje vždy 

stejné číslo kritéria a v druhém zbývající kritéria, seřazena vzestupně. Tímto postupem se 

pokračuje až do posledního téhon   kritéria (viz Obrázek 4). 

Obrázek 4:  schéma Fullerova trojúhelníku 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při volbě mezi danými páry kritérií si subjekt rozhodování volí to, které považuje za 

významnější. Celkový počet preferencí lze získat po dosazení do vzorce (2.7). Váhy 

jednotlivých kritérií lze získat po dosazení do vzorce: 

N

m
v i
i 

           (2.8) 
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Kde im je počet preferencí oproti ostatním kritériím a N je daný vztahem (2.7). 

Výhodou této metody je její jednoduchost, ale je méně přesná než metoda pořadí.  

Není-li žádná informace, podle které lze rozhodnout o preferenci kritéria, tak se 

kritériím přidělí stejná váha. Jinou metodou může být také entropická metoda určení vah [2] 

Při hodnocení variant Vi pomocí Fullerovy metody jsou porovnávány vždy dvě 

varianty mezi sebou. Konkrétně jejich hodnoty v těch kritériích, které neobsahují žádnou další 

podmnožinu kritérií. Preference je dána té variantě, která je lepší, v případě že jsou si varianty 

v daném kritériu rovny, tak je preference přiřazena oběma. Vyhodnocení se poté počítá stejně 

jako u zjištění kriteriálních vah Fullerovou metodou. 

Výsledná (ta nejlepší) varianta Vi je ta, jejichž součet všech syntéz má největší 

hodnotu.  

Matematicky lze tuto metodu interpretovat do takzvané Matice párových porovnání. 

Saatyho metoda párového porovnání-pro stanovení vah je důležité, sestavit matici párových 

porovnaná P. Prvky matice párových porovnání jsou jiné, než u předešlé metody Fullerova 

trojúhelníku. Používá se zde vlastnost ordinality, ale ještě k tomu se navíc uvažuje síla 

významnosti v daném porovnávacím páru kritérií. Jednotlivé prvky matice ijp  jsou dány 

podílem vah: 

j

i

ij
v

v
p    nji ,...,2,1,  .       (2.9) 

Pro prvky této matice (Saatyho matice) párových porovnání platí: 

1iip    ni ,...,2,1 ,        

ij

ji
p

p
1

   nji ,...,2,1,  ,                 (2.10) 

kde číslo  9,8,7,6,5,4,3,2,1ijp  pokud je téi  kritérium preferované před týmj  , 

v opačném případě je 
ji

ij
p

p
1

 . 
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Pro určení vah k Saatyho metodě se využívá vypočtení vlastního vektoru, který 

odpovídá maximálnímu vlastnímu číslu matice párových porovnání P. Řešení m rovnic o m 

neznámých  mxxxx ,...,, 21  vyjádřené ve vektorovém tvaru: 

     0max  xIP  ,  

nebo jinak vyjádřeno: 

   xxP  max , 

kde max  je maximální vlastní číslo matice P a I je jednotková matice, získáme vlastní 

vektor, z něhož pak stanovíme hledané váhy takto: 

 
x

x
v

j

i 

, mi ,...,2,1 .        

Symbol x  označujeme velikost vektoru x, tj.

 

.
2
1

1

2








 



m

i

ixx  [11], [12] 

Metoda logaritmických nejmenších čtverců (geometrického průměru)- tato metoda je 

založena na hledání vah vi, které minimalizují součet druhých mocnin odchylek členů matice 

párových porovnání vzhledem k jejich logaritmickým podílům vah jednotlivých kritérií. 

V čitateli vzorce (2.9) se objevuje geometrický průměr a ve jmenovateli součet všech 

geometrických průměrů. Výhodou této metody je, že nemusíme využívat speciální software 

pro výpočet tohoto nelineárního problému a to jen díky tomu že optimální řešení se dá 

vyjádřit explicitně. Proto jednotlivé váhy můžeme vypočítat pomocí vztahu: 

 



 
































m

i

mm

j

ij

mm

j

ij

i

p

p

v

1

1

1

1

1
,  mi ,...,2,1  [11]               (2.11) 

2.2.3 Klady a zápory jednotlivých metod stanovení vah 

 Metoda pořadí 

Mezi její hlavní přednosti patří především, že je jednoduchá na výpočet nicméně, to je 

také hlavním důvodem, proč není zase tak přesná. Když musíme rozhodovat nějaký 
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komplikovanější problém, kde je opravdu mnoho kritérií, tak v celkové syntéze je výsledek 

výpočtu těchto vah pomocí metody pořadí jen orientační. 

 Fullerova metoda 

Jedná se o metodu párového porovnání. Tato metoda je přesnější vůči metodě pořadí, 

protože porovnává kritéria vždy po dvojicích a ne všechny najednou, jako u již zmiňované 

metody pořadí. Hlavní negativní stránkou této metody je, že kritériu, které je nejhorší tak 

nedostává žádný preferenční hlas. Z toho vyplývá, že váha daného kritéria je nulová, což je 

celkem problém. S takovým nulovým kritériem se dál již nemusí počítat. Často se stává, že 

tato metoda se přeformulován tak, aby i to nejhorší kritérium mělo alespoň jednu preferenci.  

 Metoda NLČ 

Tím, že je tato metoda založena na minimalizaci součtů kvadrátů odchylek prvků matice 

párových porovnání od logaritmů podílů vah kritérií, tak můžeme říci, že výsledek získaný 

touto metodou bude dosti přesný. Nevýhodou této metody je její pracnost, ale díky tomu, že 

se využívá geometrický průměr tak většina programů má přímo definovanou funkci pro 

výpočet tento výpočet.  

