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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce, Hodnocení dodavatelů podle mechanických vlastností 

a chemického složení dodávaných materiálů pro výrobu válcovaných plechů, je navrhnout 

vhodné metody pro hodnocení dodavatelů v organizaci, která se zabývá výrobou válcovaných 

výrobků z oceli. Teoretická část zahrnuje popis jednotlivých metod, které budou použity 

pro zpracování praktické části. V praktické části jsou zvolené metody aplikovány na reálná 

data, která poskytla společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. 

Klíčová slova: 

Průzkumová analýza dat, statistické testování hypotéz, Saatyho metoda, analýza údajů 

v matici, chemické složení oceli, mechanické vlastnosti oceli, analýza rozptylu 

Abstract 

The subject of the thesis, Evaluation of suppliers by mechanical properties and chemical 

composition of the materials for the productions of rolled metal plates, is to propose 

an appropriate method for supplier evaluation in an organization that deals with the 

production of rolled metal products. The theoretical part includes a description of each 

methods that will be used for the practical part. In the practical part the selected methods 

are applied to real data, which provided the company EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. 

Keywords: 

Exploratory data analysis, statistical hypothesis testing, Saathy´s method, matrix data 

analysis, chemical composition of steel, mechanical properties of steel, analysis of variance 
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Úvod 

Procesy hodnocení a výběru vhodných dodavatelů patří ke standardním aktivitám ve všech 

typech organizací. Smysl těchto aktivit spočívá ve vytvoření podmínek, které jsou účinné 

při výběru dodavatelů, kteří jsou schopni dlouhodobě plnit požadavky. Výstupem z procesu 

hodnocení dodavatelů je výsledný seznam dodavatelů, se kterými společnost uzavírá smlouvy 

na dodávky. Všechny aktivity při hodnocení a výběru dodavatelů, jsou ovlivňovány 

politickými, ekonomickými a přírodními změnami. Také mohou být ovlivněny změnami 

v sortimentu dodávek. Při hodnocení je důležité zvolit vhodná kritéria. [5] 

Cílem diplomové práce je použít vhodné nástroje pro hodnocení dodavatelů a pomocí nich 

stanovit pořadí dodavatelů kontinuálně odlévaných bram podle chemického složení 

a mechanických vlastností dodávaných materiálů.  

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část zahrnuje teoretickou část a kapitolu 

obsahující popis podniku. Teoretická část je napsána pomocí odborné literatury a slouží 

jako podklad pro vypracování praktické části. V první kapitole jsou popsány metody 

pro ověřování předpokladů o datech. Druhá kapitola obsahuje statistické testy, které mohou 

být při hodnocení dodavatelů použity. U všech testu je uvedeno, jaké musí splňovat 

předpoklady o datech, aby mohly být použity. V následující kapitole jsou vypsány metody, 

pomocí kterých lze dodavatele hodnotit. V poslední kapitole první části jsou popsány 

chemické prvky a mechanické vlastnosti, které jsou s ocelí spojeny. Bez této kapitoly 

by nemohlo hodnocení dodavatelů proběhnout správně. Na teoretickou část navazuje kapitola, 

ve které je stručně shrnuta historie a současnost podniku, ve které je diplomová práce 

zpracovávána.  

Praktická část navazuje na teoretickou část a obsahuje ověření předpokladů o datech, výpočet 

statistických testů a stanovení výsledného pořadí dodavatelů. Praktická část je vypočítána 

z reálných dat, které poskytla společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. Bylo stanoveno 

pořadí dodavatelů, kteří společnosti dodávají výrobky (bramy) s jakostí S355J2. Hodnoty 

jednotlivých dodavatelů jsou porovnávány s optimální hodnotou. Optimální hodnota 

je stanovena podle normy ČSN EN 10025-2. Pro sestrojení potřebných grafů a vypočítání 

vhodných statistických testů byl použit program Statgraphics Centurion verze 15. Postupy 

pro sestrojení grafů a výpočet testů v daném programu jsou součástí praktické části. Zbývající 

potřebné výsledky byly provedeny pomocí programu MS Excel 2007. 
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V závěru práce jsou shrnuty získané poznatky, uvedeny návrhy na zlepšení 

a zhodnocen přínos diplomové práce. 
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1 Teoretická východiska řešené problematiky 

1.1 Metody ověřování předpokladů o datech 

U dat se ověřují základní předpoklady. Ověření musí být provedeno před statistickou 

analýzou. Díky těmto předpokladům, můžeme následně použít vhodné testy a metody pro 

hodnocení. Předpokládá se, že data jsou nezávislé náhodné veličiny, které pocházejí 

z normálního rozdělení, a výběr je dostatečně velký. [30] 

1.1.1 Grafické metody 

1.1.1.1 Normalita dat 

Normalita dat je jedním z nejdůležitějších předpokladů a je na ní založena většina 

statistických metod. Je to předpoklad, který říká, že data pocházejí z normálního rozdělení 

       . Mezi grafické metody k ověření normality dat patří histogram, Q-Q graf a graf 

hustoty pravděpodobnosti. [14], [30] 

Histogram umožňuje posoudit normalitu, podle porovnání tvaru četnosti s tvarem hustoty 

pravděpodobnosti vybraného rozdělení. Z histogramu lze také identifikovat odlehlé hodnoty. 

Na obrázku 1 je ukázka histogramu pro normální rozdělení. [14], [26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Histogram [26] 
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Kvantil-kvantilový graf (Q-Q graf) umožňuje posoudit, zda data pocházejí z normálního 

rozdělení nebo jiného známého rozdělení. Z grafu lze posoudit symetrii, normalitu, špičatost a 

homogenitu. Body prokládáme přímkou. Čím méně se body odchylují od přímky, tím lepší je 

soulad mezi empirickým a teoretickým rozdělením. Na obrázku 2 je ukázka kvantil-

kvantilového grafu pro normální rozdělení. [14], [26] 

Obrázek 2 Kvantil-kvantilový graf [26] 

Graf hustoty pravděpodobnosti umožňuje graficky posoudit, zda data pocházení 

z normálního rozdělení. Body prokládáme přímkou. Pokud data pocházejí z normálního 

rozdělení, tak všechny body leží na přímce. Na obrázku 3 je ukázka grafu hustoty 

pravděpodobnosti pro normální rozdělení. [26] 
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Obrázek 3 Graf hustoty pravděpodobnosti [26] 

1.1.1.2 Homogenita dat 

Homogenní výběr znamená, že všechny prvky výběru pochází ze stejného rozdělení 

s konstantním rozptylem. Pro ověření homogenity dat lze využít nejběžnější grafickou 

metodu, kterou nazýváme krabicový graf. [10], [30] 

Krabicový graf (Box-plot) je součástí moderních statistických programů. Umožňuje 

znázornit polohu mediánu a posoudit symetrii rozdělení. Dále graf identifikuje, zda se 

v souboru dat vyskytují podezřelé a odlehlé hodnoty. Podezřelé hodnoty – příliš se neliší od 

celého souboru dat a může být s nimi nadále pracováno. Odlehlé (extrémní) hodnoty – velmi 

se liší od celého souboru dat a musí být ze souboru vypuštěny. Základ krabicového grafu tvoří 

obdélník, kdy levý konec obdélníku představuje dolní (první) kvartil a pravý konec obdélníku 

představuje horní (třetí) kvartil. Uprostřed „krabice“ (obdélníku) se nachází medián. Na hrany 

obdélníku navazují „vousy“ (úsečky), které ukončují vnitřní hradby. Hradby představují 

minimální a maximální hodnoty. Body, které leží mimo hrady jsou považovány za odlehlé 

(podezřelé) a jsou graficky znázorněny. Na obrázku 4 je ukázka krabicového grafu. 

[14], [25], [30] 
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Postup sestrojení krabicového diagramu: 

1. výpočet dolního a horního kvartilu a mediánu, 

2. výpočet variačního rozpětí dle vzorce 

         , 

3. výpočet hranic pro identifikaci odlehlých hodnot dle vzorců 

            

           , 

4. konstrukce grafu 

5. posouzení symetrie rozdělení a identifikace odlehlých (podezřelých) hodnot. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Krabicový graf [26] 

1.1.1.3 Nezávislost dat 

Nezávislost dat znamená, že v datech není žádný trend. Je důležitým předpokladem při řadě 

výpočtů. Selhání statistických výpočtů a nesprávné odhady nastanou v případě, kdy data 

nejsou nezávislá. Mezi grafické metody pro ověření normality dat patří bodový diagram. 

[14], [30] 

Bodový diagram neboli korelační graf umožňuje určit vztah mezi dvěma proměnnými. 

Podává informace o vzájemné závislosti dvou sledovaných proměnných. Uspořádání bodů 

v diagramu charakterizuje směr, tvar a míru závislosti proměnných. Na obrázku 5 je ukázka 

bodového diagramu. [24] 
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Obrázek 5 Bodový diagram [16] 

1.1.2 Statistické testování hypotéz 

Předpoklad, který chceme ověřit, nazýváme nulová hypotéza. Je nutné stanovit alternativní 

hypotézu, pro případ, že nulová hypotéza neplatí. Alternativní hypotéza nemusí být negací 

nulové hypotézy. Nulová hypotéza se označuje H0 a alternativní hypotéza se značí H1.  

Při testování je důležité dodržet správný postup, který je následující: 

1. formulace nulové hypotézy (H0) a alternativní hypotézy (H1), 

2. výpočet testovacího kritéria (T), 

3. nalezení kritické hodnoty (K) pro hladinu významnosti p, 

4. porovnání K a T, 

5. rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí H0. 

Závěr testování 

- Je-li T > K → zamítá se nulová hypotéza H0 a alternativní hypotéza H1 se přijímá 

- Je-li T < K → přijímá se nulová hypotéza H0 a alternativní hypotéza H1 se zamítá 

Při testování se lze dopustit dvěma druhům chyb. Pokud je zamítnuta hypotéza, která platí, 

jedná se o chybu prvního druhu. Tato chyba se značí α. Pokud je přijata hypotéza, která 

neplatí, jedná se o chybu druhého druhu. Daná chyba se značí β. [7], [14], [21] 



17 

1.1.2.1 Normalita dat  

Pro určení zda data pochází z normální rozdělení používáme řadu testů jako například 

Shapiro–Wilkův test, Anderson–Darlingův test nebo Kolmogorov–Smirnovův test. [30] 

Shapiro–Wilkův test je určen pro malé soubory 3 ≤ n ≤ 50 hodnot, ale v současnosti lze 

použít až pro 2 000 hodnot. 

Test pracuje se dvěma hypotézami: 

- Nulová hypotéza H0: data pochází z normálního rozdělení. 

- Alternativní hypotéza H1: data nepochází z normálního rozdělení. 

Testovací kritérium Shapiro-Wilkova testu lze vypočítat podle vzorce: 

  
  

  
 

                          

 

   

 

 

 

      
  

    
 
     

 

 

   

 

Pro výpočet jsou nutné následující tabulky: 

- Tabulky pro výpočet testovacího kritéria 

- Tabulka koeficientů        

- Tabulky kvantilů W
*
 

Kvantil W
* 

se určí z tabulek.  

Závěr testu: 

- Je-li T < W
* 

→ zamítá se nulová hypotéza H0 a přijímá se alternativní hypotéza H1. 

- Je-li T > W
* 

→ přijímá se nulová hypotéza H0 a zamítá se alternativní hypotéza H1. 

[2], [21] 
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1.1.2.2 Homogenita dat 

Pro určení zda je soubor dat homogení používáme testy odlehlých hodnot. Mezi tyto testy 

patří Grubbsův test nebo Dixonův test, které jsou popsány v normě ČSN 010222. [14], [30] 

Grubbsův test předpokládá, že data pochází z normálního rozdělení. 

Test pracuje se dvěma hypotézami: 

- Nulová hypotéza H0: v souboru dat se vyskytuje odlehlá hodnota. 

- Alternativní hypotéza H1: v souboru dat se nevyskytuje odlehlá hodnota. 

Testovací kritérium lze vypočítat podle vzorce 

  
       

 
 

kde 

   aritmetický průměr  

  výběrová směrodatná odchylka  

Následně se stanoví hladina významnosti α, podle které se vyhodnocuje celý test. 

Závěr testu: 

- Je-li T > α → zamítá se nulová hypotéza H0 a přijímá se alternativní hypotéza H1. 

- Je-li T < α
 
→ přijímá se nulová hypotéza H0 a zamítá se alternativní hypotéza H1. 

[1], [14] 

Dixonův test předpokládá, že data pochází z normálního rozdělení a také, že data vytváří 

variační řadu. 

Test pracuje se dvěma hypotézami: 

- Nulová hypotéza H0: v souboru dat se nevyskytuje odlehlá hodnota. 

- Alternativní hypotéza H1: v souboru dat se vyskytuje odlehlá hodnota. 

Testovací kritérium lze vypočítat podle vzorce 

  
         

         
 

Následně se stanoví hladina významnosti α, podle které se vyhodnocuje celý test. 

Závěr testu: 

- Je-li Q > α → zamítá se nulová hypotéza H0 a přijímá se alternativní hypotéza H1. 

- Je-li Q < α
 
→ přijímá se nulová hypotéza H0 a zamítá se alternativní hypotéza H1. 

[1], [14] 
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1.1.2.3 Nezávislost dat 

Pro určení zda jsou data vzájemně nezávislá, používáme například testy náhodnosti.  

Testy náhodnosti (Tests for Randomness) – Testy náhodnosti tvoří dva testy. 

Testy pracují se dvěma hypotézami: 

- Nulová hypotéza H0: data jsou nezávislá. 

- Alternativní hypotéza H1: data jsou závislá. 

1.test je založen na počtu zvratů v trendu hodnot. Sleduje dva ukazatele: 

- n1 = počet změn směrem nahoru, 

- n2 = počet změn směrem dolů. 

