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ROZHODOVACÍ PROCES V MODELI
HODNOTENIA NÁKLADOV
ZARIADENIA STAVENISKA
DECISION MAKING PROCESS FOR COST ASSESSMENT MODEL
OF THE CONSTRUCTION EQUIPMENT
Silvia Hajduchová 1
Autorka pôsobí ako interná doktorandka na Katedre technológie stavieb Stavebnej fakulty na
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje návrhu
modelu hodnotenia nákladov zariadenia staveniska.
Author acts as a PhD student at the Department of Building Technology at the Faculty of
Civil Engineering at the Slovak University of Technology in Bratislava. Doctoral thesis is
devoted to design assessment model costs of construction equipment.
Abstract
It is necessary already during design of the construction equipment to take into account the
optimal solution. It would be appropriate to decide among several design variants. For this
purpose will be proposed the cost assessment model of the construction equipment. In
designing the model the decision-making process takes place when an optimum solution must
comply with the more than one criterion. The first step will be to establish criteria for the
design of the model and subsequently determine the weights of the criteria. Criteria may have
quantitative or qualitative characteristics. The decision making process will be adapted to
multicriteria assessment variants.
Key words: construction equipment, costs, model
Abstrakt
Už pri návrhu objektov zariadenia staveniska je potrebné zohľadniť optimálne riešenie.
Vhodné by bolo rozhodovať sa spomedzi viacerých variantov návrhov. Na tento účel bude
slúžiť model hodnotenia nákladov zariadenia staveniska. Pri zostavovaní modelu nastáva
rozhodovací proces, keď optimálne riešenie musí vyhovovať viac ako jednému kritériu.
Prvým krok bude učenie kritérií modelu a následne stanovenie váh kritérií. Kritériá môžu mať
kvantitatívne alebo kvalitatívne vlastnosti. Rozhodovací proces bude prispôsobený
multikriteriálnému hodnoteniu variantov.
Kľúčové slová: zariadenie staveniska, náklady, model
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Úvod
Model je jednoduchšia realizácia alebo idealizácia nejakej zložitejšej reality. Je vytvorený s
cieľom získať nové poznatky o skutočnom svete skúmaním vlastností s dôsledkami
implikácie modelu. Model môže mať rôzne podoby. (SHIER, a iní, 1999) Riešený model
bude matematický, ktorý tvorí súbor matematicko-logických vzťahov. Môže byť vyjadrený
rovnicami, nerovnosťami alebo aj blokovými schémami, vývojovými diagramami, grafmi a
tabuľkami, pre popis dynamického stavu systému. (BURÝ, 2011)
Reálny
problém
Analýza
skutočnosti

Matematický
model

Implementácia
do praxe

Matematické
riešenie
Verifikácia
modelu

Obr. 1 – Upravený proces modelovania podľa (SHIER, a iní, 1999)
zdroj: autor

Cieľom modelu hodnotenia nákladov zariadenia staveniska je urobiť rozhodnutie, ktorý
variant je podľa daných kritérií hodnotený najlepšie. Ide o tzv. optimálny variant. Kritériá
modelu môžu byť podľa povahy:
• maximalizačné – najlepšie hodnoty majú najvyššie hodnoty,
• minimalizačné – najlepšie hodnoty majú najmenšie hodnoty.(Jihočeská univerzita v
Českých Budejoviciach, Ekonomická fakulta, 2008)
Jednotlivé varianty možno zoradiť od najlepšej po najhoršiu prípadne od ekonomicky
výhodnej po ekonomicky nevýhodnú. Teóriou a metódami je možné nájsť najlepšie možné
riešenie v multikriteriálnych modeloch, a preto sa stali predmetom záujmu v posledných
desaťročiach . Kľúčové teoretické výsledky a základné algoritmické prístupy je možné
implementovať do softvéru. (GAO, a iní, 2009)
Stanovenie kritérií modelu hodnotenia nákladov zariadenia staveniska
Navrhovaný model je zostavený na základe kritérií ako sú čas, cena a kvalita. Tieto kritériá
boli stanovené prieskumom, ktorý je uvedený v Tabuľke 1. Kritérium čas zohľadňuje
termínové požiadavky stavebného diela, nakoľko je dôležité dodržať dobu výstavby. Z
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nedodania objektov zariadenia staveniska načas na stavenisko môže vzniknúť časový sklz,
ktorý ovplyvní dobu výstavby a následne aj prestoje pracovných čiat. Kritérium čas je
minimalizačného charakteru. Druhým kritériom modelu je cena. Je veľmi dôležitou súčasťou
každého rozhodovacieho procesu. Vhodné si je uvedomiť, že najnižšia cena objektov
zariadenia staveniska automaticky nepredstavuje úsporu počas výstavby. Záporne sa môže
preukázať pri neskorších dodacích lehotách na stavenisko, kvalite ako aj pri
spotrebovávaných energiách počas užívania. Tieto všetky náklady znáša zhotoviteľ príp.
investor. Toto kritérium je taktiež minimalizačného charakteru. Neposledným kritériom je
kvalita. Pri samotnom návrhu je dôležité zohľadniť komfort pracovníkov ako aj rozmiestnenie
na stavenisku. Nakoľko nevyhovujúco rozmiestnené zariadenie na stavenisku, taktiež
ovplyvňuje výstavbu. A samozrejme je veľký rozdiel, ak nie sú dodržané predpisy
minimálnych požiadaviek pre pracovníka z dôvodu poddimenzovania zariadenia staveniska a
tým zníženia nákladov. S týmto kritériom je uvažované, že je maximalizačné.
Zhodnotenie
Kritériá

