
Paretův diagram je důležitým nástrojem pro manažerské rozhodování. 

Umožňuje proniknout do podstaty jevů, napomáhá oddělit podstatné 

faktory řešeného problému od méně podstatných. S jeho pomocí se 

snažíme definovat hlavní nositele problémů v procesu. Díky názorné 

prezentaci problému je dobrým pomocníkem při určení priorit při 

zavádění nápravných opatření.

Trocha historie

Tento diagram je pojmenován po ekonomovi a sociologovi, jímž byl pan Vilfredo Pareto, který žil v letech 1848 – 1923. 

Tento ekonom popsal nerovnoměrný efekt rozdělení bohatství, jeho závěrem bylo, že rozdělení příjmů a bohatství je 

asymetrické, neboť pouze malá skupina lidí v dané zemi ovládá většinu majetku.  Na základě výzkumu z různých zemí

dospěl k výsledku, že přibližně 80 % bohatství je spravováno zhruba 20 % 

populace dané země. Do praxe toto pravidlo uvedl Joseph Moses Juran, 

který se zabýval problematikou řízení kvality a který tuto myšlenku aplikovat 

na oblast průmyslu, kde definoval, že přibližně 80 % odstávek ve výrobě je 

způsobeno 20 % strojů konkrétního průmyslového objektu. Tento jev 

zobecnil na tvrzení, který dnes nazýváme Paretovo pravidlo, které říká: „Za 

80 % problémů ve výrobě může 20 % příčin“.

Jak si názorně ukážeme níže, Paretovy diagramy jsou v podstatě histogramy, které zobrazují rozdělení problémů (či 

nějakého jiného znaku, závisí na oblasti použití) do několika smysluplných kategorií. Tyto kategorie jsou navíc obvykle 

seřazeny v klesajícím pořadí podle významnosti. Z tohoto jednoduchého diagramu lze velice snadno učinit závěr o tom, 

které z příčin faktorů nejpodstatněji ovlivňují kvalitu výroby (případně jinou oblast zájmu).

Než se podíváme na další souvislosti, ukažme si příklad řešený v softwaru STATISTICA.

Příklad

Předpokládejme, že vyrábíme desky plošných spojů a chtěli bychom identifikovat, které defekty se vyskytují nejčastěji. 

Datový soubor (který je ve své původní verzi k dispozici v Soubor -> Otevřít příklady -> Datasets -> Circuits.sta) již 

obsahuje agregované počty výskytů různých typů defektů:
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V modulu STATISTICA Diagramy pro řízení kvality zvolíme, přes 

Statistiky -> Průmyslová statistika & Six Sigma -> Diagramy pro 

řízení kvality, v úvodním dialogu možnost Paretova analýza a 

klikneme na OK. 

Protože máme data v agregované formě (tj. každý řádek reprezentuje jednu kategorii a hodnoty v proměnné Počet 

defektů jsou počty pro jednotlivé kategorie), musíme zvolit možnost Agregované počty. 



Poznámka: Pokud byste měli čistá data (v nichž je každý typ defektu určen specifickým kódem nebo textovou 

hodnotou), použili byste možnost Kódy. Pokud budou počty defektů v samostatném sloupci, volíme Kódy 

a počty. Typy vstupů ilustruje následující obrázek:

Po volbě Agregované klikněme na tlačítko Proměnné a zvolte proměnnou Počet defektů. Klikněte na OK a diagram bude 

vytvořen.



Na levou osu Y vynášíme počty, na pravou procenta. Sloupcový diagram reprezentuje jednotlivé příčiny a jejich 

zastoupení, rostoucí (Lorenzova) křivka zachycuje kumulativní hodnoty. Z diagramu jsme zjistili, že faktorem, který 

způsobuje nejvíce problémů, jsou nedostatky při pájení (nedostatečné zapájení, studené spoje, chybějící zapájení), jimž 

lze přičíst na vrub přibližně 75% všech problémů. Celkem se nám vyskytlo 13 příčin defektů. Jmenované 3 příčiny

(nedostatky) tvoří 23% všech příčin. 

Na těchto reálných datech nám tedy vyšlo, že 75% vad je způsobeno 23% příčin. Není to sice přesně 80 ku 20, ale 

důležitá je právě ona většina vad způsobená pouze malou částí příčin. Pokud se nám tedy podaří omezit problémy 

s pájením, pak nám výrazně klesne počet defektů na deskách plošných spojů.

Pokud stisknete tlačítko Zobrazit shrnutí diagramu v dialogu této analýzy, dostanete tyto výsledky také v číselné podobě.

Výsledky ve třetím sloupci potvrzují naše předchozí pozorování: cca 75,28% problémů s kvalitou se dá vystopovat zpět až 

k operaci pájení. K určení, které položky jsou zásadní a kolik jich brát v úvahu může pomoci právě tato tabulka, kde počet

stanovíme právě například podle velikosti kumulativních četností, kde se zastavíme na hodnotě okolo 80%. Dalším 

možným pravidlem k vymezení počtu problémových položek může být tvar „Lorenzovy křivky“ v diagramu, jejíž body 

zlomu definují hranice mezi skupinami.

Poznámka: S pojmem Paretův graf úzce souvisí i pojem ABC analýza, ta zjednodušeně dělá to, že se na základě 

Paretova grafu rozdělují příčiny do 3 či 4 kategorií A, B, C, (D) s různou důležitostí a pro každou z těchto 

skupin se poté nastaví strategie, jak bude s touto skupinou dále nakládáno.

Další výskyt Paretova zákona

Toto byl pouze jednoduchý příklad využití. Ale i z něj si jistě dokážete představit, jak může být v praxi takováto 

jednoduchá analýza přínosná. Zatím jsme se bavili jen o využití v průmyslu, nicméně dovolte nám představit i další 

příklady z různých oblastí lidské činnosti, kde byl tento nerovnoměrný jev pozorován a kde může přibližně platit pravidlo 

80/20:

› 80 % příjmů získáte od 20 % zákazníků

› 20 % reklamních aktivit přivede 80 % zákazníků



› 80 % dat přenese v datové síti 20 % uživatelů

› 80 % zábavy zažijete s 20 % Vašich známých

› 80 % skladové plochy vám zabere 20 % skladových položek

› 80 % výsledků získáte za 20 % času

› 20% vašich obchodních zástupců zajistí 80 % tržeb

› Nejčastěji nosíte 20 % oblečení a 80 % téměř nepoužíváte

Některé příklady jsou samozřejmě absurdnější, obecně ale např. v podnikání je tento jev v mnoha jeho činnostech velmi 

častý. A pokud si toto uvědomíme, může nám identifikace a soustředění na 20% příčin či jevů výrazně napomoci

například ke zlepšení výroby nebo třeba k lepšímu alokování peněz na aktivity, které jsou opravdu zásadní.

Použití a poznámky

Před sestavení diagramu je nutné:

- Seznam problémových kategorií

- Sestavení formuláře pro zaznamenání dat

- Sběr dat během definovaného časového intervalu

Výsledky analýzy je nutné prodiskutovat, neboť jako významné se mohou jevit i neshody, které jsou ale málo významné 

z hlediska finančních ztrát, kdežto náklady na jejich odstranění mohou být větší nebo časově neúnosné. 

Analýzou zjištěné neshody je nutné podrobit následné analýze, kde znalci procesu zkoumají, za jakých okolností neshody 

vznikly. Je žádoucí provést rozdělení neshod podle jednotlivých pracovníků, podle pracovišť, podle dodavatelů, ale také 

podle času (dnů v týdnu, směny) a sestavit Paretův graf znovu podle těchto kritérií.