 Saatyho metoda  

Saatyho metoda využívá poznatky z matematiky, a to především tak, že váhy, které stanovuje, 

se zakládají na výpočtu vlastního vektoru, který odpovídá maximálnímu vlastnímu číslu 

matice párového porovnání. Proto je daná metoda velmi přesná a má velkou vypovídající 

schopnost. Svými výsledky se velmi blíží metodě NLČ. Jedinou nevýhodou této metody je jí 

náročnost na výpočty a to do té míry, že pokud máme matici párového porovnání dost velkou, 

tak ruční výpočet je náročný, a proto se k výpočtu touto metodou používají speciální 

programy. 
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3. Expert choice 

Tento program je počítačovou verzí Saatyho metody párového porovnání a AHP. 

Výrazně zkracuje dobu při řešení problémů, které v mnoha případech jsou početně velmi 

náročné a nepřehledné. [5] 

3.1 Výběr optimální alternativy 

Při řešení nějakého problému v našem případě výběru automatického kotle na tuhá 

paliva se do programu Expert choice musí zadat postupně informace: 

 Zadání alternativy 

Uvedou se všechny alternativy, ze kterých se bude vybírat ta nejlepší např.: při výběru 

kotle na tuhá paliva si do alternativ, zadám všechny kotle, které chci porovnávat a hodnotit. 

 Uspořádání kritérií do hierarchie 

Jedná se uspořádání kritérií tak, aby dávalo smysl a bylo zařazené do správné 

hierarchické úrovně. Vlastností každé hierarchické úrovně je, že při stanovení vah kritérií 

dává součet vah v rámci dané úrovně hierarchie jedničku.  

 Zadání priorit 

Ohodnocení jednotlivých kritérií v rámci dané hierarchické úrovně mezi sebou vhodně 

zvolenou stupnicí hodnocení a s vlastností toho, že součet výsledných vah kritérií dané 

hierarchické úrovně je jedna. 

 Ohodnocení jednotlivých alternativ v daných kritériích 

Alternativy se hodnotí podle různých způsobů, ale vždy jen v těch kritériích, které se dále 

už nedělí (nerozpadají). K hodnocení variant (alternativ) se může využít třech základních 

porovnání: 

a) Srovnávací bodová stupnice- pomocí základní devítibodové stupnice, která je 

zobrazena v Tabulce 1  

b) Slovní hodnocení- vyjádření pomoci slovní stupnice za použití následujících slov 

Equal (stejný), Moderate (mírný), Strong (silný), Very Strong (velmi silný) a 
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Exreme (extrémní). Mezi každým tímto hodnocením existuje vždy jeden 

mezistupeň 

c) Záznam přesné preference mezi kritérii- možnost ohodnocení body od jedné do 

devíti při otázce: Kolikrát je dané kritérium “lepší“ či “horší“. 

 Vyhodnocení jednotlivých variant 

Výsledek hodnocení variant v programu Expert choice se získá za pomocí syntézy, a 

výstupem je: 

a) Ideální mód- při hodnocení je použita standardizace místo původní normalizaci 

b) Distributivní mód- jednotková priorita je přisuzována jen na nejvyšší hierarchické 

úrovni. Pro výslednou syntézu je použita normalizace.  

Pro naše účely se omezíme pouze na výsledek získaný pomocí normalizace a tudíž 

tedy distributivní mód.[7] 
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4. Firma BENEKOVtherm s. r. o. 

4.1 Historie firmy   

Firma byla založena již v roce 1949, tehdy jako strojní a výrobní kombinát, který se 

zaměřoval na kovovýrobu. V roce 1951 byl veden jako státní podnik a součástí firmy 

DAKON. Tato firma začala vyrábět součástky pro topenářskou techniku. V rámci privatizace 

v roce 1991 se poté v soukromém vlastnictví přejmenovala na BENEKOV, podle majitele 

Leopolda Bendy a stala se tak rodinnou firmou se sídlem v Horním Benešově. Na Obrázku 6 

můžeme vidět hlavní budovu firmy BENEKOV v zimním období.[17] 

Obrázek 5: Hlavní budova firmy BENEKOVtherm s. r. o. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2 Současnost firmy 

V současné době je firma BENEKOVtherm s. r. o., dále už jen BENEKOV známou 

evropskou firmou zabývající se hlavně výrobou kotlů s různým příslušenstvím, problematikou 

spalování uhlí a biomasy a využití těchto palivových složek tak, aby byly šetrné k životnímu 

prostředí. 

Vývoj kotlů na různé druhy paliv je dnes módním trendem, ale také vracení se zpět ke 

starým osvědčeným tradicím a to, topení dřevem. V roce 2002 firma vyvinula kotle na 
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biomasu, které se využívaly na spalování dřevěných pelet a obilí. Tyto kotle byly efektní, 

velmi spolehlivé a převážně využívané pro pohodlné spalování. 

Firma dodnes spolupracuje s evropskými výrobci kotlů například s dánskými a 

irskými partnery a společně se snaží vyvíjet nové technologie spalování různých surovin, 

převážně těch, které jsou z obnovitelných zdrojů. Právě v roce 2006 se díky této spolupráci 

podařilo vyvinout kotle na spalování dřevěných pelet a zrna. 

Jak už to ale bývá, lidé se postupem času vrací k tradičním a zaručeným palivům jako 

je například dřevo, které je dostupnější než jiné suroviny k topení, a proto byl v roce 2008 

vyvinut kotel na spalování dnes již populární dřevěné štěpky, hoblin či odřezků. 

Firma BENEKOV se stále snaží zdokonalovat, a proto spolupracuje a podporuje 

výzkum na evropských univerzitách, které se zabývají touto problematikou. Samotná firma 

exportuje své kotle až do 23 zemí Evropy. Kotle této značky můžeme nalézt i v Rusku, 

jakožto jedné z velmi důležité hospodářské velmoci světa. [17] 

4.3 Organizace společnosti a jeho vedení 

Jak již bylo zmíněno, je firma BENEKOV převážně rodinná firma se sídlem v Horním 

Benešově, Masarykova 402, 793 12. Je společností s ručením omezeným. V čele firmy jako 

jednatel a zároveň jediný společník je pan Leopold Benda starší.  

