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ANOTACE 

Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou řízení průmyslových 

dodavatelských řetězců. Zkoumá současné trendy z dané oblasti se zaměřením na koncepci řízení 

odolných dodavatelských řetězců, jehož vznik je reakcí na nestabilní podmínky globálního tržního 

prostředí. Aplikace dané koncepce na reálné řízení průmyslových dodavatelských řetězců je však 

značně problematická. Jedním z omezujících faktorů je absence systematických postupů a 

nástrojů pro měření a hodnocení odolnosti dodavatelských řetězců. K dispozici jsou pouze rigidní 

(uzavřené) a vysoce subjektivní scoringové nástroje. 

Tento nedostatek vedl autora k definování následujících cílů disertační práce: 

 charakterizovat a analyzovat možné přístupy k řízení dodavatelských řetězců se 

zaměřením na koncepci odolnosti, 

 navrhnout metodiku pro měření a hodnocení odolnosti průmyslových dodavatelských 

řetězců, 

 verifikovat metodiku formou případové studie z prostředí hutního dodavatelského 

řetězce. 

V rámci naplnění prvního z uvedených cílů práce zahrnuje vymezení problematiky řízení 

dodavatelských řetězců. Zkoumány jsou především současné koncepce řízení, mezi které patří 

řízení štíhlých, svižných, environmentálních a odolných dodavatelských řetězců. 

Stěžejním cílem práce je návrh metodiky pro měření a hodnocení odolnosti průmyslových 

dodavatelských řetězců, která eliminuje nedostatky existujících nástrojů. K vytvoření flexibilní a 

objektivní metodiky jsou využity především metody vícekriteriální hodnocení variant AHP 

(analytický hierarchický proces) a ANP (analytický síťový proces). 

Verifikace navržené metodiky (poslední cíl disertační práce) je realizována na případové 

studii z prostředí ilustrativního hutního dodavatelského řetězce. K verifikaci byl využit software 

SuperDecisions, který je předním nástrojem při aplikaci metod AHP a ANP. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Řízení dodavatelských řetězců, odolnost dodavatelských řetězců, metoda AHP a ANP, hutnictví 

 

  



   

ANNOTATION 

This dissertation thesis deals with the management of industrial supply chains. It 

examines the current trends in this field, focusing on the concept of management of resilient 

supply chains, whose origin is a response to the unstable conditions of the global market 

environment. The application of this concept to real management of industrial supply chains is, 

however, very problematic. One of the limiting factors is the absence of systematic procedures 

and tools for measuring and assessing the resilience of supply chains. There are only rigid (closed) 

and highly subjective scoring tools. 

This drawback has motivated the author to define the following objectives of this 

dissertation thesis: 

 to characterize and analyse the possible approaches to the management of supply chains, 

focusing on the concept of resilience, 

 to propose a methodology for measuring and evaluating the resilience of industrial supply 

chains, 

 to verify the methodology through a case study from the environment of metallurgical 

supply chain. 

This work includes a definition of the problems of supply chain management in order to 

meet the first of the presented objectives. It mainly examines the contemporary management 

concepts, including the management of lean, agile, green and resilient supply chains. 

The main goal of this work is to design a methodology for measuring and evaluating the 

resilience of industrial supply chains, which eliminates the shortcomings of the existing tools. The 

creation of a flexible and objective methodology takes advantage of the methods of multi-criteria 

evaluation of options called AHP (analytic hierarchy process) and ANP (analytic network process). 

The verification of the proposed methodology (the last objective of this dissertation 

thesis) is performed on a case study from the environment of an illustrative metallurgical supply 

chain. The verification was carried out by means of SuperDecisions software, which is a leading 

tool in the application of AHP and ANP methods. 
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Supply chain management, supply chain resilience, AHP and ANP methods, metallurgy 
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1 ÚVOD 

Současné průmyslové podniky čelí mnoha problémům. Jedním ze strategicky 

nejdůležitějších je stále rostoucí konkurence. Růst konkurence byl způsoben především vznikem a 

rozvojem globalizovaného, zákazníky řízeného tržního prostředí, které vyvíjí neustálý tlak na 

všechny aspekty nabízených výrobků a s nimi spojených služeb. Tento trend lze pozorovat ve 

většině průmyslových odvětví a také ve všech průmyslově vyspělých oblastech. V takovém 

prostředí podniky mnohdy nemohou efektivně dosahovat svých cílů jako izolované jednotky, které 

se zaměřují pouze na optimalizaci svých interních procesů. Průmyslové podniky, a jejich úspěšné 

fungování, jsou dnes závislé na mnoha dalších společnostech, mezi které patří dodavatelé, 

poskytovatelé logistických služeb nebo distribuční síť. V minulosti byly tyto subjekty chápány 

především jako soupeři, jejichž vyjednávací schopnost omezovala možnosti zvyšování efektivity 

podnikání průmyslového podniku. Tento názor se v posledních letech radikálně mění a dochází 

k postupné transformaci vztahů mezi těmito subjekty, směrem ke vzájemné spolupráci. Ideálním 

výsledkem spolupráce mezi popsanými prvky je vytvoření souboru podniků se společnými cíli, na 

jejichž naplňování se budou vzájemně podílet, a zvyšovat tak konkurenceschopnost takto 

vytvořeného celku. Jinými slovy, jde o uplatnění základních logistických principů (systémového 

přístupu a koncepce celkových nákladů [67]) v tom nejširším možném smyslu. Takto vzniklý 

soubor podniků je v odborné literatuře nazýván jako dodavatelský řetězec. Pojmy dodavatelský 

řetězec a jeho řízení se v logistice a managementu vyskytují od 90. let minulého století a postupně 

získávají stále vyšší význam. 

V oblasti praktického řízení dodavatelských řetězců je dnes hlavní pozornost věnována 

uplatnění koncepce štíhlosti, tj. zvyšování efektivnosti fungování dodavatelského řetězce. 

Postupně se však ukazuje, že jeho aplikace bude vyžadovat integraci s dalšími výzvami 

podnikatelského prostředí a trendy v řízení dodavatelských řetězců. Mezi jeden z klíčových směrů 

rozvoje patří koncepce odolných dodavatelských řetězců. Té je sice v současných vědeckých i 

praktických kruzích připisována značná důležitost, stále však chybí nástroje, které by umožnily 

převést základní filosofii koncepce do podmínek reálné praxe. Jedním z prvních problémů je 

absence kvalitní metodiky pro měření a hodnocení míry odolnosti dodavatelského řetězce. Tato 

skutečnost je důvodem pro realizaci analýzy a hodnocení doposud vzniklých nástrojů pro měření a 

hodnocení odolnosti dodavatelského řetězce a především pro vytvoření komplexní metodiky 

hodnocení odolnosti, která bude nedostatky současných nástrojů měření a hodnocení eliminovat. 
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Vytvoření takové metodiky je hlavním cílem předložené disertační práce. Důraz bude 

kladen především na exaktní pojetí navržených postupů v podobě uplatnění principů a metod 

vícekriteriálního posuzování variant. Konkrétně budou aplikovány metoda analytického 

hierarchického procesu (AHP) a analytického síťového procesu (ANP). Aplikace uvedených metod 

bude probíhat v softwarové aplikaci SuperDecisions. 

Navržená metodika bude verifikována na ilustrativním příkladu hutního dodavatelského 

řetězce. Dále budou porovnány výsledky a možnosti aplikace metodiky při uplatnění metod AHP a 

ANP, čímž se určí možnosti jejich využití.  

1.1 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsou vytyčeny následující cíle disertační práce: 

 Charakterizovat a analyzovat možné přístupy k řízení dodavatelských řetězců se 

zaměřením na koncepci odolnosti: 

o Analyzovat nejnovější koncepce v oblasti řízení dodavatelských řetězců, mezi 

které patří především koncepce štíhlých dodavatelských řetězců, agilních 

dodavatelských řetězců, odolných dodavatelských řetězců a dodavatelských 

řetězců šetrných k životnímu prostředí a jejich vzájemné kombinace. 

o Srovnat koncepci odolnosti s ostatními koncepcemi řízení dodavatelských řetězců. 

o Analyzovat současné přístupy k měření a hodnocení odolnosti dodavatelských 

řetězců na základě rešerše odborné literatury. 

 Navrhnout metodiku pro měření a hodnocení odolnosti průmyslových dodavatelských 

řetězců: 

o Vytvořit rámec metodiky hodnocení průmyslových odolných dodavatelských 

řetězců. 

o Navržené kroky daného rámce rozpracovat a doporučit konkrétní nástroje pro 

jejich realizaci. 

o Vytvořit flexibilní vícekriteriální systém měření a vyhodnocení odolnosti na 

základě využití metod AHP (analytický hierarchický proces) a ANP (analytický 

síťový proces). 

 Verifikovat metodiku formou případové studie z prostředí hutního dodavatelského 

řetězce: 
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o Na základě veřejně dostupných informací o reálném hutním dodavatelském 

řetězci vytvořit ilustrativní příklad hutního dodavatelského řetězce, vhodný pro 

verifikaci navržené metodiky. 

o Verifikovat metodiku při uplatnění metody AHP a ANP a aplikaci obou metod 

vzájemně porovnat. 

1.2 STRUKTURA DISERTAČNÍ PRÁCE 

K naplnění vytyčených cílů byla vytvořena následující struktura disertační práce.  

V úvodní kapitole je vymezeno zdůvodnění aktuálnosti řešené problematiky, a dále pak 

shrnuty cíle a struktura disertační práce. 

Druhá kapitola je zaměřena na rešerši současného stavu poznání. Nejprve definuje 

základní pojmy z oblasti dodavatelských řetězců a nejnovějších trendů využívaných při jejich 

řízení. Dále jsou vymezeny pojmy odolnost dodavatelského řetězce a řízení odolnosti 

dodavatelského řetězce. V závěru této kapitoly jsou analyzovány a kriticky zhodnoceny dosavadní 

přístupy pro měření a hodnocení odolnosti dodavatelských řetězců. 

Třetí kapitola popisuje metodologická východiska práce. Zkoumá teoretické principy 

základních nástrojů využívaných v navrhované metodice se zaměřením na metody AHP a ANP. 

Naplnění primárního cíle, tj. návrhu metodiky hodnocení odolnosti průmyslových 

dodavatelských řetězců, je věnována čtvrtá kapitola. Součástí metodiky je rovněž návrh souboru 

dovednostní, které zvyšují odolnost dodavatelského řetězce. Uvedený návrh vychází z názorů 

předních odborníků v předmětné oblasti. 

Předposlední kapitola se zabývá případovou studií, sloužící k verifikaci a posouzení 

možností využití navržené metodiky pro měření a hodnocení odolnosti hutního dodavatelského 

řetězce. 

Poslední kapitolou je závěr, shrnují hlavní výsledky disertační práce. 
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2 PRŮMYSLOVÉ DODAVATELSKÉ ŘETĚZCE 

Pojem dodavatelský řetězec (v angličtině Supply Chain, zkratka SC) byl v současné světové 

literatuře definován mnoha autory a vzniklo několik rozdílných pohledů. Jeden ze základních 

považuje dodavatelský řetězec za soubor činností spojených s dodáním produktu k zákazníkovi, 

které spadají pod několik různých společností. Definice, která je nejblíže k výše zmíněnému 

chápání dodavatelského řetězce, byla navržena Evropskou komisí pro standardizaci [25] 

“dodavatelský řetězec je sled procesů, které vytvářejí přidanou hodnotu produktu při jeho toku a 

zpracování, přes všechny přechodné formy v souladu s požadavky koncového zákazníka". 

Ganeshan a Harrison definují dodavatelský řetězec jako “síť zařízení a distribučních 

kanálů, které plní funkce obstarávání materiálu, transformace materiálu do meziproduktů a 

hotových výrobků a distribuci hotových výrobků k zákazníkům” [33]. Mezi světově uznávané 

definice patří definice Christophera: „síť organizací, které se prostřednictvím navazujících vazeb 

mezi různými procesy zabývají přidanou hodnotou v podobě výrobků a služeb, kterou produkují až 

do rukou konečnému spotřebiteli“ [45]. Podobnou definici uvádí Bagchi: „dodavatelský řetězec je 

složen ze sítě společností a přepravců, kteří dodávají suroviny a součástky a následně je 

transformují na polotovary a poté na konečné produkty, které jsou určeny pro spotřebu 

konečnými zákazníky“ [5]. Stručnější je definice Lamberta, Stocka a Ellramové: „dodavatelský 

řetězec je sladění společností, které přinášejí produkty nebo služby na trh“ [62].  

Dodavatelské řetězce jsou předmětem zkoumání i řady českých a slovenských odborníků a 

lze tedy nalézt také jejich definice. Mezi nejvýznamnější patří: 

 Král: „Dodavatelský řetězec je nízko nákladový zásobovací proces, pomocí kterého se 

materiál anebo zboží dostává rychle a s vysokou přidanou hodnotou od dodavatele k 

zákazníkovi, resp. spotřebiteli.“ [59]. 

 Fiala: „Dodavatelský řetězec je definován jako vícestupňový systém dodavatelů, výrobců, 

distributorů, prodejců a zákazníků.“ [28]. 

 Sodomka: „Dodavatelský řetězec je systém tvořený podnikovými procesy všech 

organizací, které jsou přímo či nepřímo zapojeny do uspokojování požadavků zákazníka.“ 

[111]. 

 Lukoszová: „Dodavatelský řetězec je síť vzájemně provázaných a závislých organizací, 

které fungují na základě spolupráce, společné kontroly, řízení a zlepšování fyzických a 

informačních toků od dodavatelů až po koncové uživatele.“ [73]. 



  5 

Definic dodavatelského řetězce je jak ve světové tak české literatuře mnohem více, avšak 

navzdory jejich různým interpretacím jsou většinou obsahově jednotné. 

Mezi základní charakteristiky každého dodavatelského řetězce patří (modifikováno na 

základě [64]): 

 dodavatelský řetězec je kompletní soubor procesů s cílem poskytnout produkty a služby 

konečným spotřebitelům, 

 dodavatelský řetězec zahrnuje všechny logistické operace, od získávání zdrojů až po 

distribuci konečných produktů, 

 předmětem činnosti průmyslových dodavatelských řetězců je výroba a distribuce, 

 řízení dodavatelského řetězce přesahuje hranice jednotlivých organizací, je nutné 

plánovat a řídit procesy i v jiných organizacích, 

 řízení dodavatelského řetězce umožňuje a podporuje realizaci cílů jednotlivých organizací, 

 mezi články dodavatelského řetězce patří zejména subdodavatelé, dodavatelé, výrobní 

závody, sklady, dopravci, poskytovatelé logistických služeb, distributoři, distribuční sklady, 

prodejci, odběratelé a zákazníci. 

Sktruktura dodavatelského řetězce je vždy ovlivněna konkrétními podmínkami, ve kterých 

vznikal a působí. Základní model struktury je označován jako lineární a je předmětem zejména 

teoretického studia, jelikož na každém stupni obsahuje pouze jediný článek (viz obrázek 1). 

 

Obr. 1 Zjednodušený model lineární struktury dodavatelského řetězce 

Tento typ struktury se v praxi zpravidla nevyskytuje, jelikož reálné dodavatelské řetězce, 

zejména z oblasti průmyslové výroby, obsahují na jednotlivých úrovních mnoho článků. Takové 

modely jsou poté označovány jako síťové. Zjednodušený příklad síťového modelu dodavatelského 

řetězce je zobrazen na obrázku 2 (modifikováno [122]). 
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Obr. 2 Zjednodušený model síťové struktury dodavatelského řetězce (modifikováno [122]) 

Model zobrazený na obrázku 2 je stále nutné pokládat za značně zjednodušený, jelikož 

reálné modely jsou v mnoha případech řádově složitější. Například v automobilovém průmyslu se 

počet prvotních dodavatelů pohybuje řádově ve stokách či tisících. Prvotními dodavateli 

(dodavateli prvního stupně) se rozumí dodavatelé přímo dodávající komponenty výrobci 

automobilů. Za těmito dodavateli stojí ještě složitější síť druhotných a dále navazujících 

dodavatelů. Také v jiných stupních dodavatelského řetězce se mohou vyskytovat články ve 

značných počtech a se složitou strukturou vazeb. 

V obrázcích zachycené vazby představují toky v dodavatelském řetězci. Mezi základní typy 

toků patří [28], [46], [61], [118]: 

 Materiálové toky zahrnují toky surovin, materiálů, polotovarů a hotových výrobků, které 

proudí směrem k zákazníkům, ale také zpětné toky, jež směřují od konečných zákazníků k 

dodavatelům, na základě reklamace zboží, záručního servisu, opravy, recyklace či likvidace 

zboží nebo vrácení produktu z dalších důvodů. V průmyslové praxi jsou materiálové toky 

zpravidla diskrétní, jejich pohyb je uskutečněn pomocí dávek (přepravních, 

manipulačních, výrobních).  