firma
1

firma
2

firma
3

firma
4

firma
5

firma
6

Priemer Medián MAX MIN

K1 čas

30%

30%

35%

29%

20%

40%

31%

30%

40%

20%

K2 cena

50%

40%

55%

66%

60%

35%

51%

53%

66%

35%

K3 kvalita

20%

30%

10%

5%

20%

25%

18%

20%

30%

5%

100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tabuľka 1 – Prieskum trhu pre stanovenie váh kritérií pre daný model
zdroj: autor

Metódy stanovenia váh kritérií
Tento krok rozhodovacieho procesu si vyžaduje pozornosť vtedy, keď je potrebné objasniť,
čo je v danej situácii optimálne. Metódy multikriteriálneho rozhodovania častokrát vyžadujú
diferenciáciu jednotlivých kritérií z hľadiska významnosti (dôležitosti). Čím je kritérium
dôležitejšie, tým je aj väčšia jeho váha. (KŘUPKA, a iní, 2012) Jednotlivé kritéria sú
označované Kj a ich váhu kritéria vj, j=1,2,3,...n, kde n je počet všetkých zahrnutých kritérií.
Vzájomné porovnanie váh kritérií, vypočítané rôznymi metódami, je možné až po znormovaní
na rovnakú stupnicu normových váh wj, ktoré sa vypočítajú vzťahom (BROŽOVÁ, a iní,
2003):
𝑤𝑤𝑗𝑗 = ∑𝑛𝑛

𝑣𝑣𝑗𝑗

𝑘𝑘 =1 𝑣𝑣𝑘𝑘

, 𝑗𝑗 = 1,2,3 … 𝑛𝑛

Súčet normovaných váh sa rovná číslu jeden a zároveň sú to nezáporné čísla.
V súčasnosti existuje veľa metód na stanovenie váh kritérií v priebehu rozhodovacieho
procesu. Tieto metódy sú navzájom odlišné svojou štruktúrou ako aj algoritmom výpočtu. Pre
vhodný výber metódy je potrebné poznať informácie, ktoré budú slúžiť ako vstupné údaje pre
model. Podľa potrebných informácií je možné metódy stanovenia váh kritérií rozdeliť do
dvoch skupín (obr.2).
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Metóda klasifikácie kritérií do tried
Metóda poradia
Metódy priradenia bodov kritériám
zo zvolenej bodovej stupnice

Priame metódy

Metóda bodovacia (Metfesselova
alokace)
Metódy hodnotiacej stupnice
Metódy porovnania významu kritérií
pomocou preferenčného poradia

Metódy bez
znalosti
dôsledkov
variant

Metóda párového porovnania
Metóda kvantitativného párového
porovnania kritérií (Saatyho metóda)

Nepriame
metódy

Metódy
stanovenia váh
kritérií

Metóda analytického hierarchického
procesu
Metóda fuzzy analytickkého
hierarchického procesu

Regresná metóda
Metódy so
znalosťou
dôsledkov
variant

Metóda fuzzy vzájomných relacií

Metódy
postupných
aproximácií
(ChurchmanAckoffova
metóda)

Obr. 2 –Vybrané metódy stanovenia váh kritérií
zdroj: (KŘUPKA, a iní, 2012)