Firma se zabývá především topenářstvím, výrobou produktů pro toto odvětví a 

obchodem. Jako ředitel tohoto obchodně-ekonomického úseku je pan Ing. Leopold Benda 

mladší, se kterým jsem konzultovala tuto diplomovou práci. Firma se během let rozšířila, a 

získala tak další výrobní haly. Podnikání firmy už není jen striktně záležitostí výroby kotlů, 

dělá také zámečnické a nástrojařské práce. Umožňuje také využití vlastních strojů pro jiné 

podnikatele. 
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5. Dotace na kotle v rámci MS kraje 

Tento program na dotace výměny kotlů s ručním plněním na kotle s automatickým 

plněním, ale hlavně s nízkou emisní třídou vzniklo v Moravskoslezském kraji z důvodu 

častého výskytu nadměrného množství emisí a smogu především v městech Ostrava Český 

Těšín a Karviné. Situaci z roku 2007 můžeme vidět na Obrázku 7.  

Zakladatelem tohoto programu je samotný Moravskoslezský kraj a Ministerstvo 

životního prostředí, které tyto dotace poskytují domácnostem na výměnu starých kotlů za již 

zmiňované nízko-emisní kotle na tuhá paliva, konkrétně na uhlí a biomasu. Tento program, je 

vždy časově omezen a to z důvodu konečné výši finančních prostředků na poskytování této 

kotlové dotace. [18] 

Obrázek 6: výskyt prachových částic v ČR v roce 2007 

 

Zdroj: znečištění ovzduší [19] 
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5.1 Cíl programu 

Hlavním cílem programu je snížit stav znečištění ovzduší především z malých 

spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50kW,ve kterých se také velmi často spaluje odpad 

z domácností. Prioritou tohoto programu je zamezení spalování tohoto odpadu a to zavedením 

automatického kotle na uhlí či biomasu. Tento kotel zabrání, aby se do zásobníku paliva 

mohlo dát jiné palivo, než je předurčeno.  

Vybraný kotel musí splňovat různé parametry, a to mimo již zmiňovaných také nízkou 

emisní třídu (3 emisní třída) dle ČSN-EN-303-5 a automaticky si přikládá. [16] 

5.2 Podmínky k realizaci 

Žadatelem o tuto dotaci se může stát pouze fyzická osoba, která může provádět právní 

úkony, a zároveň je vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti, ve které chce kotel měnit. 

Záměr výměny kotle však nesmí být použit za účelem podnikání. 

Získání peněz je formou dotace a to od Moravskoslezského kraje, který na jeden kotel 

může poskytnout dotaci maximálně do výše 60 000Kč. Bližší informace o čerpání dotace 

můžeme najít na internetové adrese veřejné správy Moravskoslezského kraje na úřední desce 
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6. Rozhodovací proces 

6.1 Formulace a stanovení cíle rozhodování 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, tak cílem tohoto rozhodování je zjistit, který z  kotlů 

splňující podmínky dotačního programu v rámci Moravskoslezského kraje je zákazníky 

považován za nejlepší.  

6.2 Stanovení kritérií v procesu rozhodování 

Kritéria, která budu hodnotit, jsou považována za jedny z nejdůležitějších. Zákazníci 

se na ně nejčastěji ptají a nejvíc je zajímají. V níže uvedených Obrázcích 8 - 10 je cíl 

rozhodování rozdělen do několika úrovní do takzvané hierarchie (viz kapitola 2.2.1). Na 

Obrázku 8 můžeme vidět hierarchický rozpad první úrovně. Každá úroveň je označena vlastní 

barvou. Hledaný cíl rozhodování (hnědá), technická a obchodně ekonomická kritéria- kritéria 

první úrovně rozpadu (žlutá), kritéria druhé úrovně rozpadu (zelená) a kritéria třetí úrovně 

rozpadu (modrá). Obrázek 9 znázorňuje rozpad obchodně ekonomických kritérií a Obrázek 10 

rozpad technických kritérií. 

 

 

 

Hodnocení automatických kotlů na tuhá paliva v rámci MS kraje 

Obchodně ekonomické parametry 

Technické parametry 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 7: rozpad na hierarchickou úroveň 1 
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Obchodně ekonomické parametry 

Cena (bez DPH) 

Termín dodání 

Výrobce kotle 

5-ti letá záruka na kotlové těleso 

design 

Cenu nekazí e-shopy 

Kotel je vyroben v ČR 

Obrázek 8: rozpad na hierarchickou úroveň 2 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Technické parametry 

Účinnost kotle (%) 

Zařazení do ….. 

Ekvitermní regulace v základní výbavě 

3 emisní třídy 

Elektrický příkon (W) 

4 emisní třídy 

hořák 

Kapacita zásobníku paliva (l) 

Možnost spalování… 

Dřevěných pelet 

agropelet 

Kusového dřeva 

Jednoduchost ovládání řídící jednotky 

Kotlové těleso z… 

litiny 

ocele 

Obrázek 9: rozpad na hierarchickou úroveň 2 a 3 
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6.2.1 Dotazník 

Abychom zjistili, jaký kotel je pro zákazníky nejlepší, tak jsem se rozhodla vytvořit 

dotazník, jehož jednotlivé části jsou zobrazeny na Obrázku 11 – 13. Tento dotazník pak pan 

Benda rozeslal distributorům kotlů v Moravskoslezském kraji spolu s dopisem (viz Příloha 1) 

o jeho vyplnění. 