 Finanční toky obsahují veškeré typy plateb, ať už hotovostních či bezhotovostních. Jedná 

se také o vlastnické vztahy, různé úvěry, faktury, směnky aj. K narušení finančních toků v 

dodavatelském řetězci může dojít pouhou pozdní úhradou za službu či materiál na 

kterémkoli stupni řetězce. Navíc správné finanční toky vypovídají o dobrém fungování 

dodavatelského řetězce. 

 Informační toky představují komunikaci mezi subjekty řetězce. Umožňují veškerý pohyb v 

dodavatelském řetězci. Jsou součástí všech procesů, vykonávaných v dodavatelském 

řetězci. Informační toky vytvářejí systém informací o objednávkách, místech a termínech 
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dodávek, poptávce, veškerém pohybu zboží, kapacitách, požadavcích zákazníků, ale také 

jednotlivých činnostech všech subjektů dodavatelského řetězce. 

 Rozhodovací toky jsou posloupností rozhodnutí účastníků, ovlivňující celkovou výkonnost 

řetězce. Zvládnutí této úlohy vyžaduje široký rozsah principů a metod [118]. Mezi 

účastníky rozhodnutí patří veškeré subjekty dodavatelského řetězce (dodavatelé, výrobci, 

distributoři, prodejci, zákazníci).  

Všechny toky mohou proudit v obou směrech a také není vyloučeno propojení mezi 

nesousedícími stupni dodavatelského řetězce. Rozhodovací a informační toky mohou proudit 

v jednom okamžiku napříč velkým počtem článků nebo dokonce celým dodavatelským řetězcem. 

2.1 ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 

Řízení dodavatelského řetězce (v angličtině Supply Chain Management, zkratka SCM) je 

důležitým pojmem, jelikož informace o tom, co bude řízeno, je nedostačující. Základní otázkou v 

dané oblasti je, jak nadefinovaný řetězec efektivně řídit v jeho specifických podmínkách. Jinak 

řečeno tak, aby bylo dosaženo cílů vymezeného celku a také všech dílčích organizací, které jsou 

součástí daného dodavatelského řetězce. 

Ještě předtím, než bude pojem řízení dodavatelského řetězce nadefinován, je možné se 

zamyslet nad tím, co vůbec vedlo a vede čím dál tím více významných průmyslových společností 

k zavedení této formy řízení. Již v úvodu byl uveden hlavní důvod, kterým je zvyšování 

konkurenceschopnosti. Je ale možné poskytnout i bližší pohled. Stehlík a Kapoun [115] například 

uvádějí tyto faktory, vedoucí k zavádění řízení dodavatelských řetězců: 

 Snižování zásob polotovarů a hotových výrobků. 

 Zkracování průběžných dob vývoje a výroby produktů. 

 Přizpůsobování designu výrobků požadavkům zákazníků. 

 Vytvoření sítí partnerů jako spolupracujících systémů. 

 Silná orientace na zákazníky. 

 Logistika může a má převzít ústřední roli v ekonomice podnikání. 

Definování pojmu řízení dodavatelského řetězce je úzce spjato se samotným pojmem 

dodavatelský řetězec a je rovněž vymezováno celou řadou autorů. Mezi významné světové a 

české autory patří například: 
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 Grant, Lambert, Stock, Ellram: „SMC je integrace podnikových procesů ve všech článcích 

dodavatelského řetězce, které poskytují produkty, informace a služby přidávající 

hodnotu.“ [37]. 

 Cooper, Lambert, Pagh: „SCM je integrace podnikových procesů od konečného uživatele k 

prvnímu udavateli, poskytující výrobky, služby a informace, které přidávají hodnotu pro 

zákazníka.“ [16]. 

 Blackwell: "SCM je zajištění správného produktu na správném místě, za správnou cenu, ve 

správný čas a ve správném stavu." [7]. 

 Weber, Bacher, Groll: „SCM je integrované sledování a řízení toků produktů, logistických a 

akvizičních informací, finančních prostředků a práv v celém hodnototvorném řetězci.“ 

[123]. 

 Christopher: „SCM je řízení vztahů s odběrateli a dodavateli za účelem dosažení nejlepší 

možné hodnoty pro zákazníka s minimálními náklady v dodavatelském řetězci jako celku.“ 

[45]. 

 Fiala: „SCM je množina přístupů, používaných pro efektivní integraci dodavatelů, výrobců, 

distributorů, prodejců a zákazníků tak, aby byly produkty vyrobeny a distribuovány ve 

správných množstvích, na správná místa a ve správném čase při minimalizaci celkových 

nákladů systému a uspokojení požadavků na úroveň servisu.“ [28]. 

 Stehlík, Kapoun: „SCM je strategické, taktické a operativní, synchronizované, kooperativní 

a integrální řízení (plánování, příprava, rozhodnutí, rozhodování a kontrola) uspořádaného 

systému hospodářských podniků, zejména jejich informačních, zbožových a finančních 

toků a tím patřičných manuálních, poloautomatických a automatických procesů 

opatřování, výroby, logistiky, prodeje a vyřizování plateb.“ [115]. 

Z výše uvedených definic lze řízení průmyslových dodavatelských řetězců charakterizovat 

jako soubor řídících procesů, které zajišťují efektivní integraci všech článků dodavatelského 

řetězce a poskytují správné výrobky s vysokou přidanou hodnotou správným konečným 

zákazníkům ve správném množství, ve správném čase, ve správné jakosti, na správné místo, za 

správnou cenu. 

Procesy patřící do řízení dodavatelských řetězců lze rozčlenit na jednotlivé aktivity, které 

spadají do následujících úrovní řízení [28], [74]: 

 Strategická úroveň – jedná se o rozhodnutí s dlouhodobým charakterem, ovlivňující 

mnoho podniků v dodavatelském řetězci, např. výběr dodavatelů, stanovení kapacit a 

taktu výroby, geografické umístění jednotlivých článků dodavatelského řetězce. 
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 Taktická úroveň – zde patří rozhodnutí se střednědobým efektem, která neovlivňují 

dodavatelský řetězec jako celek, např. nákupní a výrobní plány jednotlivých podniků, 

postupy při sjednávání dopravních podmínek jednotlivých dopravců a společností 

poskytujících logistické služby, postupy pro stanovení řízení zásob v jednotlivých 

společnostech. 

 Operativní úroveň – týká se každodenních konkrétních rozhodnutí ve vybraných 

společnostech, např. tvorba rozvrhů pro pořadí dodávek, získávání dopravních 

prostředků, směrování tras. 

Procesy v dodavatelských řetězcích (především ty, které jsou spjaty s materiálovým 

tokem) lze také členit v závislosti na načasování jejich realizace vzhledem k poptávce konečných 

zákazníků. Toto členění má následující charakter [27]: 

 Push procesy – procesy realizované v systému tlaku se realizují před očekávanou 

poptávkou zákazníků na základě prognózy poptávky. Označují se také jako spekulativní 

procesy, jelikož vycházejí ze spekulativní poptávky zákazníků. 

 Pull procesy – procesy realizované v systému tahu neboli na základě již přijatých 

objednávek. V čase uskutečňování procesů je poptávka zákazníků známá. Označují se též 

jako reaktivní procesy, protože reagují na skutečnou poptávku zákazníků. 

Mimo výše uvedené se lze setkat i s dalšími charakteristikami a členěními procesů, 

spadajících do řízení dodavatelských řetězců, avšak pro tuto disertační práci nejsou zásadní a 

proto je zde uveden pouze odkaz na příslušnou vědeckou literaturu [27], [28], [74]. 

2.2 KONCEPCE VYUŽÍVANÉ PŘI ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 

I přesto, že je v praxi každý dodavatelský řetězec jedinečný a jeho řízení je specifické pro 

podmínky, ve kterých se nalézá, existují různé koncepce řízení dodavatelských řetězců, které 

charakterizují základní postupy a principy, zajištující dosažení obecných strategických cílů. 

Dlouhodobě je vedoucím přístupem k řízení dodavatelských řetězců štíhlost, které je věnována 

následující kapitola. 

2.2.1 Štíhlé dodavatelské řetězce 

Pojem štíhlost je obecně charakterizován jako eliminace plýtvaní (nebo-li „muda” 

v japonštině). Byl vyvinut v 80. letech v automobilce TOYOTA pod názvem TPS – Toyota 

Production System. Brzy se rozšířil do výrobních podniků celého světa a dodnes je jedním ze 
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základních pilířů většiny úspěšných výrobních strategií. Základním principem štíhlé výroby je 

odstranění všeho co nepřináší produktu nebo službě hodnotu. [116], [127] 

Mezi druhy plýtvání v průmyslových výrobách patří: 

 nadbytečné přemisťování – zbytečné přemisťování materiálu, polotovarů a výrobků,  

 nadbytečné skladové zásoby – zbytečné skladování materiálu, polotovarů a výrobků, 

 nadbytečný pohyb – zbytečný pohyb pracovníků a manipulační techniky, 

 nadbytečné čekání – zbytečné prostoje a čekání výrobních zařízení a pracovníků, 

 nadvýroba – výroba nad rámec požadavků zákazníků, 

 nadbytečné zpracování – zbytečná kvalita nebo zpracování, které již nepožaduje zákazník, 

 vady – výroba neshodných výrobků.  

 nevyužití lidského potenciálu – nevyužitý potenciál pracovníků, jejich tvořivosti a 

dovedností. 

K odstranění plýtvání slouží mnoho nástrojů, které byly pro štíhlou výrobu vyvinuty. 

Jednotliví autoři vědeckých publikací a manažeři z podnikové praxe, popisující základní principy 

štíhlých nástrojů, přiřazují těmto nástrojům různou důležitost. Mezi nejvýznamnější patří [9]: 

 mapování toku hodnot – VSM, 

 standardizace práce – Standard Work, 

 zabránění vzniku neshod – Poka-Yoke, 

 skladování na místě spotřeby – Point of Use Storage, 

 vizualizace a optimalizace pracoviště – 5S, 

 jednokusový tok – One-Piece Flow, 

 totálně produktivní údržba – TPM, 

 stabilní výroba – HEIJUNKA, 

 tahový systém řízení výroby – KANBAN, 

 rychlý a účinný způsob přestavení výrobního procesu – SMED, 

 analýza možností vzniku vad a jejich následků – FMEA, 

 systém pro soustavné zlepšování – KAIZEN. 

Správná a efektivní aplikace koncepce štíhlosti a jejich nástrojů do výrobní praxe může 

vést k dosažení přínosů uvedených v tabulce 1. 
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Tab. 1 Přínosy štíhlosti [9] 

Analyzovaný prvek Možný přínos 

Výkon 10 – 20 % zvýšení výkonu díky optimalizaci úzkých míst 

Skladování Snížení zásob o 30 – 40 % 

Cyklus výroby Snížení času výroby o 50 – 75 % 

Dodací lhůta Snížení dodacího času o 50 % 

Vývoj produktů Snížení času vývoje o 35 – 50 % 

Prostory Snížení potřeby prostor o 35 – 50 % 

Kvalita Zvýšení kvality produktu o 5 – 15 % 

Služby Včasné dodání zákazníkovi 99 % 

Díky těmto vysokým a četnými případovými studiemi prokázaným benefitům se postupem 

času stala štíhlost základním přístupem nejen ve výrobě a uvnitř podniku, ale v celém 

dodavatelském řetězci. Vznikl pojem štíhlý dodavatelský řetězec (v angličtině Lean Supply Chain), 

který je založen na stejné myšlence – eliminovat plýtvání, a to u všech článků hodnototvorného 

toku (tzn. u dodavatelů, subdodavatelů, výrobní společnosti, distribučních a dalších článků i 

zákazníků). V odborné literatuře lze nalézt i další cíle štíhlosti v řízení dodavatelských řetězců. 

Shadur a Bamber  identifikovali cíle řízení štíhlého dodavatelského řetězce následovně: „zvýšení 

hodnoty pro konečného spotřebitele, úspěšné zavedení principu just-in-time, eliminace všech 

zdrojů plýtvání napříč dodavatelským řetězcem, zajištění účasti všech článků řetězce na procesu 

tvorby hodnoty, zavedení úzké spolupráce se zákazníky a dodavateli v celém řetězci, snížení počtu 

a zvýšení efektivnosti dodavatelů.“ [104]. 

Existují různé přístupy, charakterizující základní principy a postupy k dosažení výše 

uvedených cílů. Burton a Boeder využívají pět základních principů, které poskytují vizi, jak těchto 

cílů dosáhnout [9]: 

 přesně určit hodnotu jednotlivých výrobků a služeb z pohledu zákazníka, 

 určit hodnototvorný tok jednotlivých výrobků a služeb a eliminovat veškerá plýtvání, která 

nepřidávají hodnotu, 

 zajistit plynulost proudu v hodnototvorném toku tak, aby nedocházelo ke ztrátě času, 
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 zavést tažný princip výroby v dodavatelském řetězci, 

 usilovat o neustálé zlepšování postupnou eliminací jednotlivých „vrstev“ plýtvání. 

Mezi další autory analyzující tuto oblast patří například Lamming, který sestavil seznam 

devíti praktik využívaných štíhlými dodavatelskými řetězci [63]: 

 Globalizace činností (dodavatelé se seskupují blízko svých odběratelů v jednotlivých 

regionech). 

 Spoluúčast dodavatelů při vývoji nových produktů. 

 Zajišťování zdrojů u současných dodavatelů v nejširší možné míře. 

 Integrovaný vývoj nových technologií a produktů v úzkém spojení s potřebami zákazníků. 

 Integrace podnikových systémů (dodavatelé se více zajímají o řízení provozu u svých 

odběratelů tak, aby se mohli efektivněji podílet na daných procesech). 

 Včasné zapojení dodavatelů při rozvoji nových projektů. 

 Transparentnost nákladů a výnosů. 

 Vysoký a rovnoměrný tlak na snižování nákladů napříč celým dodavatelským řetězcem. 

 Poskytnutí řady výhod: cena, kvalita, dodací lhůty, výkonnost a inovace. 

Lze nalézt i další publikace z dané oblasti. Mezi významné patří například [3], [19], [83], 

[129]. V teoretické rovině strategické řízení pomocí koncepce štíhlých dodavatelských řetězců 

umožnuje všem společnostem v řetězci zlepšit kvalitu produktů i procesů, zvýšit přidanou 

hodnotu produktu pro konečného zákazníka a šetřit množství logistických nákladů [80]. Dobře 

funguje ve stálém prostředí, avšak tržní prostředí 21. století je nestálé a plné rychlých, nečekaných 

a zásadních změn [47]. Tato skutečnost vyvolala potřebu nových přístupů v řízení dodavatelských 

řetězců a tak na přelomu tisíciletí vznikají nové koncepce. Mezi v současnosti nejvýznamnější patří 

koncepce svižných dodavatelských řetězců (v angličtině Agile Supply Chain), odolných 

dodavatelských řetězců (v angličtině Resilient Supply Chain) a environmentálních dodavatelských 

řetězců (v angličtině Green Supply Chain). Aktuální vědecké práce navíc pracují na různých 

možnostech integrace těchto koncepcí. Mezi důležitý poznatek patří vhodnost integrace koncepcí 

štíhlosti a odolnosti [68]. Celá práce se s daným poznatkem ztotožňuje, proto bude při vymezení 

uvedených koncepcí největší pozornost věnována právě odolným dodavatelským řetězcům. 

2.2.2 Svižné dodavatelské řetězce  

Definic svižnosti vzniklo během posledních 20 let mnoho. Základní analýzu definic lze 

nalézt v tabulce 2, která představuje autorem rozšířený výstup ze zdroje [98]. 
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Tab. 2 Analýza definic svižnosti  
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Autor 

x x x x    x   Iacocca a Lehigh (1991) 

  x  x   x   Dove (1995) 

 x  x    x x  Kidd (1995) 

x      x   x Goldman a kol. (1995) 

 x  x    x x  Kumar a Motwani (1995) 

x x  x x   x x  Cho a kol. (1996) 

x  x x x x     Fliedner a Vokurka (1997) 

x x x x x x  x  x Yusuf a kol. (1999) 

x x  x x   x x  Dove (1999, 2001) 

x    x  x x x x Naylor a kol. (1999) 

 x   x   x x  Sharifi a Zhang (1999) 

x x x x  x  x   Christopher (2000)  

  x x x x     Menor a kol. (2001) 

x x      x   Van Hoek a kol. (2001) 

  x x   x    Christopher a Towill (2002) 

  x x    x x  Sambamurthy a kol. (2003) 

x x x     x x  Raschke a David (2005) 

x x  x   x  x  Ismail a Sharifi (2006) [53] 

x x x x x  x x x  Lin a kol. (2006) [71] 

  x  x    x  Wadhwa a kol. (2007) [121] 

 x  x x   x x  Srinivasan (2007) [113] 

x x x x x   x x  Charles (2010) [44] 

Vzájemnou agregací všech analyzovaných vlastností svižnosti lze vytvořit širokou definici, 

která vymezuje svižnost jako schopnost dodavatelského řetězce v neustále se měnícím tržním 

prostředí ziskově využívat tržní příležitosti, rychle a pružně reagovat na potřeby zákazníků a 

kvalitně a s minimálními náklady uspokojovat tyto potřeby prostřednictvím inovativních řešení a 

partnerské spolupráce [98]. Při bližším zkoumání lze nalézt klíčové parametry svižnosti vyskytující 

se v největším počtu definic, mezi hlavní patří: 
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 změny, 

 rychlost, 

 rychlé reakce, 

 požadavky zákazníků, 

 tržní příležitosti. 