2.test je citlivější na náchylnosti v datech než předchozí test. Vychází z počtu překročení 

mediánů (  ) 

- n1 = počet hodnot nad   , 

- n2 = počet hodnot pod   . 

Pro oba testy platí stejný způsob výpočtů následujících ukazatelů: 

- Očekávaná hodnota počtu změn 

     
       
     

   

- Disperze počtu změn 

     
                      

                  
 

- Testové kritérium 

  
            

     
                     

   
            

     
                     

Závěr testu: 

- Je-li p-value < α → zamítá se nulová hypotéza H0 a přijímá se alternativní 

hypotéza H1. 

- Je-li p-value > α
 

→ přijímá se nulová hypotéza H0 a zamítá se alternativní 

hypotéza H1. [14][5] 
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1.2 Statistické testy 

1.2.1 Dvouvýběrový t-test 

Douvýběrový t-test patří mezi nejčastěji používané testy. Test lze použít, pokud je splněna 

podmínka normality, nezávislosti a homogenity. Porovnává mezi sebou dva průměry 

a umožňuje určit, zda je rozdíl mezi porovnávanými průměry statisticky významný. [8] 

Dvouvýběrový t-test je založen na dvou výběrech o rozsahu    a   , které pochází 

z normálního rozdělení        
   a        

  . Dále je test založen na výběrových 

průměrech     a     a rozptyly   
  a   

  jsou neznámé. [21] 

Test pracuje se dvěma hypotézami: 

- Nulová hypotéza H0: střední hodnoty se rovnají    
 
  

 
. 

- Alternativní hypotéza H1: střední hodnoty se nerovnají        . 

Volba vzorce pro výpočet testovacího kritéria je závislá na podmínce zda se rozptyly 

základního souboru rovnají   
    

  nebo nerovnají   
    

 . Danou podmínku ověříme 

F-testem. 

a) Pokud se rozptyly souboru rovnají   
    

 , tak testovací kritérium T lze vypočítat 

podle vzorce 

  
       

          
           

 

  
               

     
 

kde 

        výběrové průměry souborů 

  
    

 
 výběrové rozptyly souborů 

      rozsahy výběrů 

Kritická hodnota             určí z tabulek Studentova rozdělení s           

stupni volnosti a hladinou významnosti  . 

Závěr testu: 

- Je-li T >             → zamítá se nulová hypotéza H0 a přijímá se alternativní 

hypotéza H1. 

- Je-li T <            
 
→ přijímá se nulová hypotéza H0 a zamítá se alternativní 

hypotéza H1. [21] 
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b) Pokud se rozptyly souboru nerovnají   
    

 , tak testovací kritérium T lze vypočítat 

podle vzorce 

  
       

      
 

kde 

   
  
 

    
, pro       

Kritická hodnota K se vypočítá dle vzorce 

  
                       

     
 

 

kde 

        ,          se určí z tabulek Studentova rozdělení s        a        

stupni volnosti a hladinou významnosti  . 

Závěr testu: 

- Je-li K >   → zamítá se nulová hypotéza H0 a přijímá se alternativní 

hypotéza H1. 

- Je-li K <   
→ přijímá se nulová hypotéza H0 a zamítá se alternativní 

hypotéza H1. [21]  

1.2.2 Wilcoxonův test 

Wilcoxonův test se používá pro hodnocení, kdy data nepochází z normálního rozdělení. Jedná 

se o neparametrický test, který poskytuje informaci o tom, zda je mezi testovanými hodnotami 

statistický významný rozdíl. Testuje rovnost mediánů základních souborů. [7], [31], [32] 

Test pracuje se dvěma hypotézami: 

- Nulová hypotéza H0: mediány se rovnají          . 

- Alternativní hypotéza H1: mediány se nerovnají          . 

Při testu je důležité dodržet správný postup, který je následující: 

1. formulace nulové hypotézy (H0) a alternativní hypotézy (H1), 

2. výpočet ukazatelů    a    dle vzorců 

         
       

 
    

         
       

 
    

3. za testovací kritérium U se zvolí nejmenší hodnota z výše vypočítaných ukazatelů. 
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Závěr testu: 

- Je-li U < α → zamítá se nulová hypotéza H0 a přijímá se alternativní hypotéza H1. 

- Je-li U > α → přijímá se nulová hypotéza H0 a zamítá se alternativní hypotéza H1. 

[7] ,[31], [32] 

1.2.3 Analýza rozptylu 

Analýza rozptylu neboli ANOVA je soubor statistických modelů a technik, které lze použít 

v mnoha situacích. Název pochází s anglického Analysis of Variance. Cílem analýzy je zjistit, 

které faktory významně ovlivňují sledované veličiny. Analýza rozptylu předpokládá, že data 

pochází z normálního rozdělení a rozptyly jsou stejné. 

Abychom mohli určit, zda jsou rozdíly chemického složení (mechanických vlastností) mezi 

jednotlivými dodavateli statisticky významné, využijeme jednoduché třídění. Jednoduché 

třídění sleduje závislost na jednom faktoru. 

Stanovíme dvě hypotézy: 

- Nulová hypotéza H0: všechny průměry jsou stejné             . 

- Alternativní hypotéza H1: ne všechny průměry jsou stejné. 

Výpočet testovacího kritéria (F) je založen na rozkladu součtu čtverců odchylek měření od 

společného průměru (  ). Po provedení výpočtů vznikne následující výraz: 

         

          
 

 

 

 

           
 
            

 

   

 

kde 

   celkový součet čtverců s       stupni volnosti 

   součet čtverců odchylek uvnitř výběru s       stupni volnosti 

   součet čtverců rozdílů mezi výběry s       stupni volnosti 

    hodnoty měření 

   aritmetický průměr měření 
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Průměrné čtverce měření (MS) vypočítáme, jestliže příslušné součty vydělíme odpovídajícími 

stupni volnosti: 

    
  

     
 

    
  

     
 

    
  

     
 

Testovací kritérium F se vypočítá podle uvedeného vzorce 

  
   
   

  

Testové kritérium (F) se porovnává s kritickou hodnotou F-rozdělení s (         stupni 

volnosti při zvolené hladině významnosti (α). 

Závěr testu: 

- Je-li F >               → zamítá se nulová hypotéza H0 a přijímá se alternativní 

hypotéza H1. 

- Je-li F <               → přijímá se nulová hypotéza H0 a zamítá se alternativní 

hypotéza H1. [4], [7], [10], [22] 

1.2.4 Kruskal – Wallisův test 

Kruskal – Wallisův test umožňuje zjistit, které faktory významně ovlivňují sledované 

veličiny. Tento test je na rozdíl od ANOVY založen na předpokladu, že data nepochází 

z normálního rozdělení a porovnává hodnoty mediánů. [7] 

Test pracuje se dvěma hypotézami: 

- Nulová hypotéza H0: mediány se rovnají                . 

- Alternativní hypotéza H1: jedna dvojice mediánů se nerovná          . 

Při testu je důležité dodržet správný postup, který je následující: 

1. uspořádání měření   dle velikosti, 

2. nahrazení hodnot příslušným pořadím, 

3. výpočet koeficientu     jako součet pořadí měření ze skupiny  , 

4. výpočet testovacího kritéria   dle vzorce: 
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kde 

  celkový počet měření 

   počet měření ve skupině i 

    koeficient součtu měření ve skupině i 

Testovací kritérium má pro velká    při platnosti nulové hypotézy (H0) přibližně 

   rozdělení s       stupni volnosti. 

Závěr testu: 

- Je-li H >        
    → zamítá se nulová hypotéza H0 a přijímá se alternativní 

hypotéza H1. 

- Je-li H <        
    → přijímá se nulová hypotéza H0 a zamítá se alternativní 

hypotéza H1. [7] 

1.3 Metody hodnocení dodavatelů 

Hodnocení dodavatelů patří k běžným aktivitám ve všech organizacích. Liší se podle typu 

organizace, použitých postupů a zvolených kritérií, ale také podle náročnosti a způsobu 

vyhodnocování. [12] 

V následujících kapitolách jsou uvedeny metody, dle kterých budou hodnoceni jednotliví 

dodavatelé. 

1.3.1 Saatyho metoda 

Tvůrcem této metody je americký matematik L. H. Saaty. Specifikum Saatyho metody spočítá 

ve způsobu stanovení vah kritérií a dílčích ohodnocení variant vzhledem k jednotlivým 

kritériím. [6] 

Postup Saatyho metody 

Kritéria jsou uspořádána v tabulce v jejich řádcích a sloupcích jsou zapsána kritéria 

ve stejném pořadí. Doporučuje se, aby kritéria byla uspořádána podle významnosti. V této 

metodě určujeme velikost preference, která se vyjadřuje určitým počtem bodů ze zvolené 

stupnice. Pro vyjádření velikosti preference Saaty doporučuje využít bodovou stupnici 

s deskriptory (popis významu bodů), která je uvedena v následující tabulce. [6] 
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Tabulka 1 Saatyho bodová stupnice s deskriptory [6] 

Počet bodů Deskriptor 

1 Kritéria jsou stejně významná 

3 První kritérium je slabě významnější než druhé 

5 První kritérium je dosti významnější než druhé 

7 První kritérium je prokazatelně významnější než druhé 

9 První kritérium je absolutně významnější než druhé 

Pokud je kritérium v řádku významnější než kritérium ve sloupci, zapíše se do příslušeného 

políčka počet bodů, který odpovídá velikosti preference (např. kritérium K1 je třikrát 

významnější než kritérium K2 a proto je v příslušném políčku 3). Jestliže nastane situace, 

že kritérium ve sloupci je významnější než kritérium v řádku, zapíše se do příslušného políčka 

převrácená hodnota zvoleného počtu bodů (např. kritérium K1 je třikrát méně významné 

než kritérium K2 a proto je v příslušném políčku 1/3). S Využitím výše uvedených vztahů 

získáme celou Saatyho matici. Na diagonále Saatyho matice se nachází jedničky a v polích 

pod diagonálou jsou převrácené hodnoty, které odpovídají příslušným polím 

nad diagonálou. [6] 

Váhy kritérií lze stanovit dvěma způsoby:  

- Exaktní – postupy výpočtů jsou náročnější a předpokládají softwarovou podporu. 

- Aproximativní – výpočet geometrického průměru pro každý řádek Saatyho matice 

a stanovení výsledné váhy kritérií. 

Vzorec pro výpočet geometrického průměru: 

             
 

 

Vztah pro výpočet výsledné váhy kritérií: 

              
                          

                      
 

Výsledné váhy nabývají hodnot v rozmezí od 0 do 1. Kontrolu výpočtu výsledné váhy 

kritérií lze ověřit pomocí jednoduchého výpočtu (součet hodnot ve sloupci Výsledné 

váhy se musí rovnat 1). [6] 
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Tabulka 2 Saatyho matice [6] 

Kritérium K1 K2 K3 
Geometrický 

průměr 

Výsledné 

váhy 

K1 1 3 5   

K2 1/3 1 2   

K3 1/5 1/2 1   

1.3.2 Analýza údajů v matici  

Analýza údajů v matici patří mezi Sedm „nových“ nástrojů managementu jakosti. Pomocí 

těchto nástrojů lze zpracovat různorodé informace. Zahrnuje metody, které jsou jednoduché 

a kladou důraz na týmovou práci. Výsledkem metod je přehledné grafické vyhodnocení. 

Analýza údajů v matici může být využita k výběru nejvhodnějšího dodavatele, k porovnání 

různých variant výrobků atd. [13], [15] 

Analýza údajů v matici je zaměřena na porovnávání různých položek, které mají velký počet 

prvků (kritérií). Položkami mohou být jednotlivé výrobky, suroviny z různých lokalit, 

jednotliví dodavatelé apod. [13], [15] 

Pro analýzu se využívají různé metody jako například Analýza hlavních komponent, 

Stanovení „vzdáleností“ mezi vícerozměrnými proměnnými, „Mapa“ (vjemová mapa, poziční 

mapa), Plošný diagram (gryf). Všechny uvedené metody budou níže popsány. [13], [15] 

1.3.2.1 Analýza hlavních komponent 

Analýza hlavních komponent patří mezi vícerozměrné statistické metody. Je využívaná 

k redukci počtu prvků. Při aplikaci metody se analyzují vzájemné korelace mezi prvky 

a vytváří se nové „umělé“ prvky, tzv. hlavní komponenty. Od hlavních komponent 

se požaduje, aby vysvětlovaly maximum celkového rozptylu původních prvků. [13], [15] 

1.3.2.2 Stanovení „vzdáleností“ mezi vícerozměrnými proměnnými 

V této metodě se podle vhodně zvolené metriky porovnávají vzdálenosti jednotlivých 

proměnných od optimální (požadované) hodnoty. Je důležité, aby u jednotlivých proměnných 

byly určeny všechny prvky (kritéria), která jsou hodnocení rozhodující. Hodnoty prvků 

b měly být nezávislé, měřitelné nebo číselně hodnotitelné. Před hodnocením je nutné zajistit 

shromáždění objektivních údajů o všech prvcích a stanovit optimální proměnnou. 

Shromážděné údaje jsou uspořádány do tabulky (viz. tabulka 3). [13], [15] 
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Tabulka 3 Tabulka pro analýzu údajů v matici [15] 

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 

Pro vyjádření vzdálenosti mezi proměnnými lze použít Minkowského metriku, u které 

se sčítají absolutní hodnoty rozdílů mezi hodnotami jednotlivých prvků dvou posuzovaných 

proměnných. Využívá se vzorec: 

              

 

   

 

kde 

    vzdálenost mezi proměnnými i a k vyjádřená pomocí Minkowského metriky 

    hodnota j-tého prvku proměnné i 

    hodnota j-tého prvku proměnné k 

  počet sledovaných prvků [13], [15] 

Objektivita hodnocení vyžaduje splnění některých předpokladů. Nejdůležitějším 

předpokladem je, že číselné hodnoty prvků jsou vzájemně srovnatelné. Dalším předpokladem 

je, že prvky jsou stejně důležité, vzájemně nezávislé a u všech proměnných byly hodnoty 

všech prvků k dispozici. [15] 

 

Pokud nejsou hodnoty prvků vzájemně srovnatelné, je nutné provést vhodnou transformaci. 