Obrázek 10: obchodně-ekonomická kritéria v dotazníku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Na Obrázku 11 je zobrazena část dotazníku obsahující obchodně ekonomické 

otázky a políčka sloužící k bodovému hodnocení dle stupnice od 1-9 podle 

důležitosti. 
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Obrázek 11: technické parametry v dotazníku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Na Obrázku 12, je v dotazníku poukazováno na technické parametry kotlů na 

tuhá paliva také s bodovací škálou 1-9 podle důležitosti 

Obrázek 12: výběr optimální ceny kotle a rozhodnutí o preferenci kotlového tělesa 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Na Obrázku 13 je poslední část dotazníku s možností zaškrtnutí jedině správně 

odpovědi. 
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6.2.2 Sběr informací a vyhodnocení dotazníku 

Dotazník byl rozeslán přibližně 120 distributorům. Z  již zmiňovaných 120 

respondentů odpovědělo na dotazník pouze 28 z nich, což je cca 23%. Vyhodnocení probíhalo 

tedy z těchto 28 dotazníků.  

V níže uvedených tabulkách jsou výsledky dotazníku, který je na Obrázcích 11-13. 

Pro každou hierarchickou úroveň je uvedena zvláštní tabulka. Nad tabulkou je vždy název 

kritéria, které se rozkládá. První řádek v tabulce určuje, o jakou hierarchickou úroveň rozpadu 

se jedná a sloupec s názvem body. Ve sloupci body jsou pak uvedeny součty všech bodů, 

kterými 28 respondentů ohodnotilo dané kritérium. U většiny tabulek je v posledním řádku 

psaný ciferný součet všech bodů. To jak odpovídali jednotlivý respondenti na otázky je v 

přiloženém CD ve složce Výpočty dokument vyhodnocení dotazníku. 

Tabulka 2: Hodnocení prvního rozkladu hierarchie 

Hodnocení automatických kotlů na tuhá paliva 

Hierarchická úroveň 1 body 

obchodně ekonomické parametry 1 

technická parametry 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 V Tabulce 2 je uveden základní rozklad na dvě skupiny, kterými jsou 

obchodně ekonomické parametry a technické parametry. Každý má ohodnocení jednoho 

bodu, to znamená, že co se týká preferencí, tak jsou si rovny. Uvedené obodování bylo 

provedeno na základě subjektivního hodnocení. 

Tabulka 3: Bodové hodnocení podskupiny obchodně ekonomických kritérií 

obchodně ekonomická kritéria 

    Hierarchická úroveň 2 body 

cena 205 

termín dodání 170 

výrobce kotle 207 

5-ti letá záruka na kotlíkové těleso 197 

design výrobku 165 

cenu nekazí e-shopy 199 

kotel je vyroben v ČR 210 

součet všech bodů 1353 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 V Tabulce 3 je rozpad obchodně ekonomických kritérií a ve sloupci body je 

součet všech bodů, které dané kritérium získalo z dotazníku. 

Tabulka 4: Bodové hodnocení podskupiny technických kritérií 

technické parametry 

    Hierarchická úroveň 2 body 

účinnost kotle (%) 227 

zařazení kotle do…. 206 

elektrický příkon (W) 209 

ekvitermní regulace v základní výbavě 150 

objem zásobníku paliva (l) 190 

hořák 176 

možnost spalování….  170 

jednoduchost ovládání řídící jednotky 217 

kotlové těleso z … 157 

součet všech bodů 1702 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V Tabulce 4 je rozpad technických kritérií a ve sloupci body je součet všech 

bodů, které dané kritérium získalo z dotazníku.  

Tabulka 5: Bodové hodnocení podskupiny zařazení kotle do emisní třídy 

zařazení kotle do… 

       Hierarchická úroveň 3 body průměr 

3.emisní třídy 207 

206 

4.emisní třídy 196 

součet všech bodů 403 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V Tabulce 5 je bodové ohodnocení zařazení kotle do emisních tříd. Dále je zde 

vyjádřen průměr, který je výsledkem průměru každého kritéria zvlášť a následně sečten. Je 

zde uveden proto, že se použije jako bodové ohodnocení pro kritérium: zařazení kotle do… 

v Tabulce 4. 

Tabulka 6: Bodové hodnocení podskupiny možnost spalování tří druhů paliva 

možnost spalování… 

       Hierarchická úroveň 3 body průměr 

dřevěných pelet v kotli na uhlí 167 

170 

agropelet v kotli na uhlí 155 

kusového dřeva v kotli na uhlí 189 

součet všech bodů 511 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 V Tabulce 6 je bodové ohodnocení možnosti spalování třech druhů paliv 

v automatickém kotli na tuhá paliva. Je zde také uveden průměr, který je výsledkem součtu 

jednotlivých průměrů v rámci jednoho kritéria a následně sečten a použit u kritéria: možnost 

spalování… v Tabulce 5. 

6.2.3 Označení kritérií 

Pro jednoduchost si zavedu kratší značení kritérií Kj, kde j=1,…,n. V závorce za každým 

kritériem je informace o jeho jednotce. 

K1…cena (Kč/ks) 

K2…termín dodání (dle subjektivního hodnocení/ body) 

K3…výrobce kotle (všechny výrobce budeme hodnotit stejně a to číslem 1) 

K4…5-ti letá záruka na kotlové těleso (roky/ks) 

K5…design kotle (subjektivní bodová stupnice dle Tabulky 1) 

K6…cenu nekazí e-shopy (dle bodové stupnice znázorněné v Tabulce 8 Kč/ks) 

Tabulka 7: rozdíl mezi cenou (K1) a nejvyšší cenou uvedenou na internetu 

body 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

8000 a 

víc 

6000 až 

8000 

4000 až 

6000 

2000 až 

4000 

2000 až 

2000 

2000 až 

4000 

4000 až 

6000 

6000 až 

8000 

8000 a 

více 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V Tabulce 7 jsou červeně označeny rozdíly kdy cena v e-shopu je větší než 

cena (K1). Černá čísla označují rozdíl, kdy je cena v e-shopu menší než cena 

(K1) 

K7…kotel je vyroben v ČR (subjektivní bodová stupnice dle Tabulky 1) 

K8…účinnost kotle (%/ks) 

K9…elektrický příkon (W) 