Lze tedy konstatovat, že není příliš podstatné, zda je do definice zahrnuta kvalita [77] 

nebo inovativní řešení [133]. Nejdůležitějším faktorem je schopnost elegantně reagovat na 

nepředvídatelné změny, které by pro štíhlý dodavatelský řetězec znamenaly velké problémy. 

Elegance je v tomto kontextu chápana, jako způsobilost dodavatelského řetězce reagovat rychle, s 

vynaložením minimálních nákladů a robustně. Na těchto základech byla autorem vytvořena 

definice, která zahrnuje podstatu svižnosti dodavatelských řetězců následovně: svižnost je 

schopnost dodavatelského řetězce reagovat velice rychle a nákladově efektivně na krátkodobé, 

neočekávané, ale přitom významné změny prostředí, za účelem uspokojení zákaznických 

požadavků. 

Změn, které mohou nastat v podnikatelském prostředí dodavatelských řetězců, je celá 

řada a zároveň neustále roste jejich rychlost, nepředvídatelnost a míra dopadu na dodavatelský 

řetězec. Mezi základní oblasti, kde dochází ke změnám, patří: 

 Zákazníci – změny v jejich požadavcích, stabilitě poptávky.  

 Konkurenční řetězce – nejen stávající, ale i potenciální a substituční.  

 Potenciální dodavatelé – změny potenciálních dodavatelů, které ovlivní fungování řetězce.  

 Politika a právo – změny v legislativě, způsobu ochrany trhů a podpoře podnikání v 

jednotlivých zemích.  

 Ekonomika – změny v makroekonomickém vývoji zemí.  

 Společnost – změny ve zvycích a preferencích obyvatel, sociální problémy.  

 Technologie – vývoj nových technologií, krátké životní cykly výrobků.  

Obecně lze tyto změny rozdělit na dvě skupiny – změny v konkurenčním prostředí 

dodavatelského řetězce (zákazníci, konkurence, potenciální dodavatelé) a změny v obecném okolí 

dodavatelského řetězce (politika, ekonomika, společnost, technologie). Rozdělení je zobrazeno na 

obrázku 3. 
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Obr. 3 Klasifikace změn v okolí dodavatelského řetězce 

Aby dodavatelský řetězec mohl být označený jako svižný, musí disponovat určitými 

dovednostmi, které mu dopomohou se s uvedenými změnami vypořádat. Mezi nejčastěji uváděné 

patří [105]:  

 vnímavost – klíčem k dosažení agility je schopnost správně a včas identifikovat změnu,  

 kompetence – schopnost efektivně realizovat cíle v oblasti svižnosti,  

 pružnost – schopnost využít různé postupy a vybavení k dosažení vytýčených cílů,  

 rychlost – schopnost provádět veškeré aktivity tak rychle jak je to jen možné.  

Dodavatelský řetězec může tyto dovednosti získat, pouze pokud bude dobře navržen a 

řízen. Základem toho je maximální sdílení informací v celém dodavatelském řetězci, které by mělo 

být zcela otevřené a také by mělo probíhat v reálném čase [47]. Sdílení informací je důležitý, ale 

ne jediný stavební kámen svižnosti. Mezi další patří [71]:  

 spolupráce – vytvoření spolupráce v dodavatelském řetězci na takové úrovni, aby 

dodavatelé a odběratelé společně vyvíjeli nové produkty,  

 integrace procesů – dodavatelský řetězec je chápan jako jeden celek se sjednocenými 

procesy,  

 citlivost k trhu a zákazníkům – dodavatelský řetězec je schopen dobře a rychle číst změny 

trhu a potřeby zákazníků.  

2.2.3 Environmentální dodavatelské řetězce  

Environmentální řízení dodavatelského řetězce je další, v současnosti velice významná, 

koncepce, na kterou se začíná zaměřovat stále více dodavatelských řetězců z oblasti průmyslové 

výroby. Hlavní myšlenkou je snižování negativních dopadů dodavatelského řetězce na životní 

prostředí. Přesná a jednotná definice stejně jako v ostatních koncepcích prozatím neexistuje a je 
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tedy žádoucí analyzovat širší spektrum publikací věnované této problematice. Jednotlivé definice 

lze nalézt v tabulce 3, kde jsou chronologicky řazeny tak, aby bylo možné sledovat vývoj daného 

pojmu. 

Tab. 3 Chronologický vývoj definice environmentálního dodavatelského řetězce 

Zdroj/rok Autoři Definice / Charakteristika 

1997/[40]  Handfield  

Walton  

Seegers  

Uplatňování zásad environmentálního managementu a tím 

dosažení snížení všech druhů odpadů v celém spektru 

činností, včetně designu, dodávek, výroby a montáže, balení i 

distribuce. 

2000/[119] van Hoek 

 

Způsob pro podniky, jak dosáhnout zisku a podílu na trhu 

prostřednictvím snižováním negativního dopadu na životní 

prostředí a zvyšováním ekologické efektivnosti. 

2004/[134] Zhu  

Sarkis  

Geng  

Environmentální řízení dodavatelského řetězce je rozšířením 

environmentálního nákupu na integrované environmentální 

řízení všech toků v dodavatelském řetězci, včetně reverzní 

logistiky. 

2005/[42] Hervani  

Helms  

Sarkis  

Zahrnuje environmentální nákup, výrobu, včetně řízení 

materiálového toku, distribuci, marketing a reverzní 

logistiku. 

2005/[108] Sheu  

Chou  

Hu  

Mimo oblasti ze zdroje [41] prosazuje také důležitost chování 

konečného zákazníka a externích faktorů jako je například 

vláda. 

2007/[38] H´Mida  

Lakhal  

Monitoruje a zlepšuje environmentální dopad produktů 

během jejich životního cyklu. 

2007/[114] Sristava  Integrace ekologického myšlení do řízení dodavatelského 

řetězce, včetně designu, získávání a výběru materiálu, řízení 

výrobních procesů, dodávání hotových výrobků 

spotřebitelům i řízení zpětných toků výrobků. 

2011/[130] Wu  

Pagell  

Rozšíření environmentálního řízení o pojem udržitelnosti, 

který zahrnuje také sociální faktory řízení.  

2012/[1] Andic  

Yurt  

Baltacioglu  

Minimalizování či celková eliminace negativních dopadů 

dodavatelského řetězce na životní prostředí. 
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Koncepce environmentálního řízení dodavatelského řetězce se stále vyvíjí. Důvodem je 

rozvoj potřeb jednotlivých stakeholderů (zájmových skupin) dodavatelských řetězců, které se 

vyvíjejí spolu s lidskou společností. Nadále již není jediným měřítkem úspešnosti ekonomická 

stránka řízení, ale je potřeba řešit také environmentální a sociální hlediska podporující úspěšné 

fungování dodavatelského řetězce. Z výše uvedených definic můžeme odvodit změny ve 

zkoumané oblasti. V roce 1997 uvádí autoři Handfield a kol. environmentální řízení jako 

uplatňování environmentálních zásad v managementu podniku ve vybraných oblastech. Kolem 

roku 2005 se do definic zařazuje již celý dodavatelský řetězec, včetně reverzní logistiky. Dalším 

krokem je zahrnutí celého životního cyklu produktu, externích faktorů z obecného okolí 

dodavatelských řetězců a také práce s požadavky konečného zákazníka. Obecně roste poptávka po 

produktech vznikajících v environmentálně řízených dodavatelských řetězcích a prestiž takovýchto 

řetězců prudce stoupá.  

Pro dosažení environmentálního řízení dodavatelského řetězce je nutné klasifikovat 

vybrané parametry. Zejména je potřeba určit oblasti a přístupy, ve kterých lze rozvíjet 

environmentální úsilí, nástroje, které umožní aplikaci v dodavatelském řetězci a přínosy, které je 

možné dosáhnout. Základní přístupy a oblasti jsou zobrazeny v tabulce 4, která vznikla na základě 

zdrojů [22] a [76]. 

Tab. 4 Přehled environmentálních parametrů dodavatelského řetězce 

Aktivity Nástroje Přínosy 

Environmentální řízení dodavatelského řetězce 

 Používání ekologických 
materiálů. 

 Používání recyklovatelných 
materiálů. 

 Využívání dodavatelů 
splňujících stanovená eko-
kritéria. 

 Soulad s mezinárodními 
předpisy v environmentální 
oblasti. 

 Začlenění environmentálních 
kritérií a zájmů do hodnocení 
a výběru dodavatelů. 

 Kontrola odpadového 
hospodářství u dodavatelů. 

 Audity, dotazníky a schůzky 
s dodavateli ohledně 
environmentální politiky. 

 Prohlášení o shodě. 

 Úprava informačního 
systému. 

 Efektivní komunikace 
v dodavatelském řetězci. 

 Vytvoření managementu 
řešícího otázky 
environmentálního 
charakteru. 

 Hodnocení a výběr 
dodavatelů. 

 Sledování vývoje směrnic. 

 Aplikace LCA pro tvorbu eko-
reportů. 

 Tvorba „zelené“ image 
dodavatelského řetězce. 

 Zlepšení obrazu značky v 
očích zájmových skupin 
(zejména zákazníků, regionu, 
státu a veřejnosti) 

 Snížení nákladů na odpadové 
hospodářství. 

 Sdílení environmentálních 
problémů a rizik napříč 
dodavatelským řetězcem. 

 Dodržování legislativních 
omezení. 

 Efektivní řízení 
environmentálních nákladů. 

 Udržení 
konkurenceschopnosti. 

Environmentální doprava 



  18 

 Optimalizace energetické 
efektivnosti využívaných 
dopravních prostředků. 

 Optimalizace tras a rozvrhů 
přepravy. 

 Využití integrovaných 
dodávek. 

 Využití ekologických 
dopravních prostředků. 

 Řízení zpětných 
materiálových toků. 

 Audity, dotazníky a schůzky 
s poskytovateli logistických 
služeb ohledně 
environmentální politiky. 

 Hodnocení a výběr 
poskytovatelů logistických 
služeb 

 Efektivní komunikace 
v dodavatelském řetězci. 

 Úprava informačního 
systému. 

 

 Snížení nákladů na palivo a 
dalších operativních nákladů. 

 Snížení znečištění a Omezení 
dopravních zácp. 

 Zlepšení vztahů se zákazníky 
a veřejností. 

 Dodržování legislativních 
omezení. 

 Efektivní řízení 
environmentálních nákladů. 

 

Environmentální balení 

 Používání ekologických / 
recyklovatelných balících 
materiálů.  

 Zvyšování četnosti využívání 
obalů. 

 Používání ekologických 
balících postupů a zařízení. 

 Používání ekologických 
technologií. 

 Využívání zpětných 
materiálových toků v oblasti 
balení. 

 Spolupráce s dalšími 
společnostmi v oblasti 
používání ekologických / 
recyklovatelných balení. 

 Spolupráce se společnostmi 
z oblasti recyklování 
materiálů a zpracování 
odpadu. 

 Omezování přeprav a 
manipulace s obaly. 

 Snížení nákladů a odpadu 
z balení. 

 Soulad s vládními nařízeními. 

 Efektivní řízení 
environmentálních nákladů. 

 Udržení 
konkurenceschopnosti. 

Environmentální výroba 

 Podpora úsilí zaměřeného na 
spolupráci. 

 Přepracování logistických 
systémů pro zvýšení 
ekologické efektivnosti. 

 Plánování výroby. 

 Predikce poptávky. 

 Úspora energií.  

 Snížení nákladů na odpadové 
hospodářství. 

 Efektivní využití prostoru. 

 Efektivní řízení 
environmentálních nákladů. 

 Udržení 
konkurenceschopnosti. 

Environmentální zpětná logistika 

 Recyklace/znovuvyužití 
odpadu kdykoli je to možné. 

  Snižování nákladů na 
materiál. 

 Recyklace odpadů. 

Environmentální skladování 

 Využívání moderních 
technologií při stavbě a 
vybavování. 

 Rozmístění a vybavení hal a 
vybraných zařízení. 

 Zvyšování produktivity práce. 

 Snižování nákladů na 
bezpečnost, údržbu a 
energie. 

Environmentální design a produkt 
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 Využití environmentálních 
přístupů a principů již při 
návrhu produktu. 

 Sledování vývoje 
zákaznických a 
společenských 
environmentálních 
požadavků. 

 Tvorba „zelené“ image 
produktu. 

 Zlepšení obrazu značky v 
očích zájmových skupin 
(zejména zákazníků, regionu, 
státu a veřejnosti). 

 Udržení 
konkurenceschopnosti. 

Ovšem existují i bariéry, které brání dodavatelským řetězcům přijetí environmentální 

strategie a souvisejících opatření. Hlavním problémem bývá postoj manažerů, kteří mají strach z 

něčeho nového a případného selhání. Dále mohou následovat problémy s neinformovaností a 

neznalostí právních předpisů. Zdrojové finanční bariéry a technické překážky, jako je absence 

technických znalostí, nedostatek nových technologii a materiálů. [63]  

2.2.4 Odolné dodavatelské řetězce 

Základem definice odolných dodavatelských řetězců, stejně jako jejich samotného názvu, 

je význam anglického podstatného jména „resilience“, které původně vychází z latinského 

„resiliere“. Dle oxfordského slovníku má dva základní významy: 

 schopnost látky nebo předmětu se navrátit zpět do původního tvaru – pružnost, 

 schopnost rychle se zotavit z potíží – houževnatost. 

Současné tržní prostředí je vysoce nestabilní a proměnlivé, někdy se také využívá pojem 

turbulentní. Koncepce odolnosti vychází z úvahy, která tyto změny (rizika jejich vzniku), ovlivňující 

zkoumaný dodavatelský řetězec, vnímá jako jeho narušení. Tato rizika lze charakterizovat a členit 

dle různých kritérií. Pro potřeby základní charakteristiky byla vybrána klasifikace dle Christophera 

[48], který zavádí následující členění (viz obrázek 4): 

 interní vůči společnosti (procesní, řídící), 

 externí vůči společnosti, ale interní vůči dodavatelskému řetězci (dodavatelská, 

odběratelská),  

 externí vůči dodavatelskému řetězci (environmentální). 

V další části práce, zabývající se analýzou zranitelnosti, bude tato problematika blíže 

rozvedena (viz kapitola 4.4). 
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Obr. 4 Klasifikace rizik dodavatelského řetězce 

Mezi významné autory, kteří definují odolné dodavatelské řetězce, patří především 

Christopher, který v obecné definici zdůrazňuje dva základní pilíře, flexibilitu a adaptabilitu 

systému [49]. Podle ekonomické definice Fiksela je odolnost “schopnost podniku přežít, 

přizpůsobit se a růst navzdory turbulentní změnám v jeho prostředí” [31]. Sheffi a Rice definují 

odolnost jako “schopnost vrátit se zpět z narušeného stavu“ [107]. Hlavní myšlenkou těchto 

definic je vytvoření takového dodavatelského řetězce, který není zranitelný vůči potencionálním 

narušením. 

Pro potřeby dalších výzkumné práce bude odolnost dodavatelského řetězce definována 

jako schopnost dodavatelského řetězce se v případě jeho závažného narušení vrátit do původního 

stavu. 

Závažná narušení mají typický průběh závislosti výkonnosti dodavatelského řetězce na 

čase. Profil narušení a reakce dodavatelského řetězce mohou být charakterizovány pomocí 

následujících fází (viz obrázek 5): přípravná fáze (1), výskyt narušení (2), první reakce (3), 

počáteční dopad (4), okamžik plného dopadu (5), příprava zotavení (6), zotavování (7), 

dlouhodobý dopad (8). 
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Obr. 5 Časový průběh poklesu výkonu dodavatelského řetězce při jeho narušení [125] 

Vybudování odolného dodavatelského řetězce není jednoduchý ani krátkodobý cíl. Je to 

strategické rozhodnutí, které vyžaduje velké množství úsilí všech zúčastněných stran a finančních 

prostředků. Přirozenou otázkou poté je, nakolik odolný by dodavatelský řetězec měl být. 