Tieto skupiny sú:
• metódy bez znalosti dôsledkov variant – rozdeľujú sa na priame a nepriame metódy.
V priamych metódach sa využívajú nenormované váhy kritérií. Nepriame metódy sú
náročnejšie a dochádza u nich k porovnaniu kritérií.
• metódy so znalosťou dôsledkov variant – zaraďuje sa sem regresná metóda a metóda
postupných aproximácií. Regresná metóda vychádza z pravdepodobnosti určitej
závislosti medzi váhou variant na jednej strane a ich dôsledkov na druhej strane.
Churchmanova – Ackoffova metóda je založená na predbežnej znalosti váh kritérií. Jej
cieľom je korekcia váh v súlade s preferenčným systémom hodnotiteľa.
Príspevok je zameraný na vybrané metódy bez znalosti dôsledkov variant, ktoré sú vhodné
pre daný model hodnotenia nákladov zariadenia staveniska.
Metóda klasifikácie kritérií do tried
Metóda je založená na určení tried kritérií s rôznym významom. To znamená, že každej triede
cj sa priradí určité číslo fj vyjadrujúce nenormovanú váhu kritéria. Tento vzťah (KŘUPKA, a
iní, 2012) možno zapísať:
𝑐𝑐𝑗𝑗 = 𝑓𝑓𝑗𝑗 , 𝑐𝑐𝑗𝑗 → 𝑣𝑣𝑗𝑗
75

http://www.mladaveda.sk

Vol. 3 (2), pp. 72-81

Cieľom tejto metódy je zaradiť každé kritérium do určitej triedy, čím je definovaná
nenormovaná váha každého kritériá. Priradenie jednotlivých kritérií do triedy je založené na
ich významnosti, pričom hodnota fj predstavuje túto informáciu.
Trieda cj
c1
c2
c3

Hodnota fj
f1 =2
f2 =3
f3 = 1

Priradené
kritériá Kj
K1
K2
K3

Váhy kritéria vj Normové váhy
kritéria wj
v1 =2
0,33
v2 =3
0,50
v3 =1
0,17

Tabuľka 2 – Stanovenie váh kritérií pomocou metódy klasifikácie kritérií do tried
zdroj: autor

Pre riešenie modelu je uvažované z hľadiska dôležitosti usporiadanie kritérií K2, K1, K3. Toto
usporiadanie je zvolené z dôvodu predchádzajúceho prieskumu. Nasledovné usporiadanie je
aplikované v celom príspevku pre porovnanie stanovania váh kritérií.
Metóda poradia
V tejto metóde sa zoradia kritéria od najdôležitejšieho k menej dôležitému a k takto
zoradeným kritériám sa priradia body n, n-1,..., 2, 1. Pričom pre najdôležitejšie kritérium sa
priradí číslo n (n = počet kritérií). Pre normovanú váhu kritéria Kj a váhu vj potom platí vzťah
(JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDEJOVICIACH, 2008):
𝑤𝑤𝑗𝑗 =

𝑣𝑣𝑗𝑗
𝑣𝑣𝑗𝑗
=
, 𝑗𝑗 = 1,2, … , 𝑛𝑛
1 + 2 + ⋯ + 𝑛𝑛 𝑛𝑛 (𝑛𝑛 + 1)
2

Poradie
kritérií Kj
K2
K1
K3
Celkom

Body n

Normové váhy kritéria wj

3
2
1
6

0,5
0,33
0,17
1

Tabuľka 3 – Stanovenie váh kritérií pomocou metódy poradia
zdroj: autor

Bodovacia metóda – Metfesselova alokácia
Na rozdiel od metódy poradia táto metóda využíva kvantitatívne hodnotenie dôležitosti
kritérií. Najdôležitejšie kritérium Kj je ohodnotené najvyššou bodovou hodnotou n podľa
bodovej stupnice napr. v rozmedzí
rým
˂0,100˃ . Rovnakú
kritériám. Výpočet váh kritérií sa uskutoční pomocou vzťahu z metódy poradia.
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Kritériá Kj
K1
K2
K3
Celkom