Nesouměřitelné hodnoty můžeme transformovat na bodovou stupnici (0 – 10) podle vzorce: 

         
       

 
   

   
 

       
 
   

    

kde 

        minimální hodnota j-tého prvku všech proměnných 

        maximální hodnota j-tého prvku všech proměnných [13], [15] 
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Tento způsob transformace není příliš vhodný v případech, kdy variační rozpětí hodnot prvků 

je příliš nízké. 

Jinou možností jak zajistit vzájemnou srovnatelnost hodnot prvků je normování. Normování 

se provádí podle následujícího vzorce: 

    
       

  
 

kde 

    normovaná hodnota j-tého prvku proměnné i 

    aritmetický průměr hodnot j-tého prvku všech proměnných 

   výběrová směrodatná odchylka hodnot j-tého prvku všech proměnných [13], 

[15] 

Pokud nejsou všechny prvky stejně důležité, je důležité provést úpravu podle vzorce: 

                

 

   

 

kde 

    vzdálenost mezi proměnnými i a k vyjádřená pomocí Minkowského metriky 

   koeficient důležitosti prvku j 

    hodnota j-tého prvku proměnné i 

    hodnota j-tého prvku proměnné k 

  počet sledovaných prvků 

Po provedení všech výpočtů a úpravách lze určit, která proměnná se nejvíce blíží optimální 

proměnné. Proměnné, které jsou od optima vzdáleny méně, lze považovat za vhodnější. 

Analýza umožňuje určit pořadí jednotlivých proměnných. [13], [15] 

1.3.2.3 „Mapa“ (vjemová mapa, poziční mapa) 

Mapa je grafický nástroj pro zobrazení polohy posuzovaných položek na základě hodnot dvou 

prvků. V případě vícerozměrných proměnných je nutné vybrat dva prvky, které jsou pro 

analýzu rozhodující, nebo je nutné zpracovat několik map. Při definované optimální hodnoty 

metoda umožňuje určit vzdálenost jednotlivých položek od optima. Mapa je jednochodá 

a široce využitelná pro porovnávání surovin, dodavatelů, výrobků apod. [13], [15] 
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Obrázek 6 „Mapa“ [15] 

 

1.3.2.4 Plošný diagram (gryf) 

Plošný diagram graficky porovnává vícerozměrné proměnné, které obsahují tři a více prvků 

(kritérií). Hodnoty kritérií se nanášejí na osy. Počet os odpovídá počtu kritérií. Spojením 

zaznamenaných hodnot vznikne ohraničená plocha, která umožní porovnání proměnných 

s optimální hodnotou. [13], [15] 

Je důležité zajistit na všech paprskovitě orientovaných osách stejný směr k lepším hodnotám 

prvků (do středu nebo od středu os). Při konstrukci plošných diagramů lze pracovat 

s původními hodnotami prvků, tzn. není nutná transformace na bodové nebo jiné 

hodnocení. [13],[15] 

U obecného plošného diagramu je vhodné zajistit, aby osy byly stejně dlouhé. Měřítka 

jednotlivých os musí být zvolena tak, aby délka měřítka odpovídala variačnímu rozpětí 

jednotlivých prvků. [13], [15] 

Rozlišujeme různé typy plošných diagramů. Typy se dělí podle způsobu vynášení hodnot 

na paprskovité osy. [13], [15] 
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Diagram slunečních paprsků 

U tohoto typu diagramu musí být jednotlivé osy stejně dlouhé. Uprostřed osy leží průměrná 

hodnota prvku. [13], [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Diagram slunečních paprsků [15] 

„Hvězdicový diagram“ (Polygon) 

U tohoto typu diagramu osy (paprsky) nepřesahují plochu příslušného mnohoúhelníku. 

Paprsky musí mít zvolenou jednotkou délku. Uprostřed os leží relativní hodnota prvků, která 

se počítá podle vztahu: 

     
              

 
    

   
 

       
 
   

   

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 

  parametr, představující podíl délky osy odpovídající minimální hodnotě prvku 

z délky osy odpovídající maximální hodnotě prvku [13], [15] 
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Obrázek 8 Hvězdicový diagram [15] 
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1.4 Chemické a mechanické vlastnosti oceli 

Při stanovování vah pro jednotlivá kritéria, musí být porozuměno řešené problematice. 

V případě špatného porozumění problému mohou být výsledky chybné. Proto budou 

v následujících kapitolách uvedeny chemické a mechanické vlastnosti ocelí. 

1.4.1 Chemické vlastnosti oceli 

Pro jednotlivé typy a jakosti ocelí jsou v normách stanoveny hranice obsahu prospěšných a 

škodlivých prvků. [11] 

1. Prospěšné prvky 

Prospěšné prvky jsou neškodlivé prvky a mohou pozitivně ovlivňovat vlastnosti oceli, 

např. pevnost, tažnost, tvrdost, houževnatost, obrobitelnost, žáruvzdornost apod. Mezi 

prospěšné prvky patří: 

- Uhlík (C) – Má hlavní vliv na vlastnosti oceli. Především zvyšuje pevnost. 

Ocel obvykle obsahuje 0,3 % až 0,5 % uhlíku. 

- Mangan (Mn) – Zvyšuje pevnost, tvrdost a houževnatost oceli. Je používán ve 

velkém množství. 

- Křemík (Si) – je spojován s vyšší houževnatostí oceli. Dále zvyšuje pevnost 

a mez kluzu. Horní hranice je omezena na hodnotu 0,45 % křemíku. 

- Vanad (V) – ovlivňuje řadu mechanických a technologických vlastností. 

Zvyšuje pevnost a zlepšuje svařitelnost. Pokud ocel obsahuje velké množství 

vanadu, stává se křehčí. 

- Molybden (Mo) – zabraňuje korozi a využívá se u nerezové oceli. 

Je výhodnější použít molybden než chrom. 

- Titan (Ti) – je prvek, který zlepšuje mechanické vlastnosti. Zvyšuje tvárnost 

a houževnatost oceli. Běžná ocel obsahuje 0,08 % titan. 

- Hliník (Al) – je silným desoxidačním prvkem Oxidy hliníku působí při tuhnutí 

oceli jako krystalizační zárodky. Ocel obvykle obsahuje minimálně 0,02 % 

hliníku. [9], [11], [18], [23], [28], [33] 

2. Škodlivé prvky 

Škodlivé prvky ve většině případů zhoršují vlastnosti oceli. Hlavním cílem je udržet 

obsah těchto prvků co nejnižší. Je-li obsah škodlivých prvků snížen pod obvyklou 

hranici, lze získat velmi dobré vlastnosti oceli. Každé snížení škodlivých prvků 

je technicky obtížné. [11] 
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Mezi škodlivé prvky patří: 

- Fosfor (P) – Do oceli se dostává z kovonosné vsázky (ze surového železa 

a z ocelového odpadu). Běžné ocele by měl mít pod 0,03 %. Fosfor zvyšuje 

pravděpodobnost vzniku trhlin, prasklin a náchylnost k lámavosti. Také 

zhoršuje svařitelnost oceli. Ve spojení s mědí zvyšují odolnost proti korozi. 

- Síra (S) – Do oceli se dostává z kovonosné vsázky a z paliva pecí (koks, topný 

olej). Běžná ocel by měla obsahovat 0,020 % až 0,030 % síry. Síra zhoršuje 

svařitelnost, schopnost k cementování a také snižuje korozní odolnost. V oceli 

může působit také pozitivně a to tak, že zvyšuje obrobitelnost oceli. Kyslík je 

hlavním zdrojem vmětků v oceli (zhoršení čistoty). 

- Kyslík (O) – přebytečný kyslík má velmi negativní vlastnosti a v oceli 

je nežádoucí. Pokud obsahuje ocel 0,01 % kyslíku rozpuštěného v železe 

je zvýšena tvrdost a křehkost. Kyslík je hlavním zdrojem vmětků v oceli 

(zhoršení čistoty). 

- Dusík (N) – Do oceli se dostává z pecní atmosféry. Objevuje se vždy a jeho 

množství je závislé na způsobu výroby oceli. Ocel vyráběná v kyslíkovém 

konvektoru obsahuje 0,0020 % až 0,0060 % dusíku. Má významný vliv 

na vlastnost ocelí, protože zvyšuje mez kluzu, pevnost a tvrdost. Současně však 

také snižuje tažnost a vrubovou houževnatost. Dusík zvyšuje pravděpodobnost 

vzniku lomů. 

- Vodík (H) – Do oceli se dostává z pecní atmosféry, z vlhké kovové vsázky 

a struskotvorných přísad (vápno, železná ruda, bauxit). Ocel vyráběná 

v kyslíkových konvektorech obsahuje 0,004 % až 0,005 % vodíku. Vodík 

velmi snižuje plastické vlastnosti oceli a způsobuje vznik vločkovitosti. 

- Chrom (Cr) – zhoršuje mechanické vlastnosti, zpracovatelnost a svařitelnost 

- Měď (Cu), cín (Sn), arsen (As) a bismut (Bi) patří mezi neželezné kovy, 

které se v běžných ocelích vyskytují v malém množství. Měď a cín se z oceli 

špatně odstraňují. Měď zvyšuje korozní odolnost ocelí. Cín, arsen a bismut 

zvyšují pevnost oceli na úkor plastických vlastností oceli. [9], [11], [18] 

  



34 

1.4.2 Mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti vyjadřují chování materiálu při působení vnějších sil. Představují 

deformační charakteristiky materiálu. Mají velký význam při hodnocení jakosti materiálu. 

Mechanické charakteristiky získané z měření jsou porovnávány s hodnotami, které jsou 

stanoveny v příslušných normách. [17], [19] 

Mezi základní mechanické vlastnosti patří 

1. Pružnost – je vlastnost, kdy materiál se při určitém působení síly deformuje 

a po odstranění síly se vrátí zpět do původního stavu. 

2. Pevnost – je odolnost materiálu proti trvalému porušení vnějšími silami. 

Smluvní mez pevnosti je základní mechanická zkouška. Mez pevnosti Rm 

je maximální napětí, které bylo dosaženo při deformaci (zkoušce). Mez kluzu Re 

je napětí, které způsobí trvalé deformace. 

3. Tvrdost – je odolnost povrchu proti vniknutí cizího tělesa. Je výsledkem elasticity, 

křehkosti, plasticity a chemických vlastností. Zkoušky tvrdosti se provádí velmi často, 

protože je rychlá a levná. 

4. Houževnatost – je velikost práce, která je potřebná k rozdělení hmoty na dvě části. 

Houževnatost je protiklad křehkosti. 

5. Plasticita – je schopnost materiálu měnit v tuhém stavu trvale tvar bez porušení, 

tzn. plasticky se před porušením deformovat. 

6. Tvárnost (tvářitelnost) – je schopnost materiálu vytvořit výrobek plastickou 

deformací za tepla nebo za studena, aniž by došlo k porušení materiálu a po skončení 

procesu nový tvar zachovat. Je ovlivněna chemickým složením. Tvárnost je především 

zkoušena u materiálů, které jsou určeny k dalšímu zpracování kováním, válcováním 

nebo lisováním. 

7. Svařitelnost – je schopnost materiálu vytvořit kvalitní svarový spoj. Svarový spoj 

musí vyhovovat mechanickým vlastnostem. 

8. Slévatelnost – je schopnost kovu vytvořit odlitek. Je dána zabíhavostí a smrštěním. 

Zabíhavost je schopnost kovů a slitin dokonale vyplnit formu. Smrštění představuje 

objemové změny odlitku. 

9. Obrobitelnost – je soubor vlastností, které určují, jak snadno se materiál obrábí 

a s jakou intenzitou se otupuje nástroj. [17], [19], [20], [29] 
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2 Technologie výroby zvoleného produktu 

2.1 Představení společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. 

2.1.1 Historie 

Historie firmy EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. začala prvním vyrobeným zkujněným 

železem v Rudolfově huti v roce 1830. S rozvojem výroby oceli byly ve Vítkovicích 

budovány válcovací tratě. Předchůdkyně v současnosti používaných válcovacích tratí byly 

uvedeny do provozu v roce 1911. [27] 

Stavba předchůdce dnešní ocelárny EVARZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. tzv. Nová ocelárna 

byla zahájena v roce 1908. V letech 1913 – 1929 probíhala skladba pecí nové ocelárny. 

V roce 1957 byla poprvé dosažena roční výroba 1 000 000 t. V letech 1991až 1995 byly 

uváděny do provozu zařízení sekundární metalurgie. Od roku 1995 probíhala nová skladba 

zařízení ocelárny. V roce 2006 byla zahájena výroba na novém systému sekundární 

metalurgie. [27] 

S rozvojem výroby oceli byly ve Vítkovicích budovány válcovací tratě. V současnosti 

provozovaná těžká profilová trať a sochorová trať byly uvedeny do provozu v roce 1913 

a trať 3,5 Kvarto v roce 1971. V průběhu let byla prováděna řada generálních oprav 

a modernizačních akcí. Poslední modernizační akce na válcovacích tratích umožnily 

např. výrazně zlepšit geometrii vyválcovaného plechu, válcovat klínové plechy, rozšířit 

sortiment nebo zpřesnit rozměry vývalků. [27] 

2.1.2 Současnost 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., patří mezi přední evropské výrobce válcovaných 

výrobků z oceli. Od roku 2005 je společnost součástí jedné z největší ocelářské a těžařské 

skupiny EVRAZ GROUP S.A. [27] 

Výrobu oceli zabezpečuje konvertorová ocelárna. Na konvertorovou ocelárnu navazuje 

bramové kontilití. Výrobní kapacita ocelárny je 950 000 t za rok. Těžká profilová trať 

zabezpečuje válcování profilové oceli z vlastní případně externí vsázky. Výrobní kapacita 

válcovny plechů je 755 000t za rok a výrobní kapacita válcovny profilů je 170 000 t za rok. 