Optimální míra odolnosti je úzce spojená s efektivitou a náklady [22]. Mezi logistické náklady dle 

Schulteho patří [110]: 

 náklady na systém a jeho řízení, 

 náklady na udržování zásob, 

 náklady na dopravu, 

 náklady na manipulaci. 

V dnešní době je však nutno zahrnout do úvahy pátou kategorii nákladů, kterou lze nazvat 

jako „náklady plynoucí z rizik“. Tato kategorie z části proniká do všech čtyř původních kategorií a 

lze ji rozčlenit na tři základní skupiny: 

 ztráty, které vzniknou při narušení dodavatelského řetězce rizikovými faktory, 

 náklady na eliminaci vzniklých narušení dodavatelského řetězce, 

 náklady na proaktivní opatření proti narušení dodavatelského řetězce. 

Grafické vyjádření tohoto souboru logistických nákladů je znázorněno na obrázku 6. 
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Obr. 6 Systém logistických nákladů [125] 

Jestliže je přijat tento systém členění logistických nákladů, lze definovat optimální míru 

odolnosti v dodavatelských řetězcích jako takovou, při které jsou celkové logistické náklady v 

dodavatelském řetězci v dlouhém časovém období minimální, při zachování požadovaného 

výkonu a konkurenceschopnosti dodavatelského řetězce [125].  

Obdobně, jako v případě předchozích koncepcí řízení dodavatelských řetězců, je k 

dosažení odolnosti dodavatelského řetězce nutné vytvořit potřebné dovednosti (způsobilosti). Pro 

jejich budování je důležité používat vhodné principy a způsoby (viz obrázek 7).  

 

Obr. 7 Koncepční model budování odolnosti dodavatelských řetězců 

Potřebné dovednosti odolnosti jsou dle Pettita následující: flexibilita v získávání zdrojů, 

flexibilita při vyřizování objednávek, kapacita, efektivnost, viditelnost, adaptabilita, predikce, 

obnova, rozptýlenost, spolupráce, organizace, tržní síla, bezpečnost a finanční síla [87]. Výčet 

dovedností se ve výzkumech dalších autorů může lišit. Komplexní analýza dovedností je součástí 

analýzy dovedností odolnosti dodavatelského řetězce (viz kapitola 4.5). 

Způsoby a cesty budování těchto dovedností jsou v jednotlivých publikacích značně 

rozdílné. Dle Christophera a Peckové existují čtyři základní principy k vytvoření odolného 

dodavatelského řetězce, které následně ve svém článku podrobněji rozvádí [48]. Jde o 

reengineering dodavatelského řetězce, spolupráci napříč dodavatelským řetězcem, svižnost 

dodavatelského řetězce a vybudovaní kvalitního risk managementu. Dalšími významnými autory v 



  23 

této oblasti jsou Sheffi a Rice, kteří popisují dvě cesty jak dosáhnout odolnosti: vybudování 

nadbytečných kapacit a flexibility [107]. V jiné literatuře Sheffi a kol. doporučují následující 

principy k vybudování odolnosti: vybudování schopnosti přesouvat výrobu napříč závody, využití 

souběžných procesů při vývoji produktů, návrh produktů a procesů s ohledem na maximální 

oddálení finalizace produktů,  rozvoj vztahů s dodavateli [106]. Iakovou, Vlachos, a Xanthopoulos 

doporučují následující cesty k budování odolnosti: flexibilní dodávky materiálu, řízení dle poptávky 

trhu, strategické řízení pojistných zásob, maximální sdílení znalostí a informací v dodavatelském 

řetězci [52]. Falasca a kol. se zaměřuje na metody související s designem dodavatelského řetězce a 

zkoumá vliv hustoty dodavatelského řetězce, komplexity dodavatelského řetězce a kritičnosti 

vybraných uzlů dodavatelského řetězce na míru odolnosti [26]. Tang navrhuje následující strategie 

v řízení dodavatelského řetězce: postponement, strategické pojistné zásoby, flexibilní 

dodavatelskou základnu, rovnováhu mezi strategiemi make-or-buy, tvorbu ekonomických 

podnětů pro dodavatele, flexibilní přepravu, řízení založené na výnosových parametrech, 

dynamické plánování výrobního sortimentu [117]. Carvalho a Machado popisují vlastnosti 

dodavatelských řetězců, které mohou ovlivnit jejich odolnost: konfigurace řetězce, uspořádání 

dodavatelského řetězce, informační systémy, organizační struktura řízení [14]. Enyinda a 

Szmerekovsky zdůrazňují vazby mezi sdílením informací a využitím nových technologií [24].  

2.3 SROVNÁNÍ KONCEPCÍ ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 

Základní porovnání jednotlivých přístupů k řízení dodavatelských řetězců lze vidět 

v tabulce 5. 

Tab. 5 Porovnání štíhlých, agilních a odolných dodavatelských řetězců (modifikováno [13]) 

Dodavatelské 
řetězce/ 
Atributy 

Štíhlé  Svižné Environmentální Odolné 

Základní 
myšlenka 

Eliminace plýtvání a 
procesů 

nepřidávajících 
hodnotu 

Reakce na změny 
trhu a porozumění 
budoucích potřeb 

zákazníků 

Snižování dopadu 
na životní prostředí 

a zajištění 
udržitelného 

rozvoje 

Eliminace 
zranitelnosti a 

vyhnutí se 
narušením 

Trh/prostředí 

Stabilní prostředí a 
trhy 

s předvídatelnou 
poptávkou 

Nové nestabilní 
trhy s častými 

změnami a 
faktorem nejistoty 

Trh 
s environmentálně 

smýšlejícími 
zákazníky 

Nestabilní prostředí 
s rizikem narušení 
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Výroba/ 
produkty 

Maximální výkon 
s minimálními 

náklady 

Velká kustomizace 
produktů 

Efektivita a 
eliminace odpadu 
se zaměřením na 
životní prostředí, 

eko-design 

Vysoká flexibilita, 
široké sdílení 

informací, 
postponement 

strategie 

Strategie 
zásob 

Minimální zásoby Podle potřeb trhu 
Minimální zásoby, 
využití recyklace 

Bezpečná velikost 
zásob 

Variabilita 
sortimentu 

Nízká Vysoká Nízká Vysoká 

Klíčové 
ukazatele 

Dodací lhůta, 
náklady, kvalita 

Dodací lhůta, 
úroveň služeb, 

uspokojení 
zákazníka 

Množství odpadu 
uvolněného do 

prostředí, např. CO2 

Stabilita výkonu 
dodavatelského 

řetězce 

Organizační 
struktura 

Statická Virtuální organizace 

Vytváří interní 
environmentální 

systém řízení 
 

Rozvíjí kulturu 
řízení rizik 

v dodavatelském 
řetězci 

Výběr 
dodavatelů 

Vysoká kvalita a 
nízké náklady 

Rychlost, flexibilita 
a kvalita 

Splňující 
environmentální 

předpisy 

Více dodavatelů 
pro eliminaci rizika 

narušení 

Obecně lze říci, že každý z přístupů je vhodný pro jiné krajní či teoretické podmínky. 

V reálném tržním prostředí je však situace vždy kombinací jednotlivých extrémů. Trendem 

současnosti se proto staly hybridní přístupy, které využívají výhody všech uvedených koncepcí. 

2.3.1 Propojení koncepcí pro řízení dodavatelských řetězců 

Jako první byly zkoumány možnosti propojení svižnosti a štíhlosti, což bylo dáno dobou 

vzniku a rozvoje těchto koncepcí. Obě byly zpočátku chápány jako protichůdné. Postupem času se 

však nacházely společné prvky a možnosti propojení (např. pomocí Paretova principu, bodu 

rozpojení, rozdělení poptávky na „základní“ a „kolísavou“). Vznikl tak nový pojem „leagile supply 

chain“, který se snaží využít pozitiva obou přístupů [35], [50], [75]. 

Důležitým poznatkem je možnost propojení koncepcí svižných a odolných dodavatelských 

řetězců.  Ze srovnání obou koncepcí je patrné jejich postupné sbližování. Základní podobnost 

vyplývá zejména ze skutečnosti, že se obě koncepce zabývají krátkodobými závažnými a 
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neočekávanými událostmi (viz obrázek 8). Tím se rovněž odlišují od klasického managementu 

rizika, které pracuje zejména s událostmi s velkou pravděpodobností výskytu a velkým dopadem.  

 

Obr. 8 Matice výskytu událostí a jejich dopadu na dodavatelský řetězec 

Hybnou silou svižnosti je změna prostředí, která může být představována hrozbami nebo 

příležitostmi. Naopak hybnou silou odolnosti je narušení, které může přicházet z dodavatelského 

řetězce nebo podnikatelského prostředí. Pak lze provést srovnání obou koncepcí formou obrázku 

9 A. Z obrázku je patrné, že svižnost neřeší interní události dodavatelského řetězce a naopak 

odolnost se zaměřuje zejména na negativní události podnikatelského prostředí. Sheffi však 

argumentuje, že závažná narušení dodavatelského řetězce přinášejí rovněž neočekávané 

příležitosti [107]. Za uvedeného předpokladu se svižnost stává jednou z dovedností odolného 

dodavatelského řetězce (viz obrázek 9 B). Pro zbylou část této práce je přijat tento předpoklad a 

v kapitole 4 je svižnost chápána jako jedna z dovedností odolnosti dodavatelských řetězců. 

 

Obr. 9 Srovnání svižnosti a odolnosti 

Existuje-li průnik obou koncepcí, lze předpokládat, že budou existovat vzájemné průniky 

rovněž v dovednostech a cestách, vedoucích k jejich budování. Proto lze doporučit jejich 
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integrované zavedení do řízení dodavatelského řetězce, které povede k dosahování synergických 

efektů jak při implementaci obou koncepcí, tak následného řízení dodavatelského řetězce. Odolný 

dodavatelský řetězec bez svižnosti utrpí větší ztrátu výkonnosti v počátečních fázích narušení, což 

bude zbytečně prodlužovat zotavení řetězce. Naopak svižný dodavatelský řetězec bez odolnosti 

bude sice schopen reagovat rychle a efektivně na hrozby a příležitosti podnikatelského prostředí, 

ale takto vzniklá narušení budou mít poměrně velký dlouhodobý negativní dopad. Ideální situace 

nastává ve chvíli, kdy je pomocí svižnosti minimalizován prvotní dopad externího narušení a 

následně díky odolnosti dochází k rychlé eliminaci jeho celkového dopadu. 

V současnosti mnoho autorů pracuje také na dalších kombinacích integrace výše 

uvedených koncepcí: 

 štíhlé + environmentální dodavatelské řetězce [55], 

 štíhlé + svižné + odolné + environmentální dodavatelské řetězce [13], 

 odolné + environmentální dodavatelské řetězce [4]. 

V této práci je hlavní váha věnována odolnosti a možnosti jejího měření a hodnocení 

v dodavatelských řetězcích, což ale neznamená zpochybnění důležitosti zbývajících koncepcí. Je 

zde vycházeno z myšlenky, kdy se za vedoucí přístup v řízení dodavatelských řetězců stále 

považuje štíhlost, která je vhodně doplněna principy odolnosti. Svižnost, jak již bylo poznamenáno 

výše, je chápána jako součást odolnosti a je tedy do této výzkumné práce zahrnuta také. Díky 

tomuto propojení mohou řetězce čelit současnému a zejména budoucímu globalizovanému 

turbulentnímu tržnímu prostředí. S environmentální koncepcí, přes její rostoucí význam, autor 

dále nepracuje. 

2.4 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ V OBLASTI HODNOCENÍ ODOLNOSTI 

DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ 

Jakékoli hodnocení dodavatelského řetězce je složitá problematika. Mezi základní důvody 

patří [36]: 

 vysoká komplexita dodavatelských řetězců, 

 nedůvěra mezi jednotlivými společnostmi, 

 nedostatek znalostí manažerů, 

 nedostatek pravomocí manažerů, 

 rozličné cíle jednotlivých článků, 

 omezenost informačních systémů, 
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 nedostatek standardizace, 

 potíže s přiřazením hodnoty pro zákazníka k jednotlivým metrikám, 

 potíže s obecným vymezením problematiky. 

I přes tyto komplikace je vyvíjeno velké množství hodnotících systémů. Důležitým prvním 

krokem je správný výběr hodnocené proměnné. Nejčastěji je daná proměnná označena jako 

výkon a lze ji hodnotit či měřit různými způsoby. Vybrané přístupy měření výkonu jsou přehledně 

uvedeny v tabulce 6, kde jsou jednotlivé přístupy chronologicky seřazeny. 

Tab. 6 Možnosti měření výkonu dodavatelského řetězce (modifikováno [36]) 

Rok Autor Sledované výkonové charakteristiky  

1999 Beamon Vstupy, výstupy a flexibilita. 

2001 Toni a Tonchia Nákladové či nenákladové parametry. 

2001 Gunasekaran a kol. Strategické, taktické a operativní parametry. 

2002 Bullinger Scorecard přístup k hodnocení. 

2002 Hieber Efektivita spolupráce, koordinace a konfigurace v 

dodavatelském řetězci. 

2003 Chan Náklady, kvalita, využití zdrojů, flexibilita, sdílení informací, 

důvěra a inovativnost. 

2003 Chan a Qi Vstupní, výstupní a složené parametry. 

2004 Schönsleben Kvalita, náklady, produkce a flexibilita. 

2005 Hervani a kol. Udržitelnost a environmentální metriky. 

2005 Park a kol. Hmotné a nehmotné metriky. 

2006 Agarwal a kol. Modelování hodnocení štíhlých a svižných dodavatelských 

řetězců. 

Otázkou stále zůstává, jak hodnotit a měřit odolnost dodavatelských řetězců, jelikož 

systém hodnocení je jednou ze základních podmínek úspěšného nastavení míry odolnosti 

v dodavatelských řetězcích (viz kapitola 2.2.4). I když se postupně objevují snahy o kvantitativní 

analýzu a měření odolnosti (např. Bukowski a Feliks používají pro měření fuzzy množiny [8] nebo 
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Shuai aplikuje teorii pružnosti biologických buněk [109]), většina navržených systémů má 

kvalitativní charakter. Komplexní hodnotící nástroj pro měření odolnosti SCRAMTM (Supply Chain 

Resilience Assessment and Management) vytvořil Pettit a může posloužit jako typický příklad a 

výchozí systém hodnocení založený na kvalitativním přístupu [87]. 

SCRAMTM pro měření odolnosti dodavatelského řetězce využívá srovnání faktorů 

zranitelnosti dodavatelského řetězce (základní faktory, které podnik činí náchylným k narušení) a 

dovedností odolnosti dodavatelského řetězce (atributy, které zvyšují odolnost a tím umožňují 

podniku předvídat a překonat narušení). Nástroj definuje 7 faktorů zranitelnosti a 14 dovedností 

odolnosti (viz tabulka 1). Každý faktor je dále členěn na přesně vymezený počet dílčích faktorů. 

Intenzita dílčích faktorů je stanovována expertně pomocí pětibodové stupnice. Intenzita faktorů 

zranitelnosti a dovedností odolnosti je počítána jako aritmetický průměr příslušných dílčích 

faktorů. Intenzitu faktorů je možné srovnat s jejich významností, která je opět stanovována 

expertně pomocí pětibodové stupnice. 

Tab. 1 SCRAM
TM

 faktory [87] 

Faktory zranitelnosti Dovednosti odolnosti 

turbulence prostředí, úmyslná ohrožení, vnější 

tlaky, limitované zdroje, citlivost, konektivita, 

narušení mezi dodavatelem / zákazníkem 

pružnost zásobování, pružnost v plnění 

objednávek, kapacita, efektivita, viditelnost, 

přizpůsobivost, předvídavost, obnova, disperze, 

spolupráce, organizace, postavení na trhu, 

bezpečnost, finanční síla 

Přes svou komplexnost a jednoduchost má uvedený přístup své nevýhody. Mezi hlavní 

patří: 

 Rigidnost (uzavřenost) – systém předpokládá “vyčerpávající” seznam předem 

definovaných faktorů a dovedností. V současném turbulentním podnikatelském prostředí 

a konkrétních podmínkách zkoumaného dodavatelského řetězce se budou určité faktory a 

dovednosti anebo jejich složky jevit jako irelevantní. Na druhé straně může dojít k 

opominutí důležitých faktorů a dovedností, které nebyly při tvorbě nástroje brány v 

úvahu. 

 Vysoká subjektivita – hodnocení faktorů a dovedností a jejich složek je založeno pouze na 

kvalitativních ukazatelích (pětibodové stupnici). Jednotlivé dílčí faktory a dovednosti jsou 

definovány velmi obecně. Každý expert si tak může vyložit smysl a význam faktorů a 

dovedností různým způsobem a zkreslit tak výsledné hodnocení. 
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Dalším příkladem může být výzkum autorů Azevedo a kol., ve kterém autoři 

rozpracovávají myšlenku hodnotit nejen odolnost dodavatelského řetězce, ale také jeho 

environmentální stránku. Vytváří takzvaný „Ecosilient index“, přičemž k jeho vytvoření využívají 

vyhodnocení systému ukazatelů z obou oblastí pro jednotlivé společnosti v dodavatelském řetězci 

a jejich následnou agregaci. Hodnocení ale stále probíhá na relativně subjektivní bodové stupnici 

[4]. 