K10…ekvitermní regulace v základní výbavě (subjektivní bodová stupnice dle Tabulky 1) 

K11…objem zásobníku (l/ks) 

K12…hořák (subjektivní bodová stupnice dle Tabulky 1) 

K13…jednoduchost řídící jednotky (subjektivní bodová stupnice dle Tabulky 1) 

K14…3.emisní třída (subjektivní bodová stupnice dle Tabulky 1) 
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K15…4.emisní třída (subjektivní bodová stupnice dle Tabulky 1) 

K16…kotel na dřevěné pelety (ano-9 bodů nebo ne- 1bod) 

K17…kotel na agropelety (ano-9 bodů nebo ne- 1bod) 

K18…kotel na kusové dřevo (ano-9 bodů nebo ne- 1bod) 

K19…kotlové těleso z litiny (ano-9 bodů nebo ne- 1bod) 

K20…kotlové těleso z ocele (ano-9 bodů nebo ne- 1bod) 

6.3 Stanovení variant pro výběr kotle 

Z mnoha kotlů, které lze využit v rámci kotlové dotace se jich do užšího výběru 

dostalo šest. Konkrétně jde o kotle Benekov C25, Benekov LT25, CosmoTherm U25, 

Viadrus Herkules Duo25, Licotherm AM24 a Rojek TKA25. Vzhled těchto kotlů je 

v Příloze 3-6. Jednotlivé hodnoty v daných kritériích jsou zobrazeny v Tabulce 8. Pro 

jednoduchost si zvolíme následující značení: 

V1…Benekov C25    

V2…Benekov LT25   

V3... CosmoTherm U25 

V4…Viadrus Herkules Duo 25  

V5…Licotherm AM24  

V6…Rojek RKA25 
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Tabulka 8: hodnoty jednotlivých kotlů v daných kritériích 

  varianty V1 V2 V3 V4 V5 V6 

kriteria               

K1 69 900 77 490 63 900 72 964 65 537 78 900 

K2 4 4 4 3 5 4 

K3 Benekov Benekov Benekov Viadrus Agromechanika Rojek 

K4 5 5 5 15 2 3 

K5 6 8 6 7 7 4 

K6 89 900 69 736 62 390 83 130 66 000 73 600 

K7 ano ano ano ano ano ano 

K8 90,8 81,5 86,5 85 86 86 

K9 81 96 78 85 100 100 

K10 ne ne ne ne ne ne 

K11 370 280 235 528 250 500 

K12 ano ano ano ano ano ano 

K13 7 7 7 6 5 5 

K14 ano ano ano ano ano ano 

K15 ne ne ne ne ne ne 

K16 ano ano ano ano ano ano 

K17 ano ne ne ne ano ano 

K18 ano ano ano ne ano ne 

K19 ne ano ne ano ne ne 

K20 ano ne ano ne ano ano 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.4 Metody pro získání nejlepší varianty (nejlepšího kotle) 

Z důvodu velkého množství výpočtů jsou zde uvedeny pouze závěrečné hodnoty 

v rozhodovacím procesu. Kompletní výpočty jsou pak uvedeny v přiloženém CD ve složce 

výpočty a dále názvu metody, která k tomu výpočtu je použita. Výpočty jsou prováděny 

v Microsoft Excel a zaokrouhlovány na 2 desetinná místa, kromě metody NLČ a Saatyho 

metody, ty jsou zaokrouhlovány na 3 desetinná místa. 
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6.4.1 Metoda pořadí 

Metoda pořadí nám stanovuje váhy jednotlivých úrovní tak, aby ani jedna nemohla být 

rovna nule. Pro výpočet jednotlivých vah je využito vztahu (2.5). 

Tabulka 9: Vyhodnocení vah kritérií metody pořadí a syntéza kriteriálních vah 

hodnocení automatických kotlů 

hierarchie 1 (v1) (v2) 

váhy hierarchie 1 0,5 0,5 

hierarchie 2 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 

váhy hierarchie 2 0,18 0,07 0,21 0,11 0,04 0,14 0,25 0,2 0,13 0,16 0,02 0,11 0,09 0,07 0,18 0,04 

hierarchie 3 

    

v31 v32 

  

v41 v42 v43 

  

v51 v52 

váhy herarchie 3 0,67 0,33 0,33 0,17 0,5 0,33 0,67 

výsledné váhy v(Kj) 0,09 0,04 0,11 0,06 0,02 0,07 0,13 0,1 0,04 0,02 0,08 0,01 0,06 0,05 0,01 0,01 0,02 0,09 0,01 0,01 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V  Tabulkách 9 jsou uvedeny hodnoty vah kritérií dle úrovně hierarchie. 

V závěrečném řádku je poté provedena syntéza kriteriálních vah podle vztahu 

(2.3). 

Tabulka 10: Pořadí variant v jednotlivých kritériích 

 

n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 n13 n14 n15 n16 n17 n18 n19 n20 

V1 3 2 1 2 3 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

V2 4 2 1 2 1 1 1 5 4 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

V3 1 2 1 2 3 3 1 2 2 1 6 1 1 1 1 1 2 1 2 1 

V4 5 1 1 1 2 4 1 4 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 

V5 2 3 1 4 2 3 1 3 5 1 5 1 3 1 1 1 1 1 2 1 

V6 6 2 1 3 4 2 1 3 5 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2 1 

výsledné váhy v(Kj) 0,04 0,04 0,11 0,06 0,02 0,07 0,13 0,1 0,04 0,02 0,08 0,01 0,06 0,05 0,01 0,01 0,02 0,09 0,01 0,01 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V Tabulce 10 jsou uvedena pořadí jednotlivých variant v daných kritériích. 