Výpalky jsou produkovány na moderních pálicích strojích s podporou řídicího systému CNC. 

Pálící stroje jsou vybaveny plazmovými hořáky a hořáky na kyslík - zemní plyn. Výrobní 

kapacita střediska výpalky je 30 000 t za rok. [27] 
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2.2 Výrobní program 

Hlavní výrobní program společnosti tvoří následující čtyři skupiny výrobků. 

Plechy 

Válcovna plechů byla založena v roce 1971 a prošla rozsáhlou modernizací v roce 1999, což 

umožnilo výrazně zlepšit geometrii vyválcovaného plechu, povrchovou kvalitu a rozšířit 

sortiment. Plechy jsou vyrobeny z plynule odlévaných bram. Sortiment plechů je válcován 

v tloušťkách 5-80 mm a šířkách 1000 - 3300 mm. Sortiment plechů může být například použit 

pro ocelové a mostní konstrukce, lodě, dopravní stroje a vozidla, tlakové nádoby užívané 

za normálních i zvýšených teplot, speciální vojenskou techniku, plechy odolné proti 

atmosférické korozi apod. [27] 

Profily 

Těžká profilová trať byla uvedena do provozu v roce 1914, od té doby prošla několika 

modernizacemi. Válcovací trať je tvořena 5 vratnými duo stolicemi, kdy poslední stolici 

je možno použít jako univerzální pro válcování nosníků. Válcované profily jsou dodávány 

v délkách do 24 m. Základními průmyslovými obory, kde profily nacházejí své uplatnění patří 

stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, těžební průmysl a další obory. [27] 

Štětovnice 

Počátky výroby štětovnic ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. se datují od roku 

1935. Kvalita tohoto sortimentu výrobků je známa v mnoha zemích Evropy. [27] 

Tvarové výpalky 

Společnost nabízí možnost zpracování za tepla válcovaných tlustých plechů na výchozí 

polotovary k dalšímu mechanickému opracování. Tyto polotovary je možné dále použít 

pro výrobu strojních dílů formou tvarových výpalků. Výpalky jsou zhotovovány 

na špičkových CNC řízených pálicích strojích vybavených plazmovými hořáky a hořáky 

kyslík–zemní plyn. Vstupním materiálem pro výrobu tvarových výpalků jsou především 

vlastní plechy. [27] 

2.3 Budování QMS 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., je vlastníkem certifikátu pro systém managementu 

kvality (QMS) podle EN ISO 9001:2008 a certifikátu API Spec. Q1. Společnost je dále 

držitelem certifikátu pro systém environmentálního managementu kvality (EMS) 

podle EN ISO 14001:2004. [27] 

http://www.evrazvitkovicesteel.com/data/soubory/certifikaty/en-iso-9001-2008-cz.pdf
http://www.evrazvitkovicesteel.com/data/soubory/certifikaty/api-spec-q1.pdf
http://www.evrazvitkovicesteel.com/data/soubory/certifikaty/en-iso-14001-2004-cz.pdf
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Výrobky společnosti jsou certifikovány podle řady legislativních požadavků, včetně 

specifikací různých certifikačních společností. [27] 

2.4 Technologie výroby 

Na trať Kvarto 3,5 jsou přiváženy bramy, které jsou děleny na předvalky a ohřívány ve dvou 

narážecích ohřívacích pecích. Po odkujení jsou bramy válcovány na čtyřválcové vratné stolici 

3,5 m Kvarto do konečných tlouštěk plechu od 5 mm do 80 mm. Šířka válcovaných plechů 

se pohybuje od 1000 mm do 3300 mm. Na trati je možné válcovat vývalky až do délky 38 m, 

avšak z expedičních důvodů se dodávají plechy o maximální délce 16 m. Válcovací trať 

je poháněna dvěma stejnosměrnými motory o výkonu 4800 kW. Řada agregátu pracuje 

poloautomaticky nebo je zcela automatizovaná. Stříhání plechů do tloušťek 50 mm 

je zabezpečováno na stříhacích linkách, které mají vysokou přesnost. Tlustší plechy 

jsou děleny pálením. [27] 

Vážící zařízení a moderní signovací zařízení zajišťuje sledování a řízení výroby pomocí 

výpočetní techniky. [27] 

2.4.1 Kontrola produktu a způsob odebírání vzorků 

Veškeré vývalky ve výrobě jsou identifikovány vyražením pořadového čísla vývalku. Tento 

prvotní identifikační znak je dále přenesen na jednotlivé plechy a rozšířen o číslo tavby 

a jakostní značkou oceli. Ve výpravnách jsou pak hotové plechy kontrolovány dle výrobních 

listů, uvolňovacích listů a dodacích listů. [34] 

Zákazník může požadovat záruky mechanických vlastností, chemického složení, vnitřní 

homogenity nebo metalografické šetření, které se provádí zkoušením materiálu. Odběr vzorků 

se provádí ve zkouškovém hospodářství. Zkouškové bramy mají přídavky, které 

po rozválcování slouží ke zkoušení. [34] 

Před odběrem zkouškového pásu je důležité zjistit, zda odpovídá délka vývalku střihovému 

plánu. Pokud délka vývalku neodpovídá, je zapotřebí upravit střihový plán. V případě, 

že délka vývalku odpovídá střihovému plánu, zjišťuje se, zda je vývalek určený k odběru 

zkouškového pásu. Pokud se zkouškový pás neodebírá, dělí se vývalek na  příčných nůžkách 

a následně je označen. Vyválený plech prochází kontrolou, zda odpovídá předepsaným 

parametrům a posléze je expedován. [34] 

Pokud je vývalek určený k odběru zkouškového pásu provede se na příčných nůžkách 

jeho odběr. Zkouškový pás je transportován do zkouškového hospodářství. Zde je pás uložen 
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na pálicí stůl a je mu automaticky přiřazen pálicí plán. Pokud zkouškový pás nesouhlasí 

s pálicím plánem, provádí se zjištění chybného přiřazení vzorku a následně je přiřazen 

správný zkouškový pás k pálicímu plánu. V případě, že zkouškový pás souhlasí s pálicím 

plánem je zjišťováno, zda souhlasí rozměr zkouškového pásu s předepsaným rozměrem 

pálicího plánu. Pokud nastane nesoulad, je zapotřebí provést změnu pálicího plánu. Když 

rozměr zkouškového pásu souhlasí s předepsaným rozměrem pálicího plánu, nastaví 

se poloha referenčního bodu na zkouškový pás a provede se automatické ražení 

identifikačního čísla na vzorek. Provádí se pálení, jak originálního, tak záložního polotovaru. 

Takto vypálený polotovar se ukládá na odkládací stůl, který je k tomu určený a vystavuje 

se zkouškový list. [34] 

Poté jsou zkušební polotovary se zkušebními listy převezeny do zkušebny, opracovány 

na zkušební vzorky a odzkoušeny destruktivním zkoušením, např. tahová zkouška, zkouška 

vrubové houževnatosti, popřípadě další zkoušky dle normy nebo požadavku zákazníka. 

Veškeré výsledky zkoušek jsou zaznamenány do SŘHV (systém řízení hutní výroby) 

a na základě jejich hodnot je rozhodnuto o tom, zda bude vyrobený plech uvolněn k expedici. 

[34] 

Příprava vzorků a zkušebních těles se provádí dle normy EN 10025-1 až EN 10025-6. 

Pro chemický rozbor se vzorky připravují dle EN ISO 14284. [34][27] 
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3 Hodnocení dodavatelů podle chemického složení a mechanických 

vlastností 

V praktické části diplomové práce budou hodnoceni interní a externí výrobci, 

kteří se zabývají výrobou kontinuálně odlévaných bram s jakostí S355J2, ze kterých 

se následně válcují plechy o tloušťkách nad 30 mm.  

V současné době ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. hodnocení dodavatelů 

podle mechanických vlastností a chemického složení dodávaných materiálu neprobíhá. 

Hodnocení provádí externí firma, která dodavatele hodnotí podle dvou základních parametrů. 

Prvním kritériem jsou rozměrové parametry bram a druhým měřítkem jsou povrchové vady 

jako například trhliny, šupy, nebo vměstky. 

Hodnocení dodavatelů podle chemického složení se posuzuje pouze podle toho, zda chemické 

složení odpovídá stanoveným požadavkům zákazníka. Výsledkem posouzení je, zda 

dodavatel vyhověl nebo nevyhověl. Hodnocení dodavatelů podle mechanických vlastností se 

vůbec neprovádí. Pokud zákazník požaduje určité mechanické vlastnosti dodávaného 

materiálu, tak společnost svému dodavateli zadá limitující omezení. Společnost EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a. s. chce v budoucnu své interní i externí dodavatele hodnotit sama. 

Úkolem praktické části je aplikace navrhovaných metod pro hodnocení dodavatelů na reálná 

data a následné stanovení pořadí jednotlivých dodavatelů podle chemického složení 

a mechanických vlastností. Data budou zpracována v programu Statgraphics Centurion vezre 

15. V závěru proběhne vzájemné srovnání výsledných pořadí. 

Byl zvolen program Statgraphics Centurion verze 15, protože společnost v něm pracuje. Při 

hodnocení podle chemických vlastností bylo hodnoceno pět dodavatelů a bylo zvoleno deset 

hodnotících kritérií. U mechanických vlastností bylo hodnoceno pět stejných dodavatelů 

a byla zvolena tři kritéria. Pro stanovení výsledných pořadí byly jednotlivé výsledky 

vypočítány pomocí programu MS Excel 2007.  
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3.1 Hodnocení dodavatelů podle chemického složení 

Po konzultaci s Bc. René Cedivodou a s technology výroby byly zvoleny chemické prvky, 

podle kterých budou jednotliví dodavatelé hodnoceni. Bylo vybráno deset prvků: uhlík (C), 

mangan (Mn), křemík (Si), fosfor (P), síra (S), měď (Cu), chrom (Cr), titan (Ti), hliník (Al), 

dusík (N). 

3.1.1 Ověřování předpokladů o datech 

Vygenerovaná data od společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. byla převedena 

do programu Statgraphics Centurion verze 15. Pro každého dodavatele a jeho jednotlivé 

chemické prvky byly ověřeny předpoklady o datech, podle níže uvedených postupů. Nejdříve 

byly použity grafické metody a následně testy statistických hypotéz. Pomocí testů 

statistických hypotéz lze ověřit správnost závěrů u grafických metod. 

3.1.1.1 Grafické metody 

Normalita 

Normalitu daných dat ověříme sestrojením pravděpodobnostního grafu a Q-Q grafu podle 

postupu: 

- Plot → Exploratory Plots → Normal Probability Plot → výběr proměnné. 

- Desribe → Distribution Fitting → Fitting Uncensored Data → výběr proměnné 

→ Graphs (3. ikona) → Quantile-Quantile Plot. [32] 

Homogenita 

Homogenitu daných dat ověříme sestrojením krabicového grafu podle postupu: 

- Desribe → Numeric Data → Outlier Identification → výběr proměnné. [32] 

Nezávislost 

- Plot → Scatterplots → X Plot → výběr proměnné. [32] 

Ze sestrojených grafů pro jednotlivé dodavatele stručně vyplývají následující závěry. 

Dodavatel 16 

U tohoto dodavatele žádný z prvků nesplňuje podmínku normality. Proto můžeme říci, 

že soubor dat dodavatele 16 nepochází z normálního rozdělení. Z krabicového grafu můžeme 

vyčíst, že se u všech prvků vyskytují odlehlé hodnoty. Pomocí bodových diagramů bylo 

určeno, že soubor dat dodavatele je závislý. 
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Dodavatel 17 

U tohoto dodavatele žádný z prvků nesplňuje podmínku normality. Proto můžeme říci, 

že soubor dat dodavatele 17 nepochází z normálního rozdělení. Z krabicového grafu můžeme 

vyčíst, že se u všech prvků vyskytují odlehlé hodnoty. Pomocí bodových diagramů bylo 

určeno, že soubor dat dodavatele je závislý. 

Dodavatel 32 

U tohoto dodavatele žádný z prvků nesplňuje podmínku normality. Proto můžeme říci, 

že soubor dat dodavatele 32 nepochází z normálního rozdělení. Z krabicového grafu můžeme 

vyčíst, že se u většiny prvků vyskytují odlehlé hodnoty. Pomocí bodových diagramů bylo 

určeno, že soubor dat dodavatele je závislý. 

Dodavatel č. 45 

U tohoto dodavatele většina z prvků nesplňuje podmínku normality. Proto můžeme říci, 

že soubor dat dodavatele 45 nepochází z normálního rozdělení. Z krabicového grafu můžeme 

vyčíst, že se u většiny prvků vyskytují odlehlé hodnoty. Pomocí bodových diagramů bylo 

určeno, že soubor dat dodavatele je závislý. 

Dodavatel č. 46 

U tohoto dodavatele bylo dle kvantil-kvantilového grafu u většiny prvků přijato rozhodnutí, 

že data nesplňují podmínku normality. Proto můžeme říci, že soubor dat dodavatele 46 

nepochází z normálního rozdělení. Z krabicového grafu můžeme vyčíst, že se u většiny prvků 

nevyskytují odlehlé hodnoty. Pomocí bodových diagramů bylo určeno, že soubor dat 

dodavatele je nezávislý. 