Eliminace těchto omezení je důvodem pro vytvoření nové metodiky, jejíž návrh je hlavní 

náplní této disertační práce.  
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3 METODICKÉ PŘÍSTUPY   

Metodické přístupy využité v disertační práci lze rozdělit do čtyř základních skupin. První 

skupina obsahuje obecné metody vědeckého zkoumání, používané napříč celou prací, druhá 

vybrané metody z oblasti managementu, logistiky a operačního výzkumu, které jsou aplikovány 

v konkrétních částech navrhované metodiky. Třetí část obsahuje popis využité softwarové 

aplikace a poslední čtvrtá část popisuje obecná pravidla využití případové studie, jež je použita 

v praktické části práce. 

3.1 OBECNÉ METODY VĚDECKÉHO ZKOUMÁNÍ 

Disertační práce uplatňuje především normativní přístup ke zkoumání dané problematiky, 

vychází z podrobné analýzy a navrhuje teoretické postupy řešení. Hlavním nástrojem je uplatnění 

logických metod, které zahrnují množinu metod využívajících principy logiky a logického myšlení. 

V práci je využita dvojce „párových metod“ [81]: 

 abstrakce – konkretizace, 

 analýza – syntéza. 

V disertační práci se tyto metody vzájemně doplňují, kombinují a ve svém účinku 

překrývají a tím vytvářejí synergii. 

Abstrakce – konkretizace 

Abstrakce je myšlenkový proces, v jehož rámci se u různých objektů vydělují pouze jejich 

podstatné charakteristiky (nepodstatné se neuvažují), čímž se ve vědomí vytváří model objektu 

osahující jen ty charakteristiky či znaky, jejichž zkoumání umožní získat odpovědi na otázky, které 

jsou kladeny. Konkretizace je opačný proces, kdy se vyhledává konkrétní výskyt určitého objektu z 

vybrané třídy objektů a je snaha na něj aplikovat charakteristiky platné pro tuto třídu objektů. 

Metody abstrakce a konkretizace jsou využity především při tvorbě modelu ilustrativního hutního 

dodavatelského řetězce, na kterém je testována navrhovaná metodika měření a hodnocení 

odolnosti. 

Analýza – syntéza 

Analýza je proces faktického nebo myšlenkového rozčlenění celku (jevu, objektu) na části. Je to 

rozbor vlastností, vztahů, faktů postupující od celku k částem. Analýza umožňuje odhalovat různé 

stránky a vlastnosti jevů a procesů, jejich stavbu, vyčleňovat etapy, rozporné tendence apod. 
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Analýza umožňuje oddělit podstatné od nepodstatného, odlišit trvalé vztahy od nahodilých. Při 

analýze se postupuje logicky systémem „shora dolů“. Syntéza znamená postupovat od části k 

celku. Dovoluje poznávat objekt jako jediný celek. Je to spojování poznatků získaných analytickým 

přístupem. Tyto metody jsou hlavním pilířem pro řešení celé problematiky návrhu metodiky 

měření a hodnocení odolnosti. 

3.2 METODY Z OBLASTI MANAGEMENTU, LOGISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU 

Jednotlivé kroky navrhované koncepce jsou rozpracovány do metodiky, která zahrnuje 

využití specifických metod a nástrojů, například: PESTLE analýza, Porterová analýza pěti sil – obě 

přizpůsobené potřebám problematiky dodavatelských řetězců, SCOR model, ABC analýza, AHP 

(Analytic Hierarchy Process), ANP (Analytic Network Process).  

Pro bližší popis v této kapitole byly vybrány metody vícekriteriálního rozhodování, které 

jsou využity ve vytvářené metodice měření a hodnocení odolnosti průmyslových dodavatelských 

řetězců. Jde o metody, kdy optimální rozhodnutí musí vyhovovat více než jednomu kritériu. 

Zadaná kritéria mohou mít kvantitativní i kvalitativní charakter. Úlohy rozhodování je možné 

klasifikovat podle způsobu zadání množiny variant, které pro optimální rozhodnutí připadají v 

úvahu (tzv. přípustné varianty): 

 Je-li množina přípustných variant určena konečným seznamem variant, jde o 

vícekriteriálním hodnocení variant.  

 Je-li množina přípustných variant zadána podmínkami, které musí být při výběru optimální 

varianty splněny, jde o úlohy vícekriteriálního programování (též vícekriteriální nebo 

vektorová optimalizace). 

U vícekriteriálního hodnocení variant, které je využito v této disertační práci, lze použít 

obecný postup řešení, zahrnující 6 kroků (modifikováno podle [6]):  

 stanovení cílů a hranic řešení, 

 tvorba variant řešení, 

 stanovení kritérií pro hodnocení variant, 

 určení významnosti kritérií, 

 stanovení hodnot kritérií pro uvažované varianty, 

 preferenční uspořádání variant. 
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Při aplikaci metod vícekriteriálního rozhodování tvoří základ rozhodovatel (subjekt), účel 

rozhodování, souhrnná kritéria rozhodování (cíl), varianty, kritéria (podmínky) a preference kritérií 

rozhodování [135]. Na základě zkoumaných parametrů lze metody vícekriteriálního rozhodování 

rozčlenit na čtyři základní kategorie. Mezi tyto kategorie patří metody založené na:  

 vícekriteriální funkci užitku,  

 kompromisním kritériu,  

 souhrnné preferenční relaci, 

 dekompozici. 

Příkladem metod založených na vícekriteriální funkci užitku jsou: WSM (Wighted Sum 

Model), WPM (Wighted Product Model). Mezi metody založené na kompromisním kritériu lze 

zařadit metodu TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution) a GRA 

(Grey Relation Analysis). Na bázi souhrnné (fuzzy) preferenční relace jsou založeny např. metody 

ELECTRE (ELimination Et Choix Traduisant la Realité) a PROMETHEE (Preference Ranking 

Organization METHod for Enrichment of Evaluations). Další skupinu vícekriteriálních metod 

rozhodování tvoří vícestupňové dekompoziční metody vycházející ze Saatyho metody párového 

porovnání. Patří zde metoda AHP a ANP. 

Metody AHP a ANP vytvořené Saatym jsou komplexním nástrojem pro ohodnocení 

významnosti konkrétních ukazatelů odolnosti a míry odolnosti zkoumaného průmyslového 

dodavatelského řetězce a tvoří klíčovou část navrhované metodiky. Metody AHP a ANP dovolují 

rozklad rozhodovacího problému do hierarchie nebo sítě složené z cíle, kritérií, měřitelných 

ukazatelů a variant. Základní myšlenkou je vytvoření rozhodovací struktury a následné 

ohodnocení důležitosti jednotlivých vazeb mezi provázanými prvky [96]. 

3.2.1 AHP – Analytický hierarchický proces 

AHP je systematický postup pro organizaci a analýzu složitých rozhodnutí, využívající 

principu váženého párového porovnání mezi prvky na jednotlivých úrovních hierarchické 

struktury, která reprezentuje systém daného rozhodovacího problému. Hierarchická struktura je 

vždy lineární a může obsahovat libovolný počet úrovní a prvků. Uspořádání úrovní v hierarchii je 

od obecného (vyšší úrovně) ke konkrétnímu (nižší úrovně). Mezi prvky po sobě následujících 

úrovní existují určité vazby a vztahy. Intenzita těchto vztahů je numericky vyjádřená. Realizace 

výpočtů je založena na párovém porovnání prvků hierarchie a odvození jejich preferencí [29]. 

Základní postup metody AHP, který bude využit v práci, je následující [99], [100]: 
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i. Tvorba rozhodovací hierarchie začíná shora určením cíle rozhodování. Pak jsou navržena 

kritéria ve střední části, která může mít několik úrovní (kritéria tvoří strukturu prvků, na nichž 

jsou závislé prvky následující úrovně, a postupuje se od globálních ke konkrétním). Na nejnižší 

úrovni kritérií se nachází soustava konkrétních ukazatelů. Ve spodní části se poté nacházejí 

varianty řešení problému, které jsou hodnoceny. Ve vytvářené metodice vždy jedna varianta 

představuje reálné hodnoty ukazatelů naměřených (získaných) z dodavatelského řetězce a tři 

další pak srovnávací hodnoty (minimální, mezní a optimální). Příklad obecné hierarchie je 

uveden na obrázku 10. 

 

Obr. 10 Obecná hierarchie metody AHP  

ii. Sestrojení souboru matic párového porovnávání. Každý prvek vyšší úrovně se používá k 

porovnání prvků v úrovni těsně pod ním (pro čtyř úrovňovou hierarchii z obrázku 10 je nutné 

sestavit jednu matici pro porovnání kritérií z hlediska cíle, tři matice pro porovnání ukazatelů z 

hlediska kritérií a šest matic pro porovnání variant z pohledu jednotlivých ukazatelů). Saaty 

doporučuje ocenit významnost párového porovnávání stupnicí uvedenou v tabulce 2. Sudé 

hodnoty lze využít k jemnějšímu rozlišení preferencí. 

Tab. 2 Ohodnocení kritérií dle Saatyho [99] 

Počet bodů Významnost  

1  Kritéria jsou stejně významná  

3  První kritérium je slabě významnější než druhé  

5  První kritérium je dosti významnější než druhé  
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7  První kritérium je prokazatelně významnější než druhé  

9  První kritérium je absolutně významnější než druhé  

Za předpokladu, že existuje N  prvků, bude z párového porovnání prvku i  s prvkem j  

vytvořena čtvercová matice A  (o rozměru N  x N ), kde ija  označuje významnost prvku i  ve 

vztahu k prvku j . V matici se bude nacházet hodnota ija  = 1, jestliže i  = j  (ve srovnání 

prvku se sebou samým je vždy výsledná hodnota 1, takže hlavní diagonálu matice párového 

porovnání tvoří vždy 1) a zároveň ija = 1 / jia  (například, je-li prvek i  o dost významnější než 

prvek j , pak bude hodnota ija  = 5 a hodnota jia = 1/5). 

iii. K výpočtu relativních normalizovaných vah iw  každého prvku (pro každou matici párového 

porovnání) je využíván geometrický průměr i -tého řádku a jeho normalizace: 
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iv. Ověření konzistence každé matice párového porovnání výpočtem koeficientu konzistence: 

RI

CI
CR    (2) 

CI je index konzistence a RI je náhodný index konzistence, který závisí na N  (viz tabulka 3). 

Matice párových porovnání se považuje za konzistentní, když 1,0CR . Tato hodnota odráží 

kvalitu rozhodnutí učiněného expertem.  

Tab. 3 Hodnoty pro náhodný index konzistence [100] 

N  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI  0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 

Index konzistence lze vypočítat dle následujícího vzorce: 

1

max






N

N
CI


  (3) 

Kde max je charakteristické číslo matice: 
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A  - matice párových porovnání 

w  - vektor normalizovaných vah 

 iwA   - i -tý prvek vektoru wA   

iw  - normalizovaná váha i -tého prvku 

v. Výpočet globální váhy všech prvků. Dosud získané váhy z jednotlivých matic párového 

porovnání jsou váhami lokálními. Globální váhy, které zaručují na každé úrovni součet vah 

roven jedné, se stanoví podle vzorce: 

ijiij wwgw   (5) 

ijgw  - globální váha j -tého prvku i -té skupiny 

iw  - lokální váha i -té skupiny 

ijw  - lokální váha j -tého prvku i -té skupiny 

3.2.2 ANP – Analytický síťový proces 

Analytický síťový proces je obecnější metoda než analytický hierarchický proces. Je to 

metoda nadřazená AHP, protože připouští, že se mohou jednotlivé prvky vzájemně libovolně 

ovlivňovat. Jinými slovy AHP je typizovaná metoda ANP, kde se prvky ovlivňují pouze v rámci 

možnosti dané hierarchie. Tento rozdíl je dobře patrný z grafického vyjádření metody ANP, které 

je zobrazeno na obrázku 11. 
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Obr. 11 Grafické znázornění metody ANP 

Základní postup aplikace metody ANP, která bude rovněž využita v práci, je z velké části 

shodný s postupem AHP. Kroky i. až iv. lze vykonat dle postupu z kapitoly 4.2.1. Základní rozdíl, 

kterým je zohlednění vzájemné závislosti mezi prvky stejné hierarchické úrovně, však neumožnuje 

jednoduchý výpočet globálních vah, tak jak je popsán v kroku v. Globální váhy se počítají pomocí 

tzv. supermatice. Tento postup má tři základní kroky [135]: 

i. Sestavení výchozí supermatice W. Na obrázku 9 je znázorněn obecný příklad supermatice, kde 

jednotlivé kritéria (K1 až KN) obsahují měřitelné ukazatele (U1,1 až UN,N). Do sloupců se 

zadávají lokální váhy jiw . . 

ii. Následně je výchozí supermatice transformována na váženou supermatici W tak, aby součty 

sloupců byly rovny 1. Důvody jsou výpočetní, aby bylo možné najít konvergentní řešení a také 

interpretační, aby byly získány přímo globální váhy. 

iii. Posledním krokem je propočet limitní (finální) supermatice 


W . Tu lze propočíst v případě 

necyklické vážené matice dle rovnice 6. Poté lze v prvním sloupci finální supermatice s 

ohledem na cíl nalézt globální váhy všech kritérií a měřitelných ukazatelů. 

k

k

WW lim



  (6) 


W - limitní (finální) supermatice,  

k
W - vážená supermatice bez existence cyklu umocněná  k-krát.  
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Obrázek 10 Výchozí supermatice [135] 

Tento postup výpočtu globálních vah lze rovněž využít i pro metodu AHP, avšak výpočet 

pomocí kroku V. z kapitoly 4.2.1 je jednodušší. Pro aplikaci obou metod lze také využít 

specializované softwary, které dosahují rychlých a přesných výsledků. 

3.3 SUPERDESICIONS SOFTWARE 

SuperDecisions software umožnuje aplikaci metody ANP (a tedy i její speciální varianty – 

metody AHP) v libovolných rozhodovacích problémech. Program byl vytvořen ANP týmem, 

pracujícím pro Creative Decisions Foundation. Software umožnuje vytvořit libovolnou síť 

charakterizující zkoumaný problém. Lze nastavit také grafické znázornění jednotlivých prvků, což 

umožňuje přehlednější orientaci v řešené problematice.   

3.3.1 Tvorba modelu 

Sítě vytvořené v tomto softwaru obsahují tři základní složky: 

 Skupiny (v angličtině Clusters), které seskupují prvky stejného charakteru. Jsou vždy 

vytvářeny jako první a postup k jejich vytvoření je zobrazen na obrázcích 11 a 12. 

V  navrhované metodice reprezentují cíl, jednotlivá kritéria a varianty. Skupina obsahující 

varianty musí mít v softwaru standardizovaný název „Alternatives“. 
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Obr. 11 Vytvoření skupiny v softwaru SuperDecisions – krok 1 

Skupina se vytváří v záložce „Design“ (viz obrázek 11). Při vytváření jednotlivých skupin lze 

mimo názvu zadat také popis a pozměnit základní grafické vlastnosti (viz obrázek 12). 

 

Obr. 12 Vytvoření skupiny v softwaru SuperDecisions – krok 2 

 Prvky neboli uzly (v angličtině Nodes), které reprezentují nižší úroveň ve zkoumané síti. 

Jsou vždy součástí skupiny, která je vybrána při jejich vytváření. Postup tvorby je zachycen 



  39 

na obrázcích 13, 14 a 15. Ve zkoumané metodice reprezentují konkrétní měřitelné 

ukazatele a varianty (jednu reálnou a tři srovnávací). 

 

Obr. 13 Vytvoření prvku v softwaru SuperDecisions – krok 1 

Prvek se vytváří také v záložce „Design“ (viz obrázek 13). Po vytvoření prvku je nejprve 

nutné ho přiřadit k požadované, již existující skupině v automaticky se zobrazeném okně 

(viz obrázek 14). Při vytváření jednotlivých prvků lze stejně jako u skupin zadat název, 

popis a pozměnit základní grafické vlastnosti (viz obrázek 15). 

 

Obr. 14 Vytvoření prvku v softwaru SuperDecisions – krok 2 
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Obr. 15 Vytvoření prvku v softwaru SuperDecisions – krok 3 

 Spojení (v angličtině Connexions), které reprezentuje vazbu mezi jednotlivými prvky. 