Čím nižší číslo, tím lepší hodnocení. Pořadí bylo stanoveno dle hodnot v 

Tabulce 8. 
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Tabulka 11: závěrečná syntéza vah a kritérií 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

V1 0,13 0,07 0,11 0,11 0,06 0,28 0,13 0,1 0,04 0,02 0,24 0,01 0,06 0,05 0,01 0,01 0,02 0,09 0,01 0,01 

V2 0,17 0,07 0,11 0,11 0,02 0,07 0,13 0,5 0,17 0,02 0,32 0,01 0,06 0,05 0,01 0,01 0,04 0,09 0,01 0,03 

V3 0,04 0,07 0,11 0,11 0,06 0,21 0,13 0,2 0,09 0,02 0,48 0,01 0,06 0,05 0,01 0,01 0,04 0,09 0,01 0,01 

V4 0,22 0,04 0,11 0,06 0,04 0,28 0,13 0,4 0,13 0,02 0,08 0,01 0,11 0,05 0,01 0,01 0,04 0,18 0,01 0,03 

V5 0,09 0,11 0,11 0,22 0,04 0,21 0,13 0,3 0,22 0,02 0,4 0,01 0,17 0,05 0,01 0,01 0,02 0,09 0,01 0,01 

V6 0,26 0,07 0,11 0,17 0,08 0,14 0,13 0,3 0,22 0,02 0,16 0,01 0,17 0,05 0,01 0,01 0,02 0,18 0,01 0,01 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V Tabulce 11 je násobení kriteriální váhy s hodnotou varianty právě v tomto 

kritériu. Podle vztahu (2.4). 

Tabulka 12: závěrečné seřazení variant podle metody pořadí 

varianty 
∑ pořadí 

V1 1,55 1. 

V2 1,98 4. 

V3 1,79 2. 

V4 1,92 3. 

V5 2,20 6. 

V6 2,11 5. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V Tabulce 12 je v druhém sloupci součet všech syntéz pro jednotlivé varianty. 

Čím nižší součet tím je varianta lepší, a tak je v posledním sloupci uvedeno 

pořadí za pomocí metody pořadí. 

6.4.2 Fullerova metoda 

Pro výpočet jednotlivých vah kritérií je využito vztahu (2.8). 

Tabulka 13: Vyhodnocení vah kritérií Fullerovou metodou a syntéza kriteriálních vah 

hodnocení automatických kotlů 

hierarchie 1 (v1) (v2) 

váhy hierarchie 1 0,5 0,5 

hierarchie 2 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 

váhy hierarchie 2 0,19 0,05 0,24 0,1 0 0,14 0,29 0,22 0,14 0,17 0 0,11 0,08 0,06 0,19 0,03 

hierarchie 3 

    

v31 v32 

  

v41 v42 v43   v51 v52 

váhy herarchie 3 1 0 0,33 0 0,67   0 1 

výsledné váhy v(Kj) 0,10 0,03 0,12 0,05 0,00 0,07 0,15 0,11 0,07 0,00 0,09 0,00 0,06 0,04 0,01 0,00 0,02 0,10 0,00 0,02 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 V  Tabulkách 13 jsou uvedeny hodnoty vah kritérií dle úrovně hierarchie. 

V závěrečném řádku je poté provedena syntéza kriteriálních vah podle vztahu 

(2.3). 

Tabulka 14: Počet preferencí variant v daném kritériu 

 

n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 n13 n14 n15 n16 n17 n18 n19 n20 

V1 3 4 5 4 2 1 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 0 5 

V2 1 4 5 4 5 5 5 0 2 5 2 5 5 5 5 5 0 5 5 0 

V3 5 4 5 4 2 3 5 4 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5 0 5 

V4 2 5 5 5 4 1 5 1 4 5 5 5 2 5 5 5 0 0 5 0 

V5 4 0 5 0 4 3 5 3 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 0 5 

V6 0 4 5 1 0 4 5 3 1 5 4 5 1 5 5 5 5 0 0 5 

váhy v(Kj) 0,10 0,03 0,12 0,05 0,00 0,07 0,15 0,11 0,07 0,00 0,09 0,00 0,06 0,04 0,01 0,00 0,02 0,10 0,00 0,02 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V Tabulce 14 jsou uvedeny počty preferencí jednotlivých variant v daných 

kritériích dle Fullerovy metody. S použitím údajů z  Tabulky 8. 

Tabulka 15: závěrečná syntéza vah a kritérií 

 

n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 n13 n14 n15 n16 n17 n18 n19 n20 

V1 0,29 0,10 0,60 0,20 0,00 0,07 0,73 0,55 0,28 0,00 0,26 0,00 0,28 0,20 0,05 0,00 0,10 0,48 0,00 0,08 

V2 0,10 0,10 0,60 0,20 0,00 0,35 0,73 0,00 0,14 0,00 0,17 0,00 0,28 0,20 0,05 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 

V3 0,48 0,10 0,60 0,20 0,00 0,21 0,73 0,44 0,35 0,00 0,00 0,00 0,28 0,20 0,05 0,00 0,00 0,48 0,00 0,08 

V4 0,19 0,13 0,60 0,25 0,00 0,07 0,73 0,11 0,28 0,00 0,43 0,00 0,11 0,20 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V5 0,38 0,00 0,60 0,00 0,00 0,21 0,73 0,33 0,07 0,00 0,09 0,00 0,06 0,20 0,05 0,00 0,10 0,48 0,00 0,08 

V6 0,00 0,10 0,60 0,05 0,00 0,28 0,73 0,33 0,07 0,00 0,34 0,00 0,06 0,20 0,05 0,00 0,10 0,00 0,00 0,08 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V Tabulce 15 je násobení kriteriální váhy s hodnotou varianty právě v tomto 

kritériu. Podle vztahu (2.4). 

Tabulka 16: závěrečné seřazení variant podle Fullerovy metody 

varianty 
∑ pořadí 

V1 4,24 1. 

V2 3,38 3. 

V3 4,17 2. 

V4 3,13 5. 

V5 3,36 4. 