Výsledné grafy pro ověření předpokladů o datech jsou uvedeny v technické zprávě. 

Pro přehlednost byly výsledky grafických metod pro ověřování předpokladů o datech shrnuty 

do tabulky 4 a 5, kde: 

- index Ano znamená, že data splňují danou podmínku,  

- index Ne znamená, že data nesplňují danou podmínku. 
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Tabulka 4 Výsledky grafického ověření předpokladů o datech 

Dodavatel Chem. prvek 

Normalita 

Homogenita Nezávislost Pravděpod. 

graf 
Q-Q graf 

16 

C Ne Ne Ano Ne 

Mn Ne Ne Ano Ne 

Si Ne Ne Ano Ne 

P Ne Ne Ano Ne 

S Ne Ne Ano Ne 

Cu Ne Ne Ano Ne 

Cr Ne Ne Ano Ne 

Ti Ne Ne Ano Ne 

Al Ne Ne Ano Ne 

N Ne Ne Ano Ne 

17 

C Ne Ne Ano Ne 

Mn Ne Ne Ano Ne 

Si Ne Ne Ano Ne 

P Ne Ne Ano Ne 

S Ne Ne Ano Ne 

Cu Ne Ne Ano Ne 

Cr Ne Ne Ano Ne 

Ti Ne Ne Ano Ne 

Al Ne Ne Ano Ne 

N Ne Ne Ano Ne 
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Tabulka 5 Výsledky grafického ověření předpokladů o datech 

Dodavatel Chem. prvek 

Normalita 

Homogenita Nezávislost Pravděpod. 

graf 
Q-Q graf 

32 

C Ne Ne Ne Ne 

Mn Ne Ne Ano Ne 

Si Ne Ne Ano Ne 

P Ne Ne Ano Ne 

S Ne Ne Ne Ne 

Cu Ne Ne Ano Ano 

Cr Ne Ne Ano Ne 

Ti Ne Ne Ne Ne 

Al Ne Ne Ne Ano 

N Ne Ne Ano Ne 

45 

C Ano Ano Ano Ne 

Mn Ne Ne Ne Ne 

Si Ne Ne Ano Ne 

P Ne Ne Ne Ne 

S Ne Ne Ano Ne 

Cu Ne Ne Ano Ne 

Cr Ne Ne Ano Ne 

Ti Ne Ne Ano Ne 

Al Ano Ne Ano Ne 

N Ne Ne Ano Ne 

46 

C Ano Ano Ne Ano 

Mn Ne Ne Ano Ano 

Si Ne Ne Ne Ano 

P Ne Ne Ne Ano 

S Ne Ne Ne Ano 

Cu Ne Ano Ano Ano 

Cr Ne Ne Ano Ano 

Ti Ne Ne Ne Ne 

Al Ne Ano Ne Ano 

N Ne Ano Ano Ano 
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3.1.1.2 Statistické testování hypotéz 

Před tím, než budou pro jednotlivé prvky otestovány statistické hypotézy, musíme stanovit 

nulovou hypotézu a alternativní hypotézu. Pro hladinu významnosti byla zvolena 

hodnota α = 0,05. 

Normalita 

Pro ověření normality dat použijeme Shapiro–Wilkův test, který je považován za nejsilnější 

test. Stanovíme základní hypotézy: 

- nulová hypotéza H0: data pochází z normálního rozdělní, 

- alternativní hypotéza H1: data nepochází z normálního rozdělení. 

Tyto hypotézy platí pro ověření normality všech chemických prvků u každého dodavatele. 

Test v programu Statgraphics Plus provedeme podle postupu: 

- Desribe → Distributions Fitting → Fitting Uncensored Data → výběr proměnné → 

Tables (2. ikona) → Tests for Normality. [32] 

Pro provedení testu provedeme jeho vyhodnocení podle následujících kritérií: 

- Je-li p-value < α→ zamítá se nulová hypotéza H0 a přijímá se alternativní hypotéza 

H1, tzn. data daného chemického prvku nepochází z normálního rozdělení. 

- Je-li p-value > α → přijímá se nulová hypotéza H0 a zamítá se alternativní hypotéza 

H1, tzn. data daného chemického prvku pochází z normálního rozdělení. 

Pro ověření správnosti výsledků testu, lze využít i další testy, jako např. Anderson–Darlingův 

test, Kolmogorov–Smirnovův test nebo    test dobré shody. Postup pro provedení testů je 

následující: 

- Desribe → Distributions Fitting → Fitting Uncensored Data → výběr proměnné → 

Tables (2. ikona) → Goodness-of-Fit Tests → Pane Options → Chi-squared, 

Kolmogorov–Smirnov a Anderson–Darling. [32] 

Přesné výsledky testů a jejich vyhodnocení jsou uvedeny v technické zprávě. Souhrnné 

výsledky testů normality pro jednotlivé dodavatele jsou uvedeny v tabulce 6 a 7, kde: 

- index Ano znamená, že data pochází z normálního rozdělení,  

- index Ne znamená, že data nepochází z normálního rozdělení, 

- symbol – znamená, že test nelze provést z důvodu velkého množství dat. 
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Protože u všech dodavatelů bylo prokázáno, že data nepochází z normálního rozdělní, lze 

vyslovit závěr, že celý soubor vygenerovaných dat nemá normální rozdělení. Stejný závěr 

mělo i grafické posouzení normality dat. 

 

Tabulka 6 Testování normality dat 

Dodavatel Chem. prvek 
Shapiro – 

Wilkův test 

Anderson – 

Darlingův test 

Kolmogorov – 

Smirnovův 

test 

   test dobré 

shody 

16 

C - - - Ne 

Mn - - - Ne 

Si - - - Ne 

P - - - Ne 

S - - - Ne 

Cu - - - Ne 

Cr - - - Ne 

Ti - - - Ne 

Al - - - Ne 

N - - - Ne 

17 

C - - - Ne 

Mn - - - Ne 

Si - - - Ne 

P - - - Ne 

S - - - Ne 

Cu - - - Ne 

Cr - - - Ne 

Ti - - - Ne 

Al - - - Ne 

N - - - Ne 
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Tabulka 7 Testování normality dat 

Dodavatel Chem. prvek 
Shapiro – 

Wilkův test 

Anderson – 

Darlingův test 

Kolmogorov – 

Smirnovův 

test 

   test dobré 

shody 

32 

C Ne Ne Ne Ne 

Mn Ne Ne Ano Ne 

Si Ne Ne Ne Ano 

P Ne Ne Ne Ne 

S Ne Ne Ne Ano 

Cu Ne Ne Ano Ne 

Cr Ne Ne Ano Ne 

Ti Ne Ne Ne Ne 

Al Ano Ne Ano Ano 

N Ne Ne Ne Ne 

45 

C Ano Ne Ne Ne 

Mn Ne Ne Ne Ne 

Si Ne Ne Ne Ne 

P Ne Ne Ne Ne 

S Ne Ne Ne Ne 

Cu Ne Ne Ne Ne 

Cr Ne Ne Ne Ne 

Ti Ne Ne Ne Ne 

Al Ne - Ne - 

N Ne Ne Ne Ne 

46 

C Ano Ano Ano Ano 

Mn Ne Ne Ne Ne 

Si Ne Ne Ano Ne 

P Ano Ne Ano Ano 

S Ne Ne Ano Ano 

Cu Ano Ano Ano Ano 

Cr Ne Ne Ano Ne 

Ti Ne Ne Ne Ne 

Al Ano Ano Ano Ne 

N Ano Ano Ano Ano 
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Homogenita 

Pro ověření homogenity dat použijeme Grubbsův test. Stanovíme základní hypotézy: 

- nulová hypotéza H0: v souboru dat se vyskytuje odlehlá hodnota, 

- alternativní hypotéza H1: v souboru dat se nevyskytuje odlehlá hodnota. 

Tyto hypotézy platí pro ověření homogenity všech chemických prvků u každého dodavatele. 

Test v programu Statgraphics Plus provedeme podle postupu: 

- Desribe → Numeric Data → Outlier Identification → výběr proměnné. [32] 

 

Pro provedení testu provedeme jeho vyhodnocení podle následujících kritérií: 

- Je-li p-value > α→ zamítá se nulová hypotéza H0 a přijímá se alternativní hypotéza 

H1, tzn. v souboru data daného chemického prvku se nevyskytuje odlehlá hodnota. 

- Je-li p-value < α → přijímá se nulová hypotéza H0 a zamítá se alternativní hypotéza 

H1, tzn. v souboru data daného chemického prvku se vyskytuje odlehlá hodnota. 

Po konzultaci s Bc. René Cedivodou a s technology výroby byly stanoveno, že v případě 

výskytu odlehlých hodnot dané hodnoty nebudou vyloučeny ze souboru z důvodu náročnosti 

v procesu výroby oceli. 

Přesné výsledky testu a jeho vyhodnocení jsou uvedeny v technické zprávě. Souhrnné 

výsledky Grubbsova testu pro jednotlivé dodavatele jsou uvedeny v  tabulce 8, 9 a 10, kde: 

- index Ano znamená, že v souboru dat se vyskytuje odlehlá hodnota,  

- index Ne znamená, že v souboru dat se nevyskytuje odlehlá hodnota. 

Protože u všech dodavatelů bylo prokázáno, že se v datech objevují odlehlé hodnoty, lze 

vyslovit závěr, že celý soubor vygenerovaných dat obsahuje odlehlé nebo podezřelé hodnoty. 

Dané hodnoty nebudou ze souboru vyloučeny z výše uvedených důvodů. Stejný závěr mělo 

i grafické posouzení homogenity dat. 
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Tabulka 8 Testování homogenity dat 

Dodavatel Chemický prvek Grubbsův test 

16 

C Ano 

Mn Ano 

Si Ano 

P Ano 

S Ano 

Cu Ano 

Cr Ano 

Ti Ano 

Al Ne 

N Ano 

17 

C Ano 

Mn Ano 

Si Ano 

P Ano 

S Ano 

Cu Ano 

Cr Ano 

Ti Ano 

Al Ne 

N Ano 

32 

C Ne 

Mn Ano 

Si Ne 

P Ano 

S Ne 

Cu Ne 

Cr Ano 

Ti Ne 

Al Ne 

N Ano 
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Tabulka 9 Testování homogenity dat 

Dodavatel Chemický prvek Grubbsův test 

45 

C Ano 

Mn Ne 

Si Ne 

P Ne 

S Ano 

Cu Ano 

Cr Ano 

Ti Ne 

Al Ano 

46 

C Ne 

Mn Ne 

Si Ne 

P Ne 

S Ne 

Cu Ano 

Cr Ne 

Ti Ne 

Al Ne 

Nezávislost  

Pro ověření nezávislosti dat použijeme testy náhodnosti. Stanovíme základní hypotézy: 

- nulová hypotéza H0: data jsou nezávislá, 

- alternativní hypotéza H1: data jsou závislá. 

Tyto hypotézy platí pro ověření nezávislosti všech chemických prvků u každého dodavatele. 

Test v programu Statgraphics Plus provedeme podle postupu: 

- Describe → Time Series → Descriptive Methods → výběr proměnné → Tables 

(2. ikona) → Tests for Randomness. [32] 

Pro provedení testu provedeme jeho vyhodnocení podle následujících kritérií: 

- Je-li p-value < α→ zamítá se nulová hypotéza H0 a přijímá se alternativní hypotéza 

H1, tzn. data daného chemického prvku jsou závislá. 
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- Je-li p-value > α → přijímá se nulová hypotéza H0 a zamítá se alternativní hypotéza 

H1, tzn. data daného chemického prvku jsou nezávislá. 

Přesné výsledky testů a jejich vyhodnocení jsou uvedeny v technické zprávě. Souhrnné 

výsledky testů náhodnosti pro jednotlivé dodavatele jsou uvedeny v tabulce 11 a 12, kde: 

- index Ano znamená, že dat jsou závislá,  

- index Ne znamená, že data jsou nezávislá. 

Protože u všech dodavatelů bylo prokázáno, že data jsou závislá, lze vyslovit závěr, že celý 

soubor vygenerovaných dat je závislý. Stejný závěr mělo i grafické posouzení nezávislosti 

dat. 

Tabulka 10 Testování nezávislosti dat 

Dodavatel Chemický prvek 
Tests for 

Randomness 

16 

C Ano 

Mn Ano 

Si Ano 

P Ano 

S Ano 

Cu Ano 

Cr Ano 

Ti Ano 

Al Ano 

N Ano 

17 

C Ano 

Mn Ano 

Si Ano 

P Ano 

S Ano 

Cu Ano 

Cr Ano 

Ti Ano 

Al Ano 

N Ano 
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Tabulka 11 Testování nezávislosti dat 

Dodavatel Chemický prvek 
Tests for 

Randomness 

32 

C Ano 

Mn Ne 

Si Ne 

P Ano 

S Ano 

Cu Ano 

Cr Ano 

Ti Ano 

Al Ne 

N Ne 

45 

C Ano 

Mn Ano 

Si Ano 

P Ano 

S Ano 

Cu Ano 

Cr Ano 

Ti Ano 

Al Ano 

N Ano 

46 

C Ano 

Mn Ne 

Si Ne 

P Ne 

S Ne 

Cu Ne 

Cr Ne 

Ti Ano 

Al Ne 

N Ne 
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3.1.2 Statistické testy 

3.1.2.1 Wilcoxonův test 

Abychom mohli určit, zda je rozdíl mezi porovnávanými průměry (mediány) statisticky 

významný použijeme Wilkoconův test. Daný test použijeme, protože nebyla splněna 

podmínka normality. Test posuzuje rovnost mediánů dvou výběrových souborů.  

Hlavním úkolem bude zjistit, zda se optimální hodnota mediánu jednotlivých chemických 

prvků statisticky významně liší od jednotlivých chemických prvků všech dodavatelů. 