V softwaru SuperDecisions lze vytvářet přímé vazby pouze mezi prvky, vazby mezi 

skupinami vznikají automaticky při propojení alespoň jednoho prvku  jedné skupiny 

s alespoň jedním prvkem druhé skupiny. Vazba je vždy jednosměrná, a pokud je tedy 

požadována obousměrná závislost mezi prvky, je nutné vytvořit mezi těmito prvky dvě 

protisměrné vazby. Je umožněn vznik libovolných vazeb, které lze rozdělit do následujících 

kategorií: vazba mezi dvěma prvky dvou různých skupin, vazba mezi dvěma prvky stejné 

skupiny, vazba prvku se sebou samým. Postup tvorby je zachycen na obrázku 16.  
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Obr. 16 Vytvoření vazby v softwaru SuperDecisions 

K vytvoření vazeb je možno využít více postupů. Nejjednodušší a nejpřehlednější je 

následující. V prvním kroku je nutné aktivovat ikonu, která přepne software do módu propojení 

„Do connexions“, nacházející se v horní liště softwaru. Jeho aktivaci lze vidět na obrázku 16 (první 

ikona z druhé skupiny). Nyní je již možné vytvářet vazby. Stiskem levého tlačítka myši je v modelu 

vybrán prvek, z kterého vazba vychází, a poté stiskem pravého tlačítka je označen prvek, do 

kterého vazba směřuje (viz obrázek 16). Tento krok je možné opakovat do té doby, než budou 

vytvořeny všechny vazby v navrhované síti. Poté je nutné deaktivovat mód propojení stejnou 

ikonou „Do connexions“. 

Tyto tři základní složky umožnují vytvořit v softwaru SuperDecisions většinu 

rozhodovacích struktur, které autor navrhne. Pro vysoce složité či specifické rozhodovací 

problémy je možné využít ještě jeden nástroj při tvorbě sítě ve zkoumaném softwaru. Jde o 

podsítě (v angličtině Subnetworks), díky kterým je možno vytvořit novou, vnořenou síť pod 

vybraným prvkem. Ve vytvářené metodice hodnocení odolnosti je tento nástroj využit, a proto je 

zde rovněž krátce popsán. 

Podsíť lze vytvořit pro libovolný prvek existující sítě. Nejprve je prvek vybrán a označen, 

poté je nutné pomocí záložky „Design“ aktivovat příslušný nástroj (viz obrázek 17).  
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Obr. 17 Vytvoření podsítě v softwaru SuperDecisions – krok 1 

Po odsouhlasení požadavku na vytvoření nové podsítě pod vybraným prvkem se změní 

symbol prvku tak, aby byl jednoznačně označen vznik nové podsítě, a zobrazí se nové okno, kde je 

možné klasickým způsobem vytvářet novou síť (viz obrázek 18).  

 

Obr. 18 Vytvoření podsítě v softwaru SuperDecisions – krok 2 
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3.3.2 Přiřazení vah 

Dalším krokem po vytvoření požadované sítě je přiřazení vah pro jednotlivé vazby této 

sítě. Uvedená činnost se provádí pomocí metody párového porovnávání. Nástroje určené 

k tomuto účelu jsou umístěny v záložce „Assess/Compare“ (viz obrázek 19). Na obrázku je rovněž 

zobrazen teoretický příklad jednoduché sítě, která bude využita pro demonstraci zbývajících 

funkcí softwaru. V teoretické rovině jde vlastně o hierarchii (metoda AHP) a ne síť, avšak všechny 

funkce jsou stejné jako v jakékoli jiné libovolně složité síti. 

 

Obr. 19 Přiřazení vah v softwaru SuperDecisions – krok 1 

Po aktivaci daného prvku se zobrazí nabídka k přiřazení vah (viz obrázek 20). V levé části 

příslušného okna lze vybrat vazby, které budou porovnávány. Je zde možno přepínat mezi 

vazbami skupin a prvků a následně vybrat také konkrétní vazbu k porovnání. V prostřední části lze 

vybrat metodu, pomocí které budou váhy zadávány a následně zadat požadované hodnoty. Pravá 

část zobrazuje vypočítané váhy a také je zde možno sledovat index konzistence (neměl by 

přesáhnout hodnotu 0,1 – viz kapitola 3.2.1). 
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Obr. 20 Přiřazení vah v softwaru SuperDecisions – krok 2, varianta matice 

V metodice hodnocení odolnosti je využito zadávání vah pomocí dvou možností. První 

možnost je pomocí matic a je již zobrazena na obrázku 20. Druhou možností je přímé zadávání, 

v softwaru nazváno „Direct“, které umožnuje zadat přímé hodnoty. Tato možnost je využita při 

zadávání exaktních hodnot, které lze tímto způsobem zadat přímo v měřených jednotkách a 

software je poté normalizuje (viz obrázek 21). Standardně je využito logiky: větší hodnota vyšší 

váha. Pokud je vyžadována logika opačná, například jedná-li se o náklady, je nutné aktivovat 

funkci „Invert“ umístěnou v prostřední části okna. 

 

Obr. 21 Přiřazení vah v softwaru SuperDecisions – krok 2, varianta přímé zadávání 

3.3.3 Vyhodnocení modelu 

Po zadání všech požadovaných údajů je možné přistoupit k vyhodnocení vytvořené sítě. 

Dílčí a konečné výsledky rozhodovacího problému jsou charakterizovány pomocí následujících 

výstupů: 

 nevážená super matice, 
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 matice skupin, 

 vážená super matice, 

 limitní matice, 

 priority, 

 souhrnné výsledky. 

Všechny tyto výstupy lze nalézt v záložce „Computations“.  

Nevážená super matice obsahuje vypočtené váhy všech vazeb mezi jednotlivými prvky, 

které jsou zachyceny v předchozím kroku. Pro ukázkový příklad má strukturu zobrazenou na 

obrázku 22, kde lze vidět váhy přiřazené jednotlivým prvkům ve vztahu k jednotlivým variantám.  

 

Obr. 22 Nevážená supermatice v softwaru SuperDecisions 

Při bližším pohledu lze postrádat zachycení váhy, jež by určovala důležitost jednotlivých 

skupin vzhledem k cíli rozhodování. Důvodem je povaha tohoto vztahu, který je vztahem mezi 

skupinami, a proto je i daná hodnota zachycena v matici skupin (viz obrázek 23). 
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Obr. 23 Matice skupin v softwaru SuperDecisions 

Vážená super matice je vytvářena k interním potřebám dalších výpočtu a není nutné ji zde 

komentovat. Všechny výše popsané matice jsou dílčími výsledky a slouží především 

k přehlednému zobrazení vypočtených hodnot a jejich kontrole. Limitní matice je prvním 

výstupem, který poskytuje konečné výsledky. Nejdůležitější oblastí v ukázkovém příkladu je 

sloupec „Cíl“, který zobrazuje globální váhy jednotlivých prvků a také prvotní výsledky pro 

jednotlivé varianty (viz obrázek 24). 

 

Obr. 24 Matice skupin v softwaru SuperDecisions 

Pro uživatelské potřeby a lepší grafickou interpretaci poskytuje software ještě dva další 

výstupy s konečnými výsledky. Prvním je výstup priority „Priorities“, který zachycuje všechny 

důležité části limitní supermatice (viz obrázek 25). Sloupec „Limiting“ zachycuje konečné globální 
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váhy jednotlivých prvků sítě a sloupec „Normalized by Cluster“ poté váhy lokální. Lokální váhy jsou 

zejména užitečné pro analyzované varianty, jelikož zde lze spatřit konečné normalizované 

výsledky pro dané varianty. Základní teoretické vyhodnocení ukázkového příkladu je následující: 

Varianta 1 je výrazně lepší než Varianta 2, jelikož získala 62,19 % (Varianta 2 získala pouze 37,81 

%). Druhým grafickým výstupem softwaru jsou souhrnné výsledky „Syntetize“ (viz obrázek 26). 

V daném výstupu jsou zobrazeny pouze prvky ze skupiny „Alternatives“ a veškeré druhy vyjádření 

jejich hodnot. 

 

Obr. 25 Grafický výstup priorit v softwaru SuperDecisions 

 

Obr. 26 Grafický výstup souhrnných výsledků v softwaru SuperDecisions 

3.4 PŘÍPADOVÁ STUDIE 

Praktická část práce je řešena formou případové studie, která je jedním ze základních 

nástrojů kvalitativního výzkumu. V případové studii jde o detailní studium jednoho případu nebo 

několika málo případů. Existuje mnoho definic, které odrážejí i relativně rozdílné názory na to, co 

se považuje za případovou studii. Pro potřeby této práce byl vybrán přístup Yina [131], který 

definuje případovou studii jako „strategii pro zkoumání předem určeného jevu v přítomnosti v 
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rámci jeho reálného kontextu, a to zvláště když hranice mezi jevem a kontextem nejsou zcela 

jasné“. Hlavním rozdílem případové studie (například ve srovnání se statistickým šetřením, které 

je typicky kvantitativní metodou) je shromažďování velkého množství dat o jednom nebo několika 

málo objektech zkoumání. Ve zkoumaném případu jde o veřejně dostupná data a informace 

z konkrétního hutního dodavatelského řetězce, která jsou doplněna názory expertů z oblasti 

metalurgie a řízení dodavatelských řetězců. Tímto způsobem vznikl tzv. ilustrativní hutní 

dodavatelský řetězec, který je podroben zkoumání. 

V případové studii jde o zachycení složitosti případu, o popis vztahů v jejich celistvosti. 

Předpokládá se, že důkladným prozkoumáním jednoho případu lze lépe porozumět jiným 

podobným případům. Na konci studie se zkoumaný případ zasazuje do širších souvislostí. Může se 

srovnat s jinými případy, provádí se také posouzení validity výsledků [41]. Využití případová studie 

je vhodné při výzkumu, kde jsou řešeny otázky „proč" a „jak", přičemž výzkumník nemá vliv na 

průběh události a zároveň se zaměřuje na přítomný jev v rámci jeho reálných kontextů. Z tohoto 

důvodu je případová studie vhodným nástrojem využívaným pro zkoumání problémů z oblasti 

řízení průmyslových podniků a dodavatelských řetězců. 

Případová studie má mít tyto charakteristiky [131]: 

 využívá více zdrojů dat kvantitativního i kvalitativního charakteru, 

 musí se vypořádat se situací, že je obvykle více proměnných než naměřených datových 

bodů, 

 snaží se využít předchozí teoretická tvrzení, která usměrní sběr dat a jejich analýzu. 

Důležité jsou přitom tyto aspekty: 

 strategie v definici znamená určitý postoj, ne určitou metodu jako třeba pozorování nebo 

interview, 

 výzkum se chápe v širším smyslu a zahrnuje např. evaluaci nebo komparativní studie, 

 empirickým zkoumáním se myslí zaměření na shromažďování empirických dat o tom, co 

se děje, 

 studie se týká jednoho případu nebo několika málo případů (ale uvažuje se také možnost 

zobecnění), 

 studie se soustřeďuje na jev v rámci kontextu, zvláště v situacích, kdy hranice mezi jevem 

a kontextem jsou zastřené. 

Výzkum pomocí případové studie se skládá z následujících kroků, které jsou ve vzájemné 

interakci [41]: 
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i. Určení výzkumné otázky. Volí se jev, k němuž se bude výzkum vztahovat. Zaměření 

výzkumník specifikuje určením účelu studie a pomocí výzkumných otázek. 

ii. Výběr případu, určení metod sběru a analýzy dat. Během fáze plánování výzkumník určí, jak 

vybere případ, jaké použije techniky sběru a analýzy dat. Jestliže bude pracovat s více případy, 

každým případem se zabývá samostatně. Musí určit, zda určité případy budou mít zvláštní 

vlastnosti (extrémní případ). Plánuje, jaká data potřebuje, aby zodpověděl výzkumné otázky. 

Většinou využije kvalitativní metody sběru dat, ale výjimkou není ani použití metod 

kvantitativních. Zajišťuje, aby sběrem získal kvalitní nezkreslující data. Rozvažuje také základní 

postup analýzy dat. 

iii. Příprava sběru dat. Protože se v případové studii generuje mnoho dat, je zapotřebí připravit 

jejich organizaci v určité databázi. K tomu se využívá vhodný počítačový program. Plán 

výzkumu by měl obsahovat protokol postupu sběru dat, termíny a místa. Je nutné předjímat 

problémy při sběru dat a připravit opatření pro jejich řešení. 

iv. Sběr dat. Sběr dat provádí výzkumník systematicky a pomocí mnoha zdrojů. Data pro 

případovou studii mohou poskytovat rozhovory, záznamy pozorování nebo dokumenty. Není 

neobvyklé, že se použijí všechny tři typy. Výzkumník zaznamenává a dokumentuje jednotlivé 

fáze sběru dat. Provádí přepis dat do počítače, označuje a indexuje data tak, aby je mohl 

vyhledávat. 

v. Analýza a interpretace dat. Výzkumník zkoumá data a hledá propojení mezi nimi a 

výzkumnými otázkami. Zůstává otevřený nečekaným aspektům dat. Používá grafické výstupy. 

Hledá v datech konfigurace. Provádí analýzu uvnitř jednotlivých případů a porovnává data 

mezi případy. Tato fáze se prolíná se sběrem dat. 

vi. Příprava zprávy. Cílem je vykreslit a přiblížit případ v jeho komplexnosti a umožnit čtenáři 

kriticky posoudit průběh studie. Složitost případu výzkumník zobrazuje tak, aby jí bylo možné 

lépe porozumět. 
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4 METODIKA HODNOCENÍ ODOLNOSTI 

PRŮMYSLOVÝCH DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ 

Většina autorů současných vědeckých publikací, kteří zkoumají odolné dodavatelské 

řetězce, se zabývá především širším pohledem na danou problematiku. Hlavní náplní jejich prací je 

tvorba definic a strategické koncepce budování odolnosti. Naproti tomu při praktické 

implementaci principů odolnosti na reálný dodavatelský řetězec je postrádán systematický přístup 

pro měření, bez kterého nelze určit výchozí a cílový (požadovaný) stav dodavatelského řetězce v 

oblasti odolnosti. Doposud nalezené přístupy měření jsou stručně uvedeny v kapitole 2.4, avšak z 

důvodu novosti tématu je jich málo a do značné míry neodpovídají reálným potřebám 

průmyslových dodavatelských řetězců. Proto je v této kapitole analyzována a popsána nová 

metodika hodnocení odolnosti, která je založena na kritické rešerši současné vědecké literatury a 

vlastním příspěvku k řešení dané problematiky. 

Hlavní části metodiky jsou znázorněny formou blokového schématu na obrázku 27 a 

podrobněji charakterizovány v dalším textu. 

 

Obr. 27 Koncepční rámec metodiky pro posouzení odolnosti dodavatelského řetězce 
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4.1 PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA 

Na počátku je nutné analyzovat faktory, které budou determinovat způsob a zaměření 

plánovaného hodnocení odolnosti dodavatelského řetězce. Mezi hlavní faktory patří: 

 Účel hodnocení – mezními situacemi jsou detailní analýza, která slouží pro potřeby 

dlouhodobého (strategického) řízení dodavatelského řetězce a rychlá analýza, využívaná 

zejména v případech náhlého výskytu zásadního narušení dodavatelského řetězce.  

 Rozsah hodnocení – vymezuje část dodavatelského řetězce, která bude hodnocena. 

Teoreticky lze hodnotit celý dodavatelský řetězec, což však vyžaduje velké nároky na 

zdroje (zejména náklady a čas). Proto je mnohdy vhodnější zvolit pro analýzu pouze 

klíčovou (nejméně odolnou) část řetězce. K jejímu výběru je možné využít například 

principy a nástroje teorie omezení (blíže v [17], [34]). 

 Stav dodavatelského řetězce – zásadní je zejména časové hledisko. Hodnocení může být 

prováděno pro minulý, současný nebo budoucí stav dodavatelského řetězce. Nejčastěji 

bude hodnocen stupeň odolnosti současného řetězce nebo očekávaný stupeň odolnosti 

při plánované změně současného řetězce nebo projektování zcela nového řetězce. 

Důležitou variantou může také být porovnání dvou stavů, zejména před a po provedení 

navrhovaných změn. 

 Dostupnost zdrojů – způsob hodnocení ovlivní rovněž kvalita a dostupnost informací (jak 

o podnikatelském prostředí, tak zkoumaném dodavatelském řetězci), dostupný čas a 

finanční zdroje. 

Všechny uvedené faktory budou mít zásadní vliv na volbu vhodných nástrojů, časovou 

náročnost a požadované náklady hodnocení. Z těchto důvodů by měla být předběžné analýze 

věnována dostatečná pozornost, jelikož bez ní by celý následující postup mohl mít jiný průběh a 

vypovídací schopnost, než je požadováno. 