V6 2,98 6. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V Tabulce 16 je uvedeno pořadí variant při použití Fullerovy metody 
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6.4.3 Metoda NLČ (nejmenších logaritmických čtverců)  

Kvůli tomu, že tato metoda je zaokrouhlována na 3 desetinná místa, tak se přehled vah 

jednotlivých kritérií nevejde do tabulky, která by vyhovovala tomuto formátování. Proto se 

odkážu na tyto tabulky do složky -Výpočty, které jsou uvedeny na přiložené CD. Zmíním však 

závěrečný součet syntéz. 

Tabulka 17: závěrečné seřazení variant podle metody NLČ 

varianty ∑ pořadí 

V1 0,165 4. 

V2 0,175 1. 

V3 0,168 3. 

V4 0,172 2. 

V5 0,162 5. 

V6 0,158 6. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V Tabulce 17 je uvedeno pořadí variant při použití metody NLČ 

6.4.4 Saatyho metoda 

Jak jsem již zmiňovala tato metoda je řešena v programu Expert choice. Výstup, který 

nás zajímá je Distibutivní mód, který je vypočten za použití normalizace (viz kapitola xxx) a 

Saatyho metody párového porovnání. 

Obrázek 13: distributivní mód, výsledek dle Saatyho metody 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Obrázek 14 nám ukazuje jak graficky tak číselně, která z variant je nejlepší 

(která má největší hodnotu). Všechny výpočty jsou provedené v programu 

Expert choice (Výběr automatických kotlů na tuhá paliva), který je 

v přiloženém CD. 
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Tabulka 18: : závěrečné seřazení variant podle Saatyho metody 

varianty ∑ pořadí 

V1 0,162 4. 

V2 0,173 2. 

V3 0,167 3. 

V4 0,178 1. 

V5 0,158 5. 

V6 0,162 4. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V Tabulce 18 je pořadí variant Saatyho metodou v programu Expert choice 

6.5 Zhodnocení jednotlivých metod při nalezení optimální varianty 

Nyní si porovnáme jednotlivé metody mezi s sebou, sjednotíme všechny výsledky do 

jedné tabulky pro přehlednost. 

Tabulka 19: přehled získaných výsledků dle jednotlivých metod 

varianty metoda pořadí Fullerova metoda metoda NLČ Saatyho metoda 

V1 1,55 4,24 0,165 0,162 

V2 1,98 3,38 0,175 0,173 

V3 1,79 4,17 0,167 0,167 

V4 1,92 3,13 0,172 0,178 

V5 2,2 3,36 0,162 0,158 

V6 2,11 2,98 0,158 0,162 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V Tabulce 19 jsou uvedeny výsledky všech čtyř metod. Metoda pořadí, 

Fullerova metoda, metoda NLČ a Saatyho metoda 

Tabulka 20: přehled pořadí dle jednotlivých metod 

varianty metoda pořadí Fullerova metoda metoda NLČ Saatyho metoda 

V1 1. 1. 4. 4. 

V2 4. 3. 1. 2. 

V3 2. 2. 3. 3. 

V4 3. 5. 2. 1. 

V5 6. 4. 5. 5. 

V6 5. 6. 6. 4. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V Tabulce 20 je uvedeno pořadí dle jednotlivých metod 
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Graf 1: grafické znázornění hodnot metody NLČ spolu se Saatyho metodou 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V Grafu 1 jsou znázorněny blízké výsledky dle Saatyho metody a metody 

NLČ. Stejné hodnoty můžeme vidět v sloupcích pro třetí variantu, kterou je 

kotel Cosmo Therm U25. 

6.5.1 Nejlepší varianta 

Než budeme rozhodovat, která varianta a hlavně podle které metody hodnocení je 

nejlepší, tak je důležité zmínit to, že výsledky jsou si velmi blízké a při malé změně vstupních 

informací či kriteriálních vah se pořadí může velmi rychle změnit. Také závisí na samotných 

subjektech rozhodování, kteří hodnotí dle svých zkušeností či preferencí a každý subjekt 

rozhodování má své subjektivní hodnocení.  

Jak je vidět faktorů ovlivňujících samotný výsledek je mnoho a tudíž nebudeme 

zavrhovat nejhorší variantu jen proto, že nám vyšla zrovna v této chvíli podle dané metody 

nejhůře. Zvažme také to, že u kriteriálních vah jsme vycházeli z dotazníku, na který 

odpovědělo pouze 28 respondentů. 

a) Benekov C25 

Podle metody pořadí a Fullerovy metody nám tento kotel vyšel na prvním místě, což 

můžeme pokládat za velmi dobrý výsledek, i když tyto metody nejsou zas tak přesné. To se 

nám potvrdilo v metodě NLČ a Saatyho metodě, kde tyto metody řadí kotel Benekov C25 až 

na čtvrté místo. 
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b)  Benekov LT25 

Tento kotel se velmi dobře umístil na prvních místech pořadí a to tak, že v metodě 

NLČ skončil na prvním místě a v Saatyho metodě na druhém místě. Když se ale podíváme na 

hodnoty, které jsou uvedeny v Tabulce 20, je rozdíl mezi první a druhým místem v Saatyho 

metodě velmi těsný.  V metodě pořadí se dokonce umístil na čtvrtém místě a Fullerově 

metodě na třetím. 

c) CosmoTherm U25 

Kotel CosmoTherm U25 je v metodě pořadí a Fullerově metodě na druhém místě, zato 

v metodě NLČ je na místě třetím. Je to kotel, který vychází ve všech metodách celkem 

podobně. 

d) Viadrus Herkules Duo25 

Asi největší rozptyl má právě daný kotel této značky. V různých metodách se 

pohybuje od prvního až k pátému místu. V Saatyho metodě na prvním místě a v metodě NLČ 

na druhé. V méně přesných metodách jakou je metoda pořadí je na třetím místě a na pátém 

místě se umístil ve Fullerově metodě. 

e) Licotherm AM24 

Tento kotel, který vyrábí Agromechanika se ve všech metodách objevuje až ke konci 

pořadí. V metodě pořadí je na posledním místě, ale ve Fullerově metodě na čtvrtém místě. 