Body n
31
51
18
100

Normové váhy kritéria wj
0,31
0,51
0,18
1

Tabuľka 4 – Stanovenie váh kritérií pomocou bodovacej metódy
zdroj: autor

Metóda porovnania významu kritérií pomocou preferenčného poradia
Postup metódy tvoria dva kroky. Prvý krok pozostáva z určenia preferenčného poradia
kritérií. Na určenie preferenčného poradia kritérií možno použiť priame alebo nepriame
usporiadanie. Pomocou priameho usporiadania sa určí poradie významnosti kritérií od
najvýznamnejšieho po menej významné. Pre nepriame usporiadanie sa využíva etapové
usporiadanie, ktoré v každej etape určuje najvýznamnejšie a najmenej významné kritérium.
Toto sa vypustí zo súboru a v nasledujúcej etape sa pracuje iba so zredukovaným súborom
kritérií. V j-téj etape je najvýznamnejšie kritérium označené mj a najmenej významné
kritérium tejto etapy je nj, kde je preferenčné poradie kritérií určené postupnosťou (KŘUPKA,
a iní, 2012):
𝑚𝑚1 ≥ 𝑚𝑚2 ≥ 𝑚𝑚3 ≥ . . . ≥ 𝑛𝑛𝑗𝑗 ≥ 𝑛𝑛2 ≥ 𝑛𝑛1
Druhý krok pozostáva porovnaním dôležitosti kritérií pre určenie váh kritérií. Najmenej
dôležitému kritériu sa priradí váha 1 a určí sa koľkokrát je predposledné kritérium
preferenčného poradia dôležitejšie ako posledné. Tento postup sa opakuje. Posledný krok
spočíva v zistení koľkokrát je prvé kritérium dôležitejšie ako posledné. Výsledné koeficienty
následne tvoria nenormované váhy kritérií.
Preferenčné poradie
Váha kritéria vj
Normová váha kritéria wj

m2
3
0,5

≥
≥

m1
2
0,33

≥
≥

n3
1
0,17

Tabuľka 5 – Stanovenie váh kritérií pomocou metódy klasifikácie kritérií do tried
zdroj: autor

Metóda párového porovnania (Fullerova metóda)
Fullerovu metódu možno využiť pri väčšom počte kritérií. Založená je na párovom porovnaní
kritérií, kde je potrebné sa rozhodnúť o dôležitosti kritéria. Pre toto vyhodnotenie je možné
použiť tzv. Fullerov trojuholník za predpokladu, že sú kritériá označené poradovými číslami
1, 2, 3,...n. Tento trojuholník je tvorený dvojriadkami, v ktorom sa každá dvojica kritérií
vyskytne iba raz. U každej sa zakrúžkuje alebo inak vyznačí číslo toho kritéria, ktoré je
dôležitejšie. Pre normovanú váhu kritériá Kj platí vzťah (JIHOČESKÁ UNIVERZITA V
ČESKÝCH BUDEJOVICIACH, 2008):
𝑓𝑓𝑗𝑗
𝑤𝑤𝑗𝑗 =
, 𝑗𝑗 = 1,2, … 𝑛𝑛
𝑛𝑛 (𝑛𝑛 − 1)
2
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Schéma Fullerovho trojuholníka
BUDEJOVICIACH, 2008)
1 1
2 3
2
3

(JIHOČESKÁ
1
4
2
4

……
……
……
……
……
n-2
n-1

UNIVERZITA

V

ČESKÝCH

1
n
2
n

n-2
n
n-1
n
Pre každé kritérium sa spočíta koľkokrát je vyznačené ako preferované pred iným kritériom.
Pre získanie váh kritérií pre každé kritérium vydelíme počtom všetkých porovnaní.
Nevýhodou tejto metódy je, že najmenej dôležité kritérium má nulovú hodnotu, i keď sa
nemusí jednať o bezvýznamné kritérium. Tento nedostatok možno odstrániť takým spôsobom,
že ku každej preferencii pripočítame hodnotu 1 a menovateľ v zlomku zvýšime o n.
1 1
2 3
2
3
Tabuľka 6 – Stanovenie váh kritérií pomocou Fullerovho trojuholníka
pre model hodnotenia nákladov zariadenia staveniska
zdroj: autor

Kritériá Kj

Počet preferencií

Váhy

K1
K2
K3
Celkom

1
2
0
3

0,33
0,67
0
1

Navýšený počet Upravené váhy
preferencií
2
0,33
3
0,50
1
0,17
6
1

Tabuľka 7 – Stanovenie váh kritérií pomocou párového porovnania
zdroj: autor

Metóda kvantitatívneho párového porovnania (Saatyho metóda)
Princíp tejto metódy je podobný ako u Fullerovej metódy, kde sa porovnávajú dvojice kritérií.
V Saatyho metóde sa navyše pre každú dvojicu určuje veľkosť preferencie. Pre túto metódu je
odporučená bodová stupnica (Tabuľka 7).
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číselné
1
3
5
7
9

Vyjadrenie preferencií
slovné
kritériá sú rovnako významné
prvé kritérium je slabo významnejšie ako druhé
prvé kritérium je silne významnejšie ako druhé
prvé kritérium je veľmi silne významnejšie ako druhé
prvé kritérium je absolútne významnejšie ako druhé