4.2 ANALÝZA DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 

Nezbytnou podmínkou hodnocení odolnosti dodavatelského řetězce je jeho dobrá 

znalost. K tomuto účelu lze využít například SCOR (Supply Chain Operations Reference) model 

[43], [86].  

SCOR model je procesní referenční model, který propojuje zkoumání všech procesů, jejich 

funkcí, metrik a nejlepších postupů v dodavatelském řetězci. Použití referenčního procesního 

modelu v rámci řízení dodavatelského řetězce umožňuje jednotlivým společnostem 
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dodavatelského řetězce komunikovat pomocí jednotné terminologie a umožnuje vytvořit 

standardní popis procesů, který pomáhá pochopit celý proces řízení. Také umožnuje aplikovat 

nejlepší osvědčené postupy v řízení, které vytvářejí kvalitní podmínky pro dosažení optimálního 

celkového výkonu dodavatelského řetězce. 

SCOR model vytvořila a dále rozvíjí nezisková organizace The Supply Chain Council 

sdružující více než 650 organizací z průmyslové a vědecké sféry. Je to první model, který lze použít 

ke konfiguraci dodavatelského řetězce, založený na obchodní strategii. Poskytuje jednoznačný, 

standardní popis pro tisíce činností v rámci dodavatelského řetězce a zaměřuje se také na měření 

výkonu a podpůrné nástroje vhodné pro každou činnost v rámci řízení dodavatelského řetězce. 

Tento referenční procesní model umožňuje efektivní spolupráci všech oddělení a společností 

zapojených do rozvoje a řízení integrovaného dodavatelského řetězce [43].  

Model má tři předepsané úrovně. V první úrovni se nachází pět hlavních manažerských 

procesů:  

 Plan (Plánovací procesy), 

 Source (Procesy získávání zdrojů), 

 Make (Výrobní procesy),  

 Deliver (Procesy doručení finálních produktů), 

 Return (Procesy zpětných toků).  

Druhá úroveň rozvádí jednotlivé hlavní manažerské procesy na větší detail a vytváří jejich 

dílčí kategorie. V poslední (třetí) předepsané úrovni lze nalézt již konkrétní procesy, ke kterým je 

přiřazen podrobný popis, možnosti měření výkonu a charakteristika nejlepších postupů při řízení 

daných procesů. 

Implementace SCOR modelu na dodavatelský řetězec může být mimo přímé konfigurace 

dodavatelského řetězce zavedena také například z následujících důvodů [90]: 

 Popis všech procesů a vztahů v dodavatelském řetězci způsobem, který umožňuje 

vzájemné srovnání a následnou spolupráci mezi různými podniky. 

 Tvorba doporučení pro nejvhodnější způsob řízení jednotlivých procesů nebo jejich částí. 

 Tvorba doporučení pro nejvhodnější způsob výběru ukazatelů a jejich měření v 

jednotlivých procesech nebo jejich částech. 

 Vytvoření vhodné struktury měřitelných ukazatelů v řízení podniku nebo jeho části pro 

potřeby benchmarkingu. 
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Specifika dodavatelských řetězců určená řízením jejich procesů, je nutné zohlednit také při 

hodnocení odolnosti. Mezi zkoumané oblasti, které jsou pro odolnost klíčové, patří zejména 

struktura dodavatelského řetězce (typ a počet článků, jejich rozmístění, vzájemné vazby), 

suroviny, materiál, polotovary a hotové výrobky (struktura, variantnost, cena, množství), 

využívané technologie (výrobní, logistické) a řídící procesy (plánování, zajišťování zdrojů, výroba, 

distribuce, řízení zpětných toků). Analýza dodavatelského řetězce je nezbytná pro určení vnitřních 

zdrojů narušení řetězce, vymezení dovedností odolnosti dodavatelského řetězce, kterými již 

řetězec disponuje nebo které mu naopak chybí a navržení vhodných akcí ke zvýšení stupně 

odolnosti dodavatelského řetězce. 

4.3 ANALÝZA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ 

Na každý reálný dodavatelský řetězec působí vlivy podnikatelského prostředí, které jsou 

významným zdrojem narušení dodavatelského řetězce. Z tohoto důvodu je nezbytné do 

navrženého konceptuálního rámce zahrnou rovněž analýzu podnikatelského prostředí. Mezi 

základní nástroje v této oblasti patří PESTLE analýza [32] a Porterova analýza pěti sil [92], které je 

však nutné přizpůsobit analýze celého dodavatelského řetězce.  

Standartní PESTLE analýza se využívá pro rozbor obecného (externího) okolí, ve kterém 

působí vybraná společnost, dále může sloužit také k identifikaci změn a trendů, které se 

vyskytují nebo vyvíjejí v daném okolí a mohou mít vliv na společnost. Dalším výstupem může 

být stanovení toho, jak bude společnost na dané vlivy reagovat. 

PESTLE analýza se vyvinula ze základní analýzy externího okolí, tzv. PEST analýzy, do 

které jsou zahrnuty následující parametry: 

 P – Political (politické) – existující a potenciální působení politických vlivů, 

 E – Economic (ekonomické) – působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky, 

 S – Social (sociální) – působení sociálních změn v okolí společnosti, 

 T – Technological (technologické) – dopady nových a vyspělých technologií. 

Mezi politické faktory patří zejména politická situace a její stabilita, legislativa dané země 

nebo předpisy pro mezinárodní obchod. V oblasti ekonomické jde například o monetární politiku, 

ekonomický růst, měnovou politiku, inflaci, nezaměstnanost. Mezi sociální faktory patří zejména 

rozdělení příjmů, spotřební zvyky kupujících, demografické faktory, životního styl populace, 

vzdělání. Do kategorie technologických faktorů lze zařadit například státní výdaje na výzkum, nové 

objevy, patenty, rozvoj informačních, výrobních a dalších technologií. 
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S rozvojem zkoumání v dané oblasti byla PEST analýza rozšířena o legislativní a 

environmentální parametry, které také mohou významně ovlivnit fungování jednotlivých 

společností. Tyto lze charakterizovat následovně: 

 L – Legal (legislativní) – zkoumá vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy, 

především prostřednictvím zákonů řešících otázku diskriminace, ochrany spotřebitele, 

antimonopolního chování či bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 E – Environmental/Ecological (environmentální) – zkoumá vlivy místní, národní a světové 

problematiky životního prostředí a zároveň také řeší problematiku stability klimatu, která 

je vzrůstajícím problémem v mnoha částech světa. 

Mimo takto charakterizovanou PESTLE analýzu existují i další modifikace, které se dají 

vyjádřit různými akronymy. Mezi nejznámější patří například analýzy PESTEL, SLEPT, STEEPLE, 

STEEPLED, STEER. Jde však vždy o velice podobné modely, které mají jen rozdílně nazvány či 

členěny jednotlivé kategorie zkoumaných faktorů ovlivňujících vybranou společnost. Důležitější je 

rozšíření myšlenky ze zkoumání obecného (externího) okolí společnosti na zkoumání obecného 

(externího) okolí zkoumané části dodavatelského řetězce, které může být značně širší a složitější 

především díky globální povaze mnoha dodavatelských řetězců. 

Porterova analýza pěti sil (Five Forces Analysis) se zabývá konkurenčním prostředím 

společnosti neboli jejím oborovým okolím. Z tradičního pohledu společnosti, využívá analýza 

model, který se snaží odvodit konkurenceschopnost společnosti v analyzovaném tržním prostředí. 

K dosažení tohoto cíle rozebírá pět klíčových sil, které konkurenceschopnost firmy přímo či 

nepřímo ovlivňují: 

 Stávající konkurenti – analýza současných konkurentů ve vybraném tržním sektoru. 

 Potenciální konkurenti – analýza možnosti vstupu nových konkurentů na trh a tím 

ovlivnění stávajících tržních podmínek. 

 Dodavatelé – analýza vyjednávací síly dodavatelů, jejich počet a postavení na trhu. 

 Odběratelé – analýza vyjednávací síly odběratelů, jejich počet a postavení na trhu. 

 Substituty – analýza společností, které vyrábějí či dodávají na zkoumaný trh substituty ke 

zkoumanému produktu. 

Opět je nutné danou analýzu upravit pro podmínky řízení dodavatelských řetězců. Návrh 

celkové analýzy podnikatelského prostředí dodavatelského řetězce je schematicky uveden na 

obrázku 28. Na rozdíl od klasické analýzy podnikatelského prostředí podniku jsou stávající 
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dodavatelé součástí dodavatelského řetězce, stejně jako jeho odběratelé a řetězci konkurují další 

dodavatelské řetězce (stávající, potenciální a substituční).  

 

Obr. 28 Schéma analýzy podnikatelského prostředí dodavatelského řetězce 

V širším obecném prostředí má významné postavení oblast environmentálních faktorů, 

představována zejména přírodními katastrofami různého rozsahu, které patří mezi důležité zdroje 

narušení dodavatelského řetězce. Jako příklad můžou být uvedeny následující globální přírodní 

katastrofy: tsunami v Indickém oceánu 2004, Japonsku 2011, hurikán Katrina 2005 a další v USA, 

zemětřesení v Taiwanu 1999, 2009, 2010, zemětřesení v Turecku 2012, Záplavy v Thajsku 2011 

atd.   

Dle světového ekonomického fóra (World Economic Forum) [128] existují kromě výše 

zmíněných přírodních katastrof respektive extrémních výkyvů počasí ještě tři další hlavní zdroje 

narušení dodavatelského řetězce: politické konflikty a problémy, terorismus a náhlé radikální 

změny v poptávce.  

4.4 ANALÝZA ZRANITELNOSTI 

Na základě předchozích analýz lze určit interní a externí zdroje (faktory) narušení 

zkoumaného dodavatelského řetězce. Úkolem analýzy zranitelnosti je identifikovat klíčové 

faktory, které mají v současné době a budou mít v budoucnu největší vliv na zranitelnost 

jednotlivých článků a dodavatelského řetězce jako celku. Asbjornslett navrhuje identifikovat 

jednotlivé faktory pomocí diagramu rybí kosti [2]. Obrázek 29 ukazuje hlavní skupiny interních a 

externích faktorů. 
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Obr. 29 Skupiny faktory zvyšující zranitelnost (modifikováno dle [2]) 

Mimo faktory uvedené světovým ekonomickým fórem lze nalézt i další významné 

konkrétní faktory, které ovlivňují zranitelnost dodavatelských řetězců. Patří zde zejména [18], 

[89]: 

 Globalizace – umožnuje převedení výrobních kapacit do rozvojových zemí, dosažení 

nákladových úspor, vstup na nové trhy. Globální řetězce jsou však vystaveny většímu 

riziku způsobenému jejich složitostí a velikostí, dále se prodlužují logistické toky a 

důležitou roli také hrají kulturní rozdíly. 

 Outsourcing – původními výhodami outsourcingu jsou snížení nákladů a možnost 

společnosti se soustředit na klíčové podnikatelské činnosti. Tyto výhody jsou však 

vyvažovány zvýšeným rizikem v podobě ztráty kontroly a dalšího rozčlenění 

dodavatelského řetězce na složitější systém, který se obtížněji řídí. 

 Štíhlost – důvodem k zeštíhlování jsou opět náklady, které jsou vynakládány neefektivně, 

a tudíž jsou „plýtváním“. Typickým příkladem jsou nadbytečné zásoby nebo znásobení 

dodavatelů v dodavatelském řetězci. Avšak pokud tyto „nárazníky“ nejsou k dispozici je 

zasažení rizikovou situací mnohem pravděpodobnější. 

 Centralizace – nákladové úspory dosahované úsporami z rozsahu (economy of scale), 

především díky lepší možnosti rozložení fixních nákladů. S mírou centralizace klesá 

flexibilita řetězce a opět roste riziko, jelikož při maximální centralizaci stačí k selhání 

celého systému jedno narušení. 

 Závislost na IT – logistické toky v dodavatelských řetězcích jsou dnes velice úzce 

propojené s IT systémy. Při poruše či nestabilitě IT systémů může dojít k narušení 

plynulosti těchto toků. 

 Komplexnost produktů a služeb – složitost a rozmanitost dnešních výrobků neustále roste, 

a s tímto růstem je spojen i růst složitosti dodavatelského řetězce, který za daným 

výrobkem stojí. S mírou složitosti se poté zvyšuje i náchylnost dodavatelského řetězce k 

poruchám. 
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 Nedostatek informací – dobrý management informací je jedním ze základních 

předpokladů pro řízení dodavatelských řetězců. Při nedostatečném sdílení informací a 

znalostí jednotlivých podniků se řetězec vystavuje vyšším rizikům, která v některých 

případech nebude schopen ani rozpoznat. 

 Specializace – speciální, nenahraditelné složky dodavatelského řetězce mají stejný dopad 

na dodavatelský řetězec jako centralizace – snižují flexibilitu a tím zvyšují riziko. 

 Nestabilita poptávky – zvyšování nestabilnosti poptávky vede k její těžší předvídatelnosti a 

tím pádem se zvyšuje riziko nerovnosti s kapacitami dodavatelského řetězce. 

 Technologické inovace – pokrok a výzkum je jeden z hnacích motorů byznysu, bez 

inovování se dodavatelský řetězec rychle stává konkurence neschopným, ale také zvyšuje 

riziko, jelikož představuje novost a změnu. 

Hlavním měřítkem pro stanovení klíčových faktorů, které zvyšují zranitelnost, je výkon 

dodavatelského řetězce. Zkoumat je nutné velikost poklesu výkonu způsobenou narušením a 

dobu zotavení dodavatelského řetězce (viz obrázek 5 Časový průběh poklesu výkonu při narušení 

dodavatelského řetězce). Z dlouhodobého hlediska je vhodné sledovat stabilitu výkonu. 

Konečný výběr klíčových faktorů je možné provést pomocí Paretova pravidla (princip 

20/80) [57], popřípadě analýzou ABC. 

4.5 ANALÝZA DOVEDNOSTÍ ODOLNOSTI DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 

Na základě rešerše vědecké literatury je možné sestavit poměrně rozsáhlý výčet 

dovedností odolnosti dodavatelského řetězce [18], [30], [79], [87], [88], [107], [132]: 

 Adaptabilita - dovednost měnit operace v reakci na výzvy nebo příležitosti. 

 Agilita - dovednost organizace rychle reagovat na změny v poptávce, jak z hlediska 

objemu, tak rozmanitosti. 

 Predikce - dovednost rozeznat potenciální budoucí události nebo situace. 

 Kapacita - dostupnost pracovních prostředků, které umožnují trvalou udržitelnost různých 

úrovní výroby. 

 Spolupráce - dovednost účinně spolupracovat s jinými subjekty ke vzájemnému 

prospěchu. 

 Rozptýlenost - geografické rozprostření nebo decentralizace zdrojů. 

 Efektivnost - dovednost produkovat výstupy s minimálními požadavky na zdroje. 
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 Finanční síla - dovednost absorbovat výkyvy v cash-flow a investovat do rozvoje 

dodavatelského řetězce. 

 Pružnost - možnost změnit procesy nebo reagovat na změny v krátkém čase a s malým 

úsilím, náklady či s nízkým poklesem výkonu. 

 Tržní síla- stav společnosti nebo jejích produktů na konkrétních trzích. 

 Organizace - personální struktury, politika, schopnosti a kultura společnosti. 

 Obnova - dovednost rychle se vrátit do normálního provozního stavu. 

 Zabezpečení - obrana proti záměrným vniknutím nebo útoku. 

 Viditelnost - znalost stavu provozních aktiv a podnikatelského prostředí. 

Analýza dovedností odolnosti dodavatelského řetězce spočívá ve výběru hlavních 

dovedností, které dovolí zkoumanému dodavatelskému řetězci se co nejefektivněji vypořádat s 

klíčovými faktory, identifikovanými pomocí analýzy zranitelnosti. Vybírány jsou dovednosti, které 

mají co největší pozitivní vliv na co největší počet faktorů způsobujících narušení dodavatelského 

řetězce. Výběr je prováděn na základě expertního posouzení. Ke snížení subjektivity je možné 

využít vztahovou matici. Experti mohou dovednosti vybírat formou týmové práce nebo například 

delfskou metodou [72].  

V teoretické rovině lze významnost jednotlivých dovedností odolnosti určit na základě 

analýzy vědeckých publikací. Tabulka 4 zobrazuje seznam zkoumaných dovedností a jejich výskyt 

v historicky řazeném seznamu relevantních publikací, čímž shrnuje výstupy dané analýzy.  