Jedině v metodě NLČ a Saatyho metodě je na stejném pátém místě. 

f) Rojek TKA25 

Kotel firmy Rojek se ve většině případů objevuje na posledních místech. V metodě 

Fullerova trojúhelníku a metodě NLČ na posledním šestém místě. V metodě pořadí na pátém 

místě a v Saatyho metodě na místě čtvrtém. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, který z automatických kotlů na tuhá paliva je 

zákazníky považován za nejlepší v rámci “kotlové“ dotace poskytované Moravskoslezským 

krajem.  

Hodnoceno bylo dohromady šest kotlů. Konkrétně Benekov C25, Benekov LT25 a 

CosmoTherm U25, jejichž výrobcem je sama firma BENEKOVtherm, pro kterou je tato 

analýza zhotovena. Dále Viadrus Herkules Duo25, který je produktem známé firmy Viadrus 

a v neposlední řadě Licotherm AM24 firmy Agromechanika a kotel Rojek TKA25 ze 

stejnojmenné firmy Rojek. 

Aby byl splněn cíl diplomové práce a to takový, že kotel bude vybrán zákazníky, tak 

byl za tímto účelem vytvořen dotazník a následně rozeslán distributorům kotlů. Tyto 

podklady pak byly využity k vytvoření vah kritérií. Jedinou nevýhodou tohoto přístupu bylo, 

že na dotazník odpovědělo pouze 28 respondentů ze 120-ti oslovených, což je sice málo, ale i 

tak postačující pro získání základního přehledu o tom, co zákazníka zajímá. 

K samotnému procesu rozhodování bylo použito čtyř metod. Tři z nich, konkrétně 

metoda pořadí, Fullerova metoda a metoda NLČ byly počítány v Microsoft Excelu a čtvrtou 

metodou byla Saatyho metoda párového porovnání, na kterou byl využit speciální program 

Expert choice.  

Při zhodnocení výsledků, které jsou uvedeny v Tabulkách 19 a 20, je vidět velká 

podobnost některých metod, především metody NLČ a Saatyho metody párového porovnání. 

Některé metody, především metoda pořadí a Fullerova metoda, jsou metodami, které 

nepočítají s některými informacemi. Na výpočet jsou lehké a na úkor toho méně přesné. To 

znamená, že jejich vypovídající schopnost je omezená. Zatímco metoda NLČ a Saatyho 

metoda párového porovnání v sobě zahrnují více informací, na výpočet jsou náročnější. 

Především Saatyho metoda, která využívá poznatků z Algebry, a to výpočet vlastních čísel 

z matice párového porovnání (P), která v případě kdy je matice velká, tak je zapotřebí použití 

speciálního softwaru. 

Co se týče hodnocení jednotlivých variant, tak může být firma BENEKOVtherm 

s výsledky spokojená, neboť kotle, které sama vyrábí, se umisťují v jednotlivých metodách na 

prvních příčkách. Když budeme brát v potaz pouze výsledky přesnějších metod konkrétně 
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metody NLČ a Saatyho metody, tak můžeme říci, že zákazníci budou nejvíce spokojeni 

s kotlem Benekov LT25 a Viadrus Herkules Duo25 

Ještě jednou bych ráda zmínila, že mezi jednotlivými kotli nebyly moc velké rozdíly, a 

kdyby bylo více odpovědí na dotazníky, tak by výsledky mohly dopadnout úplně jinak. Každý 

z kotlů je v něčem lepší a v něčem horší, záleží jen na zákazníkovi, které parametry jsou pro 

něj důležité a které zanedbatelné. 

Předpokládám, že výsledek této práce bude sloužit jako námět pro zvýšení efektivity 

výroby a tím i spokojenosti zákazníků. 
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Seznam použitých zkratek 

CO- oxid uhelnatý 

SO2- oxid siřičitý 

NO2- oxid dusičitý 

AHP- analytický hierarchický proces 

s. r. o. – společnost s ručením omezeným 

CD- Compaq disc 

CH4-  methan (metan) 

C2H6- ethan (etan) 

CO2- oxid uhličitý 

NLČ- metoda nejmenších logaritmických čtverců 

MS- Moravskoslezský  
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Příloha 1: dopis rozeslaný distributorům kotlů 

Vážení obchodní partneři, 

  

Abychom Vám mohli nabízet ty nejlepší výrobky, rozhodli jsme se ve spolupráci 

s Vysokou školou báňskou v Ostravě provést průzkum mezi montážními a servisními 

firmami, které se specializují na automatické kotle na uhlí. Cílem průzkumu je zjistit, jaké 

požadavky na nejlepší automatický kotel na uhlí tyto firmy mají. 

  

Studentka VŠB, slečna Eva Bocková, v rámci své diplomové práce připravila 

dotazník se základními údaji, na nějž Vám níže posílám odkaz. 

  

Prosím o Vaši pomoc, tedy abyste věnovali cca 5 minut času vyplnění tohoto 

dotazníku, který bude následně zpracován jako jeden z podkladů diplomové práce a jehož 

výsledky s Vámi budeme projednávat na školení servisních center Benekov na jaře. 

  

Děkuji předem za Vaši podporu 

  

Leopold Benda jr. 

 

http://www.survio.com/survey/d/H7L7U6J9I8R4M1R6A 

 

 



 

 

Příloha 2: kotel Benekov C25 

 

Zdroj: https://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi 

 

Příloha 3: kotel Benekov LT25 

 

Zdroj: https://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi 

 

https://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
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Příloha 4: kotel CosmoTHERM U25 

 

Zdroj: https://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi 

 

Příloha 5: kotel Viadrus herkules Duo25 

 

Zdroj: https://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi 

 

https://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
https://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi


 

Příloha 6: kotel Licotherm AM24 

 

Zdroj: https://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi 

 

Příloha 7: kotle Rojek TKA25 

 

Zdroj: https://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi 
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