Optimum bylo zjištěno z normy ČSN EN 10025-2 pro ocel jakosti S355J2 a má následující 

složení: 0,20% C; 1,60% Mn; 0,55% Si; 0,025% P; 0,025% S, 0,55% Cu a 0,05% Ti. 

Po konzultaci bylo pro zbývající prvky optimum stanoveno jako medián dodavatele 17: 

0,06% Cr; 0,037% Al; 0,006% N. Důvodem zvolení dodavatele 17 je skutečnost, že se jedná 

o výrobce oceli z produkce společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. a na danou ocel 

je trať primárně nastavena. [3] 

Stanovíme základní hypotézy: 

- nulová hypotéza H0: mediány se rovnají          , 

- alternativní hypotéza H1: mediány se nerovnají          . 

Test v programu Statgraphics Plus provedeme podle postupu: 

- Compare → Two Samples → Independet Samples → Sample1: hodnota optima; 

Sample2: hodnota prvku dodavatele → Tables (2. ikona) → Comparison of Medians. 

[32] 

Pro provedení testu provedeme jeho vyhodnocení podle následujících kritérií: 

- Je-li p-value < α→ zamítá se nulová hypotéza H0 a přijímá se alternativní hypotéza 

H1, tzn. mediány se rovnají. 

- Je-li p-value > α → přijímá se nulová hypotéza H0 a zamítá se alternativní hypotéza 

H1, tzn. mediány se nerovnají. 

Přesné výsledky testů a jejich vyhodnocení jsou uvedeny v technické zprávě. Souhrnné 

výsledky testu shodnosti mediánů jsou uvedeny v tabulce 13, kde: 

- index Ano znamená, že mediány se rovnají,  

- index Ne znamená, že mediány se nerovnají. 
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Tabulka 12 Porovnání mediánů 

Chem. 

prvek 

Dodavatel 

16 17 32 45 46 

C Ne Ne Ne Ne Ne 

Mn Ne Ne Ne Ne Ne 

Si Ne Ne Ne Ne Ne 

P Ne Ne Ne Ne Ne 

S Ne Ne Ne Ne Ne 

Cu Ne Ne Ne Ne Ne 

Cr Ne Ne Ne Ne Ne 

Ti Ne Ne Ne Ne Ne 

Al Ne Ano Ne Ne Ne 

N Ne Ne Ne Ne Ne 

 

U jednotlivých prvků dodavatelů bylo dokázáno, že mediány se nerovnají. Lze říci, 

že se všichni dodavatelé od optimální hodnoty liší. 

3.1.2.2 Kruskal – Wallisův test 

Abychom mohli určit, které faktory významně ovlivňují sledované veličiny, použijeme 

Kruskal – Wallisův test. Daný test použijeme, protože nebyla splněna podmínka normality. 

Test porovnává hodnoty mediánů. 

Stanovíme základní hypotézy: 

- nulová hypotéza H0: mediány se rovnají                      , 

- alternativní hypotéza H1: mediány se nerovnají   alespoň pro jednu dvojici neplatí H0. 

Test v programu Statgraphics Plus provedeme podle postupu: 

- Compare → Multiple Samples → Multiple-Sample Comparison → Multiple Data 

Columns → Samples: zadání proměnných → Tables (2. ikona) → Kruskal-Wallis and 

Friedman Tests. [32] 
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Pro provedení testu provedeme jeho vyhodnocení podle následujících kritérií: 

- Je-li p-value < α→ zamítá se nulová hypotéza H0 a přijímá se alternativní hypotéza 

H1, tzn. mediány se nerovnají. 

- Je-li p-value > α → přijímá se nulová hypotéza H0 a zamítá se alternativní hypotéza 

H1, tzn. mediány se rovnají. 

Pokud test prokáže, že mezi mediány je statisticky významný rozdíl, je nutné použít tzv. 

Analýza Post-Hoc. Pomocí této analýzy určíme rozdíl mezi jednotlivými dodavateli. 

- Compare → Multiple Samples → Multiple-Sample Comparison → Multiple Data 

Columns → Samples: zadání proměnných → Tables (2. ikona) → Multiple Range 

Tests. [32] 

Pomocí testu bylo dokázáno, že mediány dodavatelů se nerovnají. Přesné výsledky testů 

a jejich vyhodnocení jsou uvedeny v technické zprávě.  

3.1.3 Metody hodnocení dodavatelů 

Aby bylo možné stanovit výsledné pořadí dodavatelů, je nutné stanovit tzv. optimum. 

Za optimum je považováno chemické složení, které je popsáno v normě ČSN EN 10025-2 

pro ocel jakosti S355J2 a má následující složení: 0,20% C; 1,60% Mn; 0,55% Si; 0,025% P; 

0,025% S, 0,55% Cu a 0,05% Ti. Po konzultaci bylo pro zbývající prvky optimum stanoveno 

jako medián dodavatele 17: 0,06% Cr; 0,037% Al; 0,006% N. Důvodem zvolení 

dodavatele 17 je skutečnost, že se jedná o výrobce oceli z produkce společnosti EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a. s. a na danou ocel je trať primárně nastavena. [3] 

3.1.3.1 Saatyho metoda 

Jelikož je metoda založena na určení velikosti preference, je nutné stanovit vhodnou stupnici. 

Váha kritéria se vyjadřuje určitým počtem bodů ze stupnice. Po konzultaci s Bc. René 

Cedivodou a s technology výroby byla zvolena osmistupňová stupnice. Hodnocení probíhalo 

podle dvou kritérií: 

- pokud je kritérium v řádku významnější než kritérium ve sloupci zapíše se do políčka 

počet odpovídajících bodů 

- pokud je kritérium ve sloupci významnější než kritérium v řádku zapíše se do políčka 

převrácená hodnota počtu odpovídajících bodů. 
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Zápis do Saatyho matice probíhal dle výše popsaného hodnocení, tak aby se na diagonále 

matice nacházely jedničky. V polích pod diagonálou se nachází převrácené hodnoty, které 

odpovídají stejným hodnotám v polích nad diagonálou.  

 

Následně byl pro každý řádek Saatyho matice vypočítán geometrický průměr a určena 

výsledná váha kritéria. Popis bodovací stupnice je uveden v technické zprávě. Výsledky 

hodnocení a výpočtů jsou uvedeny v tabulce 8. 

 

Tabulka 13 Saatyho matice 

 C Mn Si P S Cu Cr Ti Al N 
Geom. 

průměr 

Výsledné 

váhy 

C 1 3 4 5 5 7 7 7 8 9 4,864 0,338 

Mn 1/3 1 2 3 3 5 6 4 4 5 2,605 0,181 

Si 1/4 1/2 1 2 2 3 3 4 4 5 1,801 0,125 

P 1/5 1/3 1/2 1 1 2 3 3 4 5 1,282 0,089 

S 1/5 1/3 1/2 1 1 2 2 3 3 4 1,17 0,081 

Cu 1/7 1/5 1/3 1/2 1/2 1 2 4 4 3 0,863 0,06 

Cr 1/7 1/6 1/3 1/2 1/2 1/2 1 1 1 2 0,537 0,037 

Ti 1/7 1/4 1/4 1/3 1/4 1/4 1 1 2 4 0,522 0,036 

Al 1/8 1/4 1/4 1/3 1/4 1/4 1 1/2 1 3 0,435 0,03 

N 1/9 1/5 1/5 1/4 1/3 1/3 1/2 1/4 1/3 1 0,296 0,021 

          Σ 14,375  

 

 

Ze Saatyho matice můžeme určit výsledné váhy jednotlivých prvků (kritérií). 
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3.1.3.2 Analýza údajů v matici 

V kapitole bude stanoveno výsledné pořadí dodavatelů. Budou hodnoceni dodavatelé, kteří 

dodávají ocel jakosti S355J2. Danou ocel společnosti dodává pět dodavatelů. Pro hodnocení 

bylo zvoleno deset kritérií. Kritéria představují vybrané chemické prvky. 

Stanovení vzdáleností mezi vícerozměrnými proměnnými 

Metodě se porovnává vzdálenosti jednotlivých kritérií od optimální hodnoty. Za optimální 

hodnoty jsou stanoveny hodnoty chemického složení oceli, které jsou stanoveny v normě 

ČSN EN 10025-2. Dodavatel, který je od optima nejméně vzdálen, je považován 

za nejvhodnějšího. 

Způsob výpočtů jednotlivých hodnot v tabulkách 15 a 16 je uveden v technické zprávě. 

Prvním krokem při dané analýze je stanovení výchozích vzdáleností dodavatelů.  

 

Tabulka 14 Stanovení výchozích vzdáleností dodavatelů 

d
o
d

a
v
a
te

l 

Kritéria 

C Mn Si P S Cu Cr Ti Al N 

Opt. 0,20 1,60 0,55 0,025 0,025 0,55 0,06 0,05 0,037 0,006 

16 0,17 1,42 0,33 0,014 0,005 0,04 0,06 0,003 0,038 0,006 

17 0,169 1,41 0,33 0,014 0,004 0,04 0,06 0,003 0,037 0,006 

32 0,167 1,41 0,34 0,015 0,005 0,04 0,06 0,003 0,042 0,006 

45 0,17 1,42 0,34 0,014 0,004 0,03 0,06 0,003 0,037 0,006 

46 0,189 1,5 0,33 0,013 0,008 0,063 0,022 0,001 0,039 0,008 

 

Protože se hodnoty kritérií jednotlivých dodavatelů liší od optima, je nutné provést sjednocení 

dat. Další výpočty budou provedeny podle vzorců uvedených v kapitole 2.3.2.2 praktické 

části. 

 

 

 

 



57 

Tabulka 15 Normované hodnoty 

d
o

d
a

v
a

te
l 

Kritéria 

C Mn Si P S Cu Cr Ti Al N 

Opt. 1,571 1,818 2,045 1,8 2 2,043 0,375 2,053 -0,5 0 

16 -0,571 -0,519 -0,455 -0,4 -0,5 -0,42 0,375 -0,421 0 0 

17 -0,643 -0,649 -0,455 -0,4 -0,625 -0,42 0,375 -0,421 -0,5 0 

32 -0,786 -0,649 -0,341 -0,2 -0,5 -0,42 0,375 -0,421 2 0 

45 -0,571 -0,519 -0,341 -0,4 -0,625 -0,469 0,375 -0,421 -0,5 0 

46 0,786 0,519 -0,455 -0,6 -0,125 -0,309 -2 -0,526 0,5 2 

 

Dalším krokem analýzy je určení vzdáleností od optima a zvolení nejlepšího dodavatele. Pro 

tento krok budou využity výsledné váhy jednotlivých chemických prvků, které byly 

vypočítány pomocí Saatyho matice. 

Pro provedení výpočtů získáme hodnoty vzdáleností pro všechny dodavatele. Vypočítané 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce 17. 

 

Tabulka 16 Vzdálenosti dodavatelů od optima 

Dodavatel 16 17 32 45 46 Opt. 

16 x 0,0617 0,1883 0,0423 0,85 2,1096 

17 - x 0,1655 0,0651 0,923 2,1526 

32 - - x 0,2021 1,0083 2,2338 

45 - - - x 0,8923 2,0935 

46 - - - - x 1,5925 

Opt. - - - - - x 
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Posledním krokem analýzy je určení pořadí dodavatelů. Na prvním místě se umístil 

dodavatel 46, který má nejnižší hodnotu vzdálenosti od optimální hodnoty. Na posledním 

místě je dodavatel 32, který má nejvyšší hodnotu vzdálenosti od optimální hodnoty. Výsledné 

pořadí dodavatelů je uvedeno v tabulce 18. 

 

Tabulka 17 Pořadí dodavatelů 

Pořadí Dodavatel 

1. 46 

2. 45 

3. 16 

4. 17 

5. 32 
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3.2 Hodnocení dodavatelů podle mechanických vlastností 

Po konzultaci s Bc. René Cedivodou a s technology výroby byly zvoleny mechanické 

vlastnosti, podle kterých budou jednotliví dodavatelé hodnoceni. Byly vybrány vlastnosti: tah 

a ráz. U mechanické vlastnosti tahu se bude hodnotit mez pevnosti (Rm) a mez kluzu (Re). 

Zkoušky tvrdosti a praskavosti nebudou v práci analyzovány. Důvodem je, že se tyto zkoušky 

dělají pouze na požadavek zákazníka a tudíž je jich velmi málo nebo nejsou vůbec žádné. 

3.2.1 Ověřování předpokladů o datech 

Vygenerovaná data od společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. byla převedena 

do programu Statgraphics Centurion verze 15. Pro každého dodavatele a jeho jednotlivé 

chemické prvky byly ověřeny předpoklady o datech. Nejdříve byly použity grafické metody 

a následně testy statistických hypotéz. Pomocí testů statistických hypotéz lze ověřit správnost 

závěrů u grafických metod. 

3.2.1.1 Grafické metody 

Normalita 

Normalitu daných dat ověříme sestrojením pravděpodobnostního grafu a Q-Q grafu podle 

postupu: 

- Plot → Exploratory Plots → Normal Probability Plot → výběr proměnné. 

- Desribe → Distribution Fitting → Fitting Uncensored Data → výběr proměnné 

→ Graphs (3. ikona) → Quantile-Quantile Plot. [32] 

Homogenita 

Homogenitu daných dat ověříme sestrojením krabicového grafu podle postupu: 

- Desribe → Numeric Data → Outlier Identification → výběr proměnné. [32] 

Nezávislost 

- Plot → Scatterplots → X Plot → výběr proměnné. [32] 

Ze sestrojených grafů pro jednotlivé dodavatele stručně vyplývají následující závěry. 