Tabuľka 8 – Saatyho bodová stupnica dôležitosti
zdroj: (JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDEJOVICIACH, 2008)

Pre jemnejšiu stupnicu sa môžu použiť aj medzistupne (2,4,6,8). Pri využití tejto metódy sa
používa usporiadanie kritérií do Saatyho matice S. Jej prvky sij vyjadrujú odhady podielov
váh kritérií (koľkokrát je jedno kritérium významnejšie ako druhé), čo je možné vyjadriť
vzťahom (JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDEJOVICIACH, 2008):
𝑣𝑣𝑖𝑖
𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 ≈ , 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1,2, … 𝑛𝑛
𝑣𝑣𝑗𝑗

Saatyho matica S je štvorcového rádu n x n a pre jej prvky platí
1
𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 =
, 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1,2, … 𝑛𝑛
𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖
teda matica je recipročná. V matici S na diagonále sú vždy hodnoty 1. Pred určovaním váh je
potrebné zistiť, či zadaná matica je konzistentná. Uvažujeme s ideálnou maticou S = (sij), pre
ktorej prvky platí shj = shisij pre i, j, h =1,2,...n. Takáto matica je dokonale konzistentná. Ak je
viac kritérií ako 3 je nemožné zadať odhady kritérií, tak aby bola dokonale konzistentná.
Vtedy je potrebné vypočítať mieru konzistencie. Pre výpočet váh kritérií Saaty navrhol
riešenie pomocou geometrického priemeru riadkov matice S:
𝑤𝑤𝑖𝑖 =

1

�∏𝑛𝑛𝑗𝑗=1 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝑛𝑛

1
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑛𝑛
∑𝑘𝑘=1�∏𝑗𝑗 =1 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘 �

, 𝑖𝑖 = 1, 2, . . 𝑛𝑛

Tento výpočet váh kritérií je možné použiť, keď je matica S dokonalo konzistentná. Ak nie je,
je potrebné upraviť odhady významnosti jednotlivých kritérií v pôvodnej matici a tým zlepšiť
jej konzistentnosť. Túto metódu je možné aplikovať do modelu hodnotenia pre určenie váh
kritérií. Dané tri kritériá modelu tvoria maticu S 3x3, ktorá je konzistentná.

K2
K1
K3
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K2
1
1/2
1/6

K1
2
1
1/3

K3
6
3
1
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Kritériá Kj
K1
K2
K3
Celkom

Geometrický
priemer
1,145
2,289
0,382
3,816

Vážený geometrický
priemer wi
0,30
0,60
0,10
1

Tabuľka 9 – Stanovenie váh kritérií pomocou Saatyho metódy
zdroj: autor

Porovnanie metód stanovenia váh kritérií
Kritériá
Kj

K1
K2
K3
Celkom

Metóda
Metóda
klasifikácie poradia
kritérií do
tried

0,33
0,50
0,17
1

0,33
0,50
0,17
1

Bodovacia
metóda

0,31
0,51
0,18
1

Metóda
pref.
poradia

0,33
0,50
0,17
1

Metóda
párového
porovnania

Saatyho
metóda

Výsledné
váhy

0,33
0,50
0,17
1

0,30
0,60
0,10
1

0,32
0,52
0,16
1

Tabuľka 10 – Porovnanie stanovenia váh kritérií pomocou vybraných metód
zdroj: autor

Záver
Je obtiažné určiť, ktorá metóda stanovenia váh kritérií je najvhodnejšia, nakoľko stanovenie
váh je subjektívneho charakteru. Najviac záleží na hodnotiteľovi. Aby sa dosiahlo optimálne
riešenie, je vhodné ak sa do riešenia zapojí viac hodnotiteľov ako aj metód a získané hodnoty
spriemerovať. Riešením by bolo pridelenie váhy jednotlivým hodnotiteľom, ktoré hodnotiteľ
rozdeľuje medzi kritériá. Tento model je postavený na jednom hodnotiteľovi, ale s využitím
viacerých metód. Pre tento model je vhodné použiť, ktorékoľvek z uvedených metód,
nakoľko uvedené normové váhy sú len s malými odchýlkami. V modeli sa bude uvažovať so
stanovenými váhami, pre kritérium čas váha 0,32, pre kritérium cena váha 0,52 a pre
kritérium kvalita váha 0,16.
Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: doc. Ing. Eva
Jankovichová, PhD.
Príspevok vznikol v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov.
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