Dodavatel 16 

U tohoto dodavatele žádná mechanická vlastnost nesplňuje podmínku normality. Proto 

můžeme říci, že soubor dat dodavatele 16 nepochází z normálního rozdělení. Z krabicového 

grafu můžeme vyčíst, že se u většiny mechanických vlastností vyskytují odlehlé hodnoty. 

Pomocí bodových diagramů bylo určeno, že soubor dat dodavatele je závislý. 



60 

Dodavatel 17 

U tohoto dodavatele žádná mechanická vlastnost nesplňuje podmínku normality. Proto 

můžeme říci, že soubor dat dodavatele 17 nepochází z normálního rozdělení. Z krabicového 

grafu můžeme vyčíst, že se u většiny mechanických vlastností vyskytují odlehlé hodnoty. 

Pomocí bodových diagramů bylo určeno, že soubor dat dodavatele je závislý. 

Dodavatel 32 

U tohoto dodavatele žádná mechanická vlastnost nesplňuje podmínku normality. Proto 

můžeme říci, že soubor dat dodavatele 32 nepochází z normálního rozdělení. Z krabicového 

grafu můžeme vyčíst, že se u většiny mechanických vlastností nevyskytují odlehlé hodnoty. 

Pomocí bodových diagramů bylo určeno, že soubor dat dodavatele je závislý. 

Dodavatel č. 45 

U tohoto dodavatele žádná mechanická vlastnost nesplňuje podmínku normality. Proto 

můžeme říci, že soubor dat dodavatele 45 nepochází z normálního rozdělení. Z krabicového 

grafu můžeme vyčíst, že se u všech mechanických vlastností vyskytují odlehlé hodnoty. 

Pomocí bodových diagramů bylo určeno, že soubor dat dodavatele je nezávislý. 

Dodavatel č. 46 

U tohoto dodavatele většina mechanických vlastností nesplňuje podmínku normality. Proto 

můžeme říci, že soubor dat dodavatele 46 nepochází z normálního rozdělení. Z krabicového 

grafu můžeme vyčíst, že se u všech mechanických vlastností vyskytují odlehlé hodnoty. 

Pomocí bodových diagramů bylo určeno, že soubor dat dodavatele je závislý. 

Výsledné grafy pro ověření předpokladů o datech jsou uvedeny v technické zprávě. 

Pro přehlednost byly výsledky grafických metod pro ověřování předpokladů o datech shrnuty 

do tabulky 14, kde: 

- index Ano znamená, že data splňují danou podmínku,  

- index Ne znamená, že data nesplňují danou podmínku. 
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Tabulka 18 Výsledky grafického ověření předpokladů o datech 

Dodavatel 
Mechanická 

vlastnost 

Normalita 

Homogenita Nezávislost Pravděpod. 

graf 
Q-Q graf 

16 

Mez kluzu Ne Ne Ano Ne 

Mez pevnosti Ne Ne Ano Ne 

Ráz Ne Ne Ne Ne 

17 

Mez kluzu Ne Ne Ano Ne 

Mez pevnosti Ne Ne Ano Ne 

Ráz Ne Ne Ne Ne 

32 

Mez kluzu Ne Ne Ne Ano 

Mez pevnosti Ne Ne Ano Ne 

Ráz Ne Ne Ne Ano 

45 

Mez kluzu Ne Ne Ano Ne 

Mez pevnosti Ne Ne Ano Ne 

Ráz Ne Ne Ano Ne 

46 

Mez kluzu Ne Ne Ano Ne 

Mez pevnosti Ano Ano Ano Ne 

Ráz Ne Ne Ano Ne 

 

3.2.1.2 Testování statistických hypotéz 

Před tím, než budou pro jednotlivé prvky otestovány statistické hypotézy, musíme stanovit 

nulovou hypotézu a alternativní hypotézu. Pro hladinu významnosti byla zvolena 

hodnota α = 0,05. 

Normalita 

Pro ověření normality dat použijeme Shapiro–Wilkův test, který je považován za nejsilnější 

test. Stanovíme základní hypotézy: 

- nulová hypotéza H0: data pochází z normálního rozdělní, 

- alternativní hypotéza H1: data nepochází z normálního rozdělení. 

Tyto hypotézy platí pro ověření normality všech chemických prvků u každého dodavatele. 

Test v programu Statgraphics Plus provedeme podle postupu: 

- Desribe → Distributions Fitting → Fitting Uncensored Data → výběr 

proměnné → Tables (2. ikona) → Tests for Normality. [32] 
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Pro provedení testu provedeme jeho vyhodnocení podle následujících kritérií: 

- Je-li p-value < α→ zamítá se nulová hypotéza H0 a přijímá se alternativní hypotéza 

H1, tzn. data daného chemického prvku nepochází z normálního rozdělení. 

- Je-li p-value > α → přijímá se nulová hypotéza H0 a zamítá se alternativní hypotéza 

H1, tzn. data daného chemického prvku pochází z normálního rozdělení. 

Pro ověření správnosti výsledků testu, lze využít i další testy, jako např. Anderson–Darlingův 

test, Kolmogorov–Smirnovův test nebo    test dobré shody. Postup pro provedení testů je 

následující: 

- Desribe → Distributions Fitting → Fitting Uncensored Data → výběr 

proměnné → Tables (2. ikona) → Goodness-of-Fit Tests → Pane Options → Chi-

squared, Kolmogorov–Smirnov a Anderson–Darling. [32] 

Přesné výsledky testů a jejich vyhodnocení jsou uvedeny v technické zprávě. Souhrnné 

výsledky testů normality pro jednotlivé dodavatele jsou uvedeny v tabulce 15, kde: 

- index Ano znamená, že data pochází z normálního rozdělení,  

- index Ne znamená, že data nepochází z normálního rozdělení, 

- symbol – znamená, že test nelze provést z důvodu velkého množství dat. 

Protože u všech dodavatelů bylo prokázáno, že data nepochází z normálního rozdělní, lze 

vyslovit závěr, že celý soubor vygenerovaných dat nemá normální rozdělení. Stejný závěr 

mělo i grafické posouzení normality dat. 
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Tabulka 19 Testování normality dat 

Dodavatel Chem. prvek 
Shapiro – 

Wilkův test 

Anderson – 

Darlingův test 

Kolmogorov – 

Smirnovův 

test 

   test dobré 

shody 

16 

Mez kluzu - - - Ne 

Mez pevnosti - - - Ne 

Ráz - - - Ne 

17 

Mez kluzu - - - Ne 

Mez pevnosti - - - Ne 

Ráz - - - Ne 

32 

Mez kluzu Ne Ne Ne Ne 

Mez pevnosti Ne Ne Ne Ne 

Ráz Ne Ano Ano Ne 

45 

Mez kluzu - - - Ne 

Mez pevnosti - - - Ne 

Ráz - - - Ne 

46 

Mez kluzu Ne Ne Ne Ne 

Mez pevnosti Ano Ano Ano Ne 

Ráz Ne Ne Ne Ne 

 

Homogenita 

Pro ověření homogenity dat použijeme Grubbsův test. Stanovíme základní hypotézy: 

- nulová hypotéza H0: v souboru dat se vyskytuje odlehlá hodnota, 

- alternativní hypotéza H1: v souboru dat se nevyskytuje odlehlá hodnota. 

Tyto hypotézy platí pro ověření homogenity všech chemických prvků u každého dodavatele. 

Test v programu Statgraphics Plus provedeme podle postupu: 

- Desribe → Numeric Data → Outlier Identification → výběr proměnné. [32] 

Pro provedení testu provedeme jeho vyhodnocení podle následujících kritérií: 

- Je-li p-value > α→ zamítá se nulová hypotéza H0 a přijímá se alternativní hypotéza 

H1, tzn. v souboru data daného chemického prvku se nevyskytuje odlehlá hodnota. 

- Je-li p-value < α → přijímá se nulová hypotéza H0 a zamítá se alternativní hypotéza 

H1, tzn. v souboru data daného chemického prvku se vyskytuje odlehlá hodnota. 
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Po konzultaci s Bc. René Cedivodou a s technology výroby byly stanoveno, že v případě 

výskytu odlehlých hodnot dané hodnoty nebudou vyloučeny ze souboru z důvodu náročnosti 

v procesu výroby oceli. 

Přesné výsledky testu a jeho vyhodnocení jsou uvedeny v technické zprávě. Souhrnné 

výsledky Grubbsova testu pro jednotlivé dodavatele jsou uvedeny v  tabulce 16, kde: 

- index Ano znamená, že v souboru dat se vyskytuje odlehlá hodnota,  

- index Ne znamená, že v souboru dat se nevyskytuje odlehlá hodnota. 

Protože u většiny dodavatelů bylo prokázáno, že se v datech objevují odlehlé hodnoty, lze 

vyslovit závěr, že celý soubor vygenerovaných dat obsahuje odlehlé nebo podezřelé hodnoty. 

Dané hodnoty nebudou ze souboru vyloučeny z výše uvedených důvodů. Stejný závěr mělo 

i grafické posouzení homogenity dat. 

 

Tabulka 20 Testování homogenity dat 

Dodavatel Chemický prvek Grubbsův test 

16 

Mez kluzu Ano 

Mez pevnosti Ano 

Ráz Ne 

17 

Mez kluzu Ano 

Mez pevnosti Ano 

Ráz Ne 

32 

Mez kluzu Ne 

Mez pevnosti Ano 

Ráz Ne 

45 

Mez kluzu Ano 

Mez pevnosti Ano 

Ráz Ne 

46 

Mez kluzu Ano 

Mez pevnosti Ano 

Ráz Ne 
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Nezávislost  

Pro ověření nezávislosti dat použijeme testy náhodnosti. Stanovíme základní hypotézy: 

- nulová hypotéza H0: data jsou nezávislá, 

- alternativní hypotéza H1: data jsou závislá. 

Tyto hypotézy platí pro ověření nezávislosti všech chemických prvků u každého dodavatele. 

Test v programu Statgraphics Plus provedeme podle postupu: 

- Describe → Time Series → Descriptive Methods → výběr 

proměnné → Tables (2. ikona) → Tests for Randomness. [32] 

Pro provedení testu provedeme jeho vyhodnocení podle následujících kritérií: 

- Je-li p-value < α→ zamítá se nulová hypotéza H0 a přijímá se alternativní hypotéza 

H1, tzn. data daného chemického prvku jsou závislá. 

- Je-li p-value > α → přijímá se nulová hypotéza H0 a zamítá se alternativní hypotéza 

H1, tzn. data daného chemického prvku jsou nezávislá. 

Přesné výsledky testů a jejich vyhodnocení jsou uvedeny v technické zprávě. Souhrnné 

výsledky testů náhodnosti pro jednotlivé dodavatele jsou uvedeny v tabulce 17, kde: 

- index Ano znamená, že dat jsou závislá,  

- index Ne znamená, že data jsou nezávislá. 

Protože u dodavatelů bylo prokázáno, že data jsou závislá, lze vyslovit závěr, že celý soubor 

vygenerovaných dat je závislý. Stejný závěr mělo i grafické posouzení nezávislosti dat. 
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Tabulka 21 Testování nezávislosti dat 

Dodavatel Chemický prvek 
Tests for 

Randomness 

16 

Mez kluzu Ano 

Mez pevnosti Ano 

Ráz Ano 

17 

Mez kluzu Ano 

Mez pevnosti Ano 

Ráz Ano 

32 

Mez kluzu Ano 

Mez pevnosti Ano 

Ráz Ne 

45 

Mez kluzu Ano 

Mez pevnosti Ano 

Ráz Ano 

46 

Mez kluzu Ano 

Mez pevnosti Ano 

Ráz Ano 
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3.2.2 Statistické testy 

3.2.2.1 Wilcoxonův test 

Abychom mohli určit, zda je rozdíl mezi porovnávanými průměry (mediány) statisticky 

významný použijeme Wilcoxonův test. Daný test použijeme, protože nebyla splněna 

podmínka normality. Test posuzuje rovnost mediánů dvou výběrových souborů.  

Hlavním úkolem bude zjistit, zda se optimální hodnota mediánu jednotlivých mechanických 

vlastností statisticky významně liší od jednotlivých mechanických vlastností všech 

dodavatelů. Optimum bylo zjištěno z normy ČSN EN 10025-2 pro ocel jakosti S355J2 

a má následující složení mez kluzu 345 N/mm
2
 a mez pevnosti 470-630 N/mm

2
. 

Po konzultaci bylo pro mechanickou vlastnost ráz optimum stanoveno jako medián 

dodavatele 17: 162 N/mm
2
. Důvodem zvolení dodavatele 17 je skutečnost, že se jedná 

o výrobce oceli z produkce společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. a na danou ocel 

je trať primárně nastavena. [3] 

Stanovíme základní hypotézy: 

- nulová hypotéza H0: mediány se rovnají          , 

- alternativní hypotéza H1: mediány se nerovnají          . 

Test v programu Statgraphics Plus provedeme podle postupu: 

- Compare → Two Samples → Independet Samples → Sample1: hodnota optima; 

Sample2: hodnota prvku dodavatele → Tables (2. ikona) → Comparison of Medians. 

[32] 

Pro provedení testu provedeme jeho vyhodnocení podle následujících kritérií: 

- Je-li p-value < α→ zamítá se nulová hypotéza H0 a přijímá se alternativní hypotéza 

H1, tzn. mediány se rovnají. 

- Je-li p-value > α → přijímá se nulová hypotéza H0 a zamítá se alternativní hypotéza 

H1, tzn. mediány se nerovnají. 

Přesné výsledky testů a jejich vyhodnocení jsou uvedeny v technické zprávě. Souhrnné 

výsledky testu shodnosti mediánů jsou uvedeny v tabulce 23, kde: 

- index Ano znamená, že mediány se rovnají,  

- index Ne znamená, že mediány se nerovnají. 
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Tabulka 22 Porovnání mediánů 

Mechanická 

vlastnost 

Dodavatel 

16 17 32 45 46 

Mez kluzu Ne Ne Ne Ne Ne 

Mez pevnosti Ne Ne Ne Ne Ne 

Ráz Ne Ne Ne Ne Ne 

 

U jednotlivých vlastností všech dodavatelů bylo dokázáno, že mediány se nerovnají. Lze říci, 

že se všichni dodavatelé od optimální hodnoty liší. 

3.2.2.2 Kruskal – Wallisův tesst 

Abychom mohli určit, které faktory významně ovlivňují sledované veličiny, použijeme 

Kruskal – Wallisův test. Daný test použijeme, protože nebyla splněna podmínka normality. 

Test porovnává hodnoty mediánů. 

Stanovíme základní hypotézy: 

- nulová hypotéza H0: mediány se rovnají                      , 

- alternativní hypotéza H1: mediány se nerovnají   alespoň pro jednu dvojici neplatí H0. 

Test v programu Statgraphics Plus provedeme podle postupu: 

- Compare → Multiple Samples → Multiple-Sample Comparison → Multiple Data 

Columns → Samples: zadání proměnných → Tables (2. ikona) → Kruskal-Wallis and 

Friedman Tests. [32] 

Pro provedení testu provedeme jeho vyhodnocení podle následujících kritérií: 

- Je-li p-value < α→ zamítá se nulová hypotéza H0 a přijímá se alternativní hypotéza 

H1, tzn. mediány se nerovnají. 

- Je-li p-value > α → přijímá se nulová hypotéza H0 a zamítá se alternativní hypotéza 

H1, tzn. mediány se rovnají. 

Pokud test prokáže, že mezi mediány je statisticky významný rozdíl, je nutné použít tzv. 

Analýza Post-Hoc. Pomocí této analýzy určíme rozdíl mezi jednotlivými dodavateli. 

- Compare → Multiple Samples → Multiple-Sample Comparison → Multiple Data 

Columns → Samples: zadání proměnných → Tables (2. ikona) → Multiple Range 

Tests. [32] 
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Pomocí testu bylo dokázáno, že mediány dodavatelů se nerovnají. Přesné výsledky testů 

a jejich vyhodnocení jsou uvedeny v technické zprávě.  

3.2.3 Metody hodnocení dodavatelů 

Aby bylo možné stanovit výsledné pořadí dodavatelů, je nutné stanovit tzv. optimum. 

Za optimum jsou považovány mechanické vlastnosti, které jsou popsány v normě 

ČSN EN 10025-2 pro ocel jakosti S355J2 a má následující složení: mez kluzu 345 N/mm
2
 

a mez pevnosti 470-630 N/mm
2
. Po konzultaci bylo pro mechanickou vlastnost ráz optimum 

stanoveno jako medián dodavatele 17: 162 N/mm
2
. Důvodem zvolení dodavatele 17 

je skutečnost, že se jedná o výrobce oceli z produkce společnosti EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL, a. s. a na danou ocel je trať primárně nastavena. [3] 

3.2.3.1 Saatyho metoda 

Jelikož je metoda založena na určení velikosti preference, je nutné stanovit vhodnou stupnici. 

Váha kritéria se vyjadřuje určitým počtem bodů ze stupnice. Po konzultaci s Bc. René 

Cedivodou a s technology výroby byla zvolena tří bodová stupnice. Za kritéria byly zvoleny 

tři hlavní mechanické vlastnosti, pro které se ve společnosti provádí zkoušky. Hodnocení 

probíhalo podle dvou kritérií: 

- pokud je kritérium v řádku významnější než kritérium ve sloupci zapíše se do políčka 

počet odpovídajících bodů 

- pokud je kritérium ve sloupci významnější než kritérium v řádku zapíše se do políčka 

převrácená hodnota počtu odpovídajících bodů. 

Zápis do Saatyho matice probíhal dle výše popsaného hodnocení, tak aby se na diagonále 

matice nacházely jedničky. V polích pod diagonálou se nachází převrácené hodnoty, které 

odpovídají stejným hodnotám v polích nad diagonálou.  

 

Následně byl pro každý řádek Saatyho matice vypočítán geometrický průměr a určena 

výsledná váha kritéria. Popis bodovací stupnice je uveden v technické zprávě. Výsledky 

hodnocení a výpočtů jsou uvedeny v tabulce 24. 
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Tabulka 23 Saatyho matice 

 
Mez kluzu 

(Re) 

Mez 

pevnosti 

(Rm) 

Ráz 
Geom. 

průměr 

Výsledné 

váhy 

Mez kluzu 

(Re) 
1 3 2 1,817 0,547 

Mez pevnosti 

(Rm) 
1/3 1 2 0,874 0,263 

Ráz 1/2 1/2 1 0,63 0,19 

   Σ 3,321  

 

Ze Saatyho matice můžeme určit výsledné váhy jednotlivých prvků (kritérií). 

3.2.3.2 Analýza údajů v matici 

V kapitole bude stanoveno výsledné pořadí dodavatelů. Budou hodnoceni dodavatelé, kteří 

dodávají ocel jakosti S355J2. Danou ocel společnosti dodává pět dodavatelů. Pro hodnocení 

byla zvolena tři kritéria. Kritéria představují mechanické vlastnosti, pro které 

se ve společnosti provádí zkoušky. 

Stanovení vzdáleností mezi vícerozměrnými proměnnými 

Metodě se porovnává vzdálenosti jednotlivých kritérií od optimální hodnoty. Za optimální 

hodnoty jsou stanoveny hodnoty mechanických vlastností oceli, které jsou stanoveny v normě 

ČSN EN 10025-2. Dodavatel, který je od optima nejméně vzdálen, je považován 

za nejvhodnějšího. 

Způsob výpočtů jednotlivých hodnot v tabulkách 25 a 26 je uveden v technické zprávě. 

Prvním krokem při dané analýze je stanovení výchozích vzdáleností dodavatelů.  
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Tabulka 24 Stanovení výchozích vzdáleností dodavatelů 

d
o

d
a

v
a

te
l 

Kritéria 

Mez kluzu (Re) 
Mez pevnosti 

(Rm) 
Ráz 

Opt. 345 550 162 

16 384 547 158 

17 383 546 162 

32 390 547 150 

45 382 546 167 

46 372 554 97 

 

Hodnota u mechanické vlastnosti mez pevnosti (Rm) je stanovena jako polovina z  intervalu, 

který je uveden v normě ČSN EN 10025-2. 

 

Protože se hodnoty kritérií jednotlivých dodavatelů liší od optima je nutné provést sjednocení 

dat. Další výpočty budou provedeny podle vzorců uvedených v kapitole 2.3.2.2 praktické 

části. 

 

Tabulka 25 Normované hodnoty 

d
o
d

a
v
a
te

l 

Kritéria 

Mez kluzu 

(Re) 

Mez pevnosti 

(Rm) 
Ráz 

Opt. -1,907 0,637 0,495 

16 0,492 -0,318 0,343 

17 0,431 -0,637 0,495 

32 0,861 -0,318 0,038 

45 0,369 -0,637 0,686 

46 -0,246 1,91 -1,98 
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Dalším krokem analýzy je určení vzdáleností od optima a zvolení nejlepšího dodavatele. 

Pro tento krok budou využity výsledné váhy jednotlivých mechanických vlastností, které byly 

vypočítány pomocí Saatyho matice. 

Pro provedení výpočtů získáme hodnoty vzdáleností pro všechny dodavatele. Vypočítané 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce 27. 

 

Tabulka 26 Vzdálenosti dodavatelů od optima 

Dodavatel 16 17 32 45 46 Opt. 

16 x 0,1461 0,2598 0,1648 1,431 1,5923 

17 - x 0,4059 0,0702 1,5104 1,6139 

32 - - x 0,4761 1,5749 1,8521 

45 - - - x 1,5128 1,6163 

46 - - - - x 1,7136 

Opt. - - - - - x 

 

Posledním krokem analýzy je určení pořadí dodavatelů. Na prvním místě se umístil 

dodavatel 16, který má nejnižší hodnotu vzdálenosti od optimální hodnoty. Na posledním 

místě je dodavatel 32, který má nejvyšší hodnotu vzdálenosti od optimální hodnoty. Výsledné 

pořadí dodavatelů je uvedeno v tabulce 28. 

 

Tabulka 27 Pořadí dodavatelů 

Pořadí Dodavatel 

1. 16 

2. 17 

3. 45 

4. 46 

5. 32 
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4 Vyhodnocení získaných poznatků 

Vyhodnocení získaných poznatků je uvedeno v technické zprávě. 

 

 

5 Návrhy na zlepšení 

Návrhy na zlepšení jsou uvedeny v technické zprávě. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce Hodnocení dodavatelů podle mechanických vlastností a chemického 

složení dodávaných materiálů pro výrobu válcovaných plechů, bylo použít vhodné nástroje 

pro hodnocení dodavatelů a stanovit výsledné pořadí dodavatelů.  

Teoretická část byla napsána pomocí odborné literatury a sloužila jako podklad 

pro vypracování praktické části. Čtenář se v první kapitole mol seznámit s metodami, které 

jsou používány pro ověřování předpokladů o datech. Druhá kapitola obsahuje statistické testy, 

které mohou být při hodnocení dodavatelů použity. U všech testu je uvedeno, jaké musí 

splňovat předpoklady o datech, aby mohly být použity. Následující kapitola seznamuje 

s metodami, pomocí kterých lze dodavatele hodnotit. V poslední kapitole první části jsou 

popsány chemické prvky a mechanické vlastnosti, které jsou s ocelí spojeny. Bez této kapitoly 

by nemohlo hodnocení dodavatelů proběhnout správně. Na teoretickou část navazuje kapitola, 

která obsahuje historii a současnost podniku, ve které je diplomová práce zpracovávána.  

Praktická část navazuje na teoretickou část. Data pro zpracování poskytla společnost EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a. s. Byli hodnoceni dodavatelé, kteří společnosti dodávají výrobky 

(bramy) s jakostí S355J2.  

V první kapitole byly ověřeny předpoklady o datech. Nejdříve byly použity grafické metody. 

Závěry z grafického posouzení byly následně ověřeny pomocí testů statistických hypotéz. 

Bylo prokázáno, že soubor dat nepochází z normálního rozdělení a také, že data jsou 

vzájemně závislá. Dále bylo zjištěno, že v souboru dat se vyskytují podezřelé a odlehlé 

hodnoty. Po konzultaci ve společnosti bylo stanoveno, že odlehlé hodnoty nebudou vyloučeny 

ze souboru z důvodu náročnosti v procesu výroby oceli. Shodných výsledků bylo dosaženo 

i při testování statistických hypotéz.  

Úkolem další kapitoly bylo zjistit, zda se hodnoty dodavatelů liší od optimální hodnoty. 

Hodnoty jednotlivých dodavatelů jsou porovnány s optimální hodnotou. Optimální hodnota 

je určena podle normy ČSN EN 10025-2. Pro tento úkol byly použity dva testy, Wilcoxonův 

test a Kruskal – Wallisův test. Wilcoxonův test dokázal, že hodnoty dodavatelů 

se u chemických i mechanických vlastností liší od optimální hodnoty. Pomocí Kruskal –

 Wallisova testu bylo zjištěno, že mediány dodavatelů u chemických i mechanických 

vlastností se vzájemně nerovnají. Pro tuto část práce byl použit program Statgraphics 

Centurion verze 15. 
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Aby bylo možné stanovit výsledné pořadí dodavatelů, musely být nejdříve určeny váhy 

jednotlivých kritérií. Váhy byly určeny pomocí Saatyho matice. Pomocí analýzy údajů 

v matici bylo určeno výsledné pořadí dodavatelů. Nejlepším dodavatelem z hlediska 

chemických vlastností je dodavatel 46 a z hlediska mechanických vlastností dodavatel 16. 

Nejhorší výsledek u chemických i mechanických vlastností má dodavatel 32. Pro tuto část 

práce byl použit program MS Excel 2007. 

Dodavatelé z vlastních výrobních středisek (dodavatel 16 a dodavatel 17) se u chemických 

vlastností umístili na třetím a čtvrtém místě. Bylo předpokládáno, že tito dva dodavatelé se 

umístí na dvou prvních pozicích, jelikož je válcovací trať primárně nastavena na jejich 

hodnoty. Tento předpoklad nebyl splněn a společnost by se měla snažit více přiblížit své 

chemické složení optimální hodnotě. U mechanických vlastností se vlastní dodavatelé umístili 

na prvních dvou příčkách. Bylo předpokládáno, že tito dva dodavatelé se umístí na dvou 

prvních pozicích, jelikož je válcovací trať primárně nastavena na jejich hodnoty. Tento 

předpoklad byl splněn a společnost by se měla snažit ještě více přiblížit své mechanické 

vlastnosti optimální hodnotě, tak aby zvýšila svou konkurenční výhodu. Nedá se jednoznačně 

určit, zda více záleží na chemickém složení oceli nebo na mechanických vlastnostech oceli, 

protože chemické složení ovlivňuje mechanické vlastnosti a mechanické vlastnosti jsou 

ovlivňovány dalšími jinými vlivy při zpracování oceli. Vždy záleží na účelu použití daného 

plechu. Proto by dodavatelé měli být před každou zakázkou hodnoceni podle kritérií, které 

stanoví zákazník. Následně by měl být vybrán dodavatel, který nejlépe splňuje zadané 

podmínky.  

Diplomová práce může být přínosná pro pracovníky společnosti při hodnocení dodavatelů, 

které společnost plánuje zavést. Práce může sloužit jako návod, protože obsahuje souvislý 

postup při hodnocení dodavatelů. Na základně výsledků hodnocení, lze vybrat nejvhodnějšího 

dodavatele materiálu, tak aby konečný produkt byl v souladu s požadavky zákazníka. 
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