Tab. 4 Vyhodnocení dovedností odolnosti ve vědeckých publikacích  
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Autor [zdroj] rok 

x  x x x x x  x  x x x x Cranfield [18] 2002 

    x x  x  x x    Hamel a Valikangas [39] 2003 

x  x x x x x x x  x x  x Rice a Caniato [97] 2003 

x  x x x x x x x     x Fiksel [30] 2003 

x x x x x  x  x    x x Peck [84] 2005 

x x x x x x x  x  x x x x Sheffi [107] 2005 

x  x x x x  x x   x x  Tang [117] 2006 

x  x x x x x x x x x x x x Pettit [87] 2008 

 x  x x    x  x   x Ponomarov a Holcomb [91] 2009 
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 x   x    x     x Jüttner a Maklan [54] 2011 

x x x x x x x x x x x x x x Yu a Masaharu [132] 2013 

   x x  x x x x    x Saker a kol. [102] 2014 

x x   x      x  x x Soni a kol [112] 2014 

9 6 8 10 13 8 8 7 11 4 8 6 7 11 Součet výskytů 

Součet výskytů lze nalézt v posledním řádku tabulky. Jako mezní počet výskytů byla 

zvolena hodnota 9, která odpovídá přibližně 70 % z celého zkoumaného souboru. Při aplikaci 

daného pravidla lze za teoreticky nejdůležitější dovednosti označit následující: 

 spolupráce, 

 pružnost, 

 viditelnost, 

 kapacita, 

 adaptabilita. 

Vybrané dovednosti budou dále zkoumány v následujících subkapitolách, avšak tento 

výběr nemusí vyhovovat potřebám všech dodavatelských řetězců a bude nutné jej vždy podle 

uvedených potřeb modifikovat.  

4.5.1 Spolupráce 

Spolupráce je dovednost účinně spolupracovat s jinými subjekty v dodavatelském řetězci 

ke vzájemnému prospěchu. Jako takto definovaná je jednou ze základních dovedností obecného 

řízení dodavatelského řetězce. Jestliže je pozornost věnována možnosti dalšího členění či analýze 

této dovednosti, lze konstatovat závěry uvedené níže. 

Dle Pettita [87] lze mezi dílčí faktory spolupráce zařadit následující: 

 spolupráce na prognózování trhu,  

 transparentnost informací, 

 komunikace,  

 postponement objednávek,  

 společné řízení životního cyklu produktu,  

 sdílení rizik s partnery. 

Dle Ramanathana a Gunasekarana [95] lze spolupráci v dodavatelském řetězci rozčlenit na 

tři základní kategorie obsahující dílčí kritéria: 
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 Spolupráce v procesech plánování – spolupráce na vývoji produktu a na plánování 

podpory prodeje, sdílení obchodních, výrobních, distribučních a prodejních plánů. 

 Spolupráce v procesech realizace – časová přesnost dodávek, investování do technologií a 

jiných zdrojů podporující spolupráci, práce v týmech složených ze zaměstnanců více 

společností, sdílení zdrojů. 

 Spolupráce v rozhodovacích procesech – spolupráce na tvorbě cen materiálu a hotových 

produktů, spolupráce na prognózování trhu, konzultace vybraných rozhodnutí s partnery 

v dodavatelském řetězci. 

Jiný přístup je obsažen v [94], kde se Ramanathan zaměřuje na vyjádření stupně 

spolupráce, který definuje dle rovnice (7): 
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SS - stupeň spolupráce, 

SN - počet spolupracujících partnerů v dodavatelském řetězci, 

CN - počet společností v dodavatelském řetězci, 

ST - doba spolupráce v dodavatelském řetězci, 

CT - doba existence podnikání, 

ZL - úroveň zapojení, 

SI - investice do technologií a zaměstnanců rozvíjející spolupráci 

CI -celkové investice do technologií a zaměstnanců 

V dalším díle [93] Ramanathan vyzdvihuje důležitost spolupráce v oblasti prognózování 

trhu a sdílení informací. Je zde rozebrána důležitost jednotlivých druhů informací pro úspěšný 

rozvoj těchto parametrů spolupráce. K analýze je využito metodiky AHP. 

Rozvoj spolupráce je také podporován implementací systémů pro řízení dodavatelských 

řetězců, mezi které patří například SCM, VMI, EDI, CR, CPFR, ECR. 

Dalším klíčovým faktorem spolupráce v průmyslových odvětvích může být stupeň 

kapitálového propojení výrobce s jeho dodavateli a odběrateli. Čím větší je kapitálové propojení, 

tím snadnější je spolupráce v dodavatelském řetězci. 
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4.5.2 Pružnost 

Pružnost je dovednost dodavatelského řetězce, která umožnuje změnit procesy nebo 

reagovat na změny v krátkém čase a s malým úsilím, náklady či s nízkým poklesem výkonu. Jako 

mnoho jiných pojmů z oblasti řízení dodavatelských řetězců byly principy pružnosti převzaty 

z řízení podniku a výroby. Již ve výrobních podmínkách byla pružnost zkoumána z mnoha pohledů 

a převážně definována jako vícerozměrná proměnná. Jednu z uznávaných klasifikací vytvořili 

Vokurka a O´Leary-Kelly v [120], kde rozdělují pružnost výrobního procesu na: 

 pružnost výrobních zařízení,  pružnost návrhu, 

 pružnost manipulace s materiálem,  pružnost dodávek, 

 pružnost výrobních i nevýrobních operací,  pružnost objemů, 

 pružnost automatizace,  pružnost rozvoje, 

 pružnost práce,  pružnost výrobního programu, 

 pružnost procesů,  pružnost výroby, 

 pružnost toku,  pružnost trhu. 

 pružnost produktu,  

Existují i další výzkumy zabývající se pružnou výrobou a podnikem [20], [58], [65], [101], 

ale pro potřeby této práce je nutné analyzovat zdroje zabývající se přímo pružností 

dodavatelských řetězců. 

Calantone a kol. [10] definují pět dílčích podskupin pružnosti v dodavatelském řetězci, 

přičemž zdůrazňují, že je třeba pružnost zkoumat z integrujícího, zákaznicky orientovaného 

pohledu. Mezi zkoumané podskupiny patří: 

 Produktová pružnost neboli schopnost přizpůsobit produkt požadavkům zákazníka. 

 Objemová pružnost neboli schopnost přizpůsobit vyráběné množství potřebám trhu. 

 Pružnost ve vývoji nových produktů, které uspokojí budoucí potřeby trhu. 

 Pružnost distribučních kanálů, které dodají produkt na správné místo na trhu. 

 Pružnost ve vnímání tržních požadavků. 

Pettit [87] rozděluje pružnost dodavatelského řetězce na dvě oblasti, ke kterým přiřazuje 

dílčí parametry a jejich charakteristiky. Oblasti tvoří: 

 Pružnost v dodavatelské části řetězce, kde patří následující pružné parametry: využití 

společných platforem pro více produktů, modularita produktů, možnost zásobování více 
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způsoby, pružnost objednávek, smluvních podmínek a objednávacího systému, možnost 

využití alternativních dodavatelů. 

 Pružnost v odběratelské části řetězce, kde patří následující pružné parametry: 

postponement, řízení zásob, sdílení poptávek, možnost využít alternativní distribuční 

kanály a rychlé přesměrování požadavků. 

Duclos a kol. [21] zastávají názor, dle kterého nelze pružnost dodavatelského řetězce 

definovat a dosáhnout pouze prostřednictvím pružnosti v jednotlivých částech dodavatelského 

řetězce, ale je nutné dosáhnout také pružnosti ve vztazích mezi jednotlivými společnosti v 

dodavatelském řetězci, včetně externích partnerů. Vycházejíce z tohoto pohledu navrhují šesti 

bodovou klasifikaci pružnosti dodavatelského řetězce, která má následující strukturu: 

 Pružnost provozního systému – schopnost konfigurovat aktiva a činnosti/procesy všech 

společností v dodavatelském řetězci s ohledem na nové trendy v potřebách zákazníků. 

 Pružnost reakcí na chování trhu – schopnost masové kustomizace produktů a vytvoření 

úzkých vztahů se zákazníky. 

 Pružnost logistiky – schopnost nákladově efektivně dosáhnout vysoké úrovně logistických 

služeb. 

 Pružnost struktury dodavatelského řetězce – schopnost přestavovat dodavatelský řetězec 

s ohledem na poptávku a požadavky trhu.  

 Pružnost v organizaci práce – schopnost přizpůsobit dovednosti pracovníků potřebám 

dodavatelského řetězce s ohledem na požadavky zákazníků. 

 Pružnost informačních systémů – schopnost přizpůsobit architekturu informačních 

systému využívaných v dodavatelských řetězcích. 

I přesto, že existují ještě další studie z oblasti pružnosti dodavatelských řetězců, ve většině 

z nich, stejně jako ve zde popsaných, se autoři převážně věnují definování a členění pružnosti 

dodavatelských řetězců. Výzkumů, které by se věnovaly přímo hodnocení či měření pružnosti je 

nedostatek. Jednou z možností je využití fuzzy přístupu [51], který pro měření a hodnocení 

pružnosti v dodavatelských řetězcích využívá lingvistický přístup. Tento přístup však nevyhovuje 

potřebám této disertační práce. Mezi nalezené příklady, ve kterých jsou ukazatele pružnosti 

hodnoceny/měřeny přímo, patří publikace [82], kde autoři Moon, Yi a Ngai vytvořili soubor 

ukazatelů pružnosti, který analyzovali a vyhodnocovali pomocí dotazníkového šetření a s využitím 

bodové stupnice (1 - 7). Soubor ukazatelů pružnosti obsahoval 4 oblasti s dílčími kritérii: 
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 Pružnost na straně dodavatelů:  

o počet dostupných dodavatelů, 

o rozsah materiálů a služeb dodávaných hlavními dodavateli, 

o rozsah dodavatelů dodávajících hlavní materiály a služby, 

o schopnost přibírat či vylučovat dodavatele, 

o schopnost měnit dodavatele z důvodu změny potřeb. 

 Pružnost provozního systému: 

o rozsah produkce, která může být vyprodukována, 

o rozsah možnosti vývoje nových produktů v jednom roce, 

o schopnost měnit vyprodukovaný objem, 

o schopnost měnit vyprodukovaný mix, 

o schopnost přizpůsobovat výrobní zařízení a procesy. 

 Pružnost na straně odběratelů: 

o počet skladů a jejich kapacitní možnosti, 

o schopnost přibírat či vylučovat dopravce a jiné distribuční články, 

o schopnost měnit kapacitní možnosti skladů, 

o schopnost měnit způsoby doručení dodávek, 

o schopnost měnit časový rozvrh dodávek. 

 Pružnost informačních systému: 

o míra IS podpory v dopravě a managementu distribuce, 

o míra IS podpory ve skladovém hospodářství, 

o míra IS podpory napříč různými podnikovými činnostmi a odděleními. 

Jiným příkladem může být studie německých vědců Merschmanna a Thonemanna [78], 

která analyzuje vztahy mezi pružností dodavatelských řetězců, nejistotou tržního prostředí a 

výkonem podniku. Pro potřeby měření pružnosti využívá studie následující ukazatele: 

 snížení doby dodacích lhůt, 

 snížení doby vývoje nových produktů, 

 zvýšení frekvence představování nových produktů, 

 zvýšení úrovně kustomizace produktů, 

 nastavení kapacit za účelem možnosti uspokojit veškerou poptávku, 

 zlepšení úrovně zákaznických služeb, 

 zlepšení spolehlivosti dodávek, 

 zlepšení vnímavosti vůči potřebám trhu a zákazníků. 
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4.5.3 Viditelnost 

Viditelnost dodavatelského řetězce lze definovat jako znalost stavu provozních aktiv a 

podnikatelského prostředí. Většina definic viditelnosti dodavatelského řetězce odkazuje na sdílení 

informací v řetězci. Avšak pouhé sdílení informací nemusí mít požadovanou přidanou hodnotu. 

Closs [15] zdůrazňuje požadavek na sdílené informace, které musejí být přesné, důvěryhodné, 

včasné a použitelné. Viditelnost stejně jako jiné dovednosti dodavatelského řetězce může být 

rozčleněna na dílčí kritéria a měřitelné ukazatele. 

Mezi dílčí kritéria viditelnosti patří dle Pettita [87]: 

 Využití Business intelligence (BI) – BI je soubor dovedností, znalostí, technologií a 

postupů používaných v podnikání pro získání lepšího pochopení chování trhu a 

obchodních souvislostí sloužící pro adekvátní rozhodování ve společnosti. Za tímto 

účelem provádí sběr, integraci, analýzu, interpretaci a prezentaci obchodních 

informací. Výstupy mohou zahrnovat samotné shromážděné informace nebo 

explicitní znalosti získané z práce s informací. 

 Využití informačních technologií (IT) – IT ve společnostech je představováno 

souborem technologií a systémů sloužících k plánování a řízení výroby, řízení 

logistických toků, řízení vztahů se zákazníky, podporu manažerského rozhodování 

a dalších podnikových procesů. Pettit spojuje využití IT s viditelností vnitřních 

činností a procesů v podniku.  

 Sdílení informací – mezi informace sdílené v rámci dodavatelského řetězce mohou 

patřit aktuální stav a plán zásob, stav zakázek, výrobní plány, informace 

z distribučních kanálů, prognózy stavu objednávek a prognózy poptávky. 

 Znalost stavu podnikových zdrojů především majetku, vybavení a lidí. 

Caridi a kol. ve své případové studii na hodnocení viditelnosti dodavatelského řetězce [11] 

využívají pro hodnocení soubor klíčových ukazatelů, které jsou viditelností ovlivňovány. Patří zde 

ukazatele z následujících oblastí: řízení zásob a skladů, služby zákazníkům, finanční zdroje, 

manipulace, výroba, engineering. Jednotlivé klíčové ukazatele jsou poté představovány časovými 

a nákladovými ukazateli z daných oblastí. 

V další studii [12] se Cardi a kol. zaměřili na měření viditelnosti v dodavatelském řetězci.  

Základním postupem je agregace výsledků z jednotlivých vybraných společností v dodavatelském 

řetězci. V těchto společnostech byla viditelnost měřena pomocí matice viditelnosti. Sloupce 

obsahovaly čtveřici oblastí viditelnosti: informace o transakcích (zahrnující přijímané informace, 

potvrzení objednávek, potvrzení plateb, reklamace), informace o stavu (zahrnující stav zásob na 
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skladě, stav zásob na cestě, obrátku zásob, informace o zaplnění skladů a skladovatelnosti 

produktů, zprávy o prodejích), kmenové informace (obchodní informace, profil a lokaci prodejců a 

zákazníků), operativní plánování (plán poptávky a zakázek, marketingový plán, plán výroby a 

distribuce). Řádky obsahovaly hodnocené vlastnosti informací: množství, přesnost a aktuálnost. 

Přičemž využita byla bodová stupnice s definovanými stupni. 

4.5.4 Kapacita 

Kapacita, jako dílčí dovednost odolnosti dodavatelského řetězce, je dostupnost pracovních 

prostředků, které umožnují trvalou udržitelnost různých úrovní výroby. Zkoumaná je jak absolutní 

úroveň dostupnosti zdrojů, tak především jejich průměrné využití. Typickými složkami kapacity 

v dodavatelském řetězci jsou lidé, výrobní i další zařízení, vybavení, nástroje, manipulační a 

dopravní prostředky a také prostor a čas. Mezi dílčí kritéria patří: 

 velikost průměrné rezervní kapacity, 

 nadbytečnost výrobních a dalších zdrojů, 

 tvorba pojistných zásob v řetězci, 

 možnost využití záložních zdrojů energie a komunikace. 

4.5.5 Adaptabilita 

Adaptabilita dodavatelského řetězce je dovednost měnit operace řetězce v reakci na výzvy 

nebo příležitosti. Tato schopnost je úzce provázaná s pružností a svižností dodavatelského 

řetězce. V mnoha výzkumech jsou tyto dovednosti propojovány a někteří autoři je považují z velké 

části za shodné či jejich rozdíly za nejasné či sporné. Bylo však dosaženo širokého konsensu, dle 

kterého lze pružnost definovat jako možnost provádět rychlé dílčí změny, na rozdíl od 

adaptability, která umožnuje radikální přetvoření dodavatelského řetězce [23]. Lee [66] definuje 

adaptabilitu jako dovednost dodavatelského řetězce přizpůsobit se strukturálním posunům na 

trzích a měnit se v závislosti na vývoji nových strategií, technologií a produktů. Úspěšné zavádění 

adaptability poté zahrnuje tyto kroky: 

 Monitorování vývoje světové ekonomiky z důvodů identifikace nových, potencionálních 

trhů a dodavatelských základen. 

 Využívání zprostředkovatelů k rozvíjení dodavatelské a logistické infrastruktury. 

 Vyhodnocování potřeb konečných i přímých zákazníků. 

 Vytváření flexibilních produktů. 

 Analyzování produktů z hlediska použité technologie a životního cyklu výrobků. 
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Dle Pettita [87] patří mezi dílčí oblasti adaptability dodavatelského řetězce následující 

prvky: 

 možnost rychlého přesměrování požadavků,  

 snížení doby dodacích lhůt, 

 využití simulačních nástrojů, 

 využití pozitivních dopadů při řešení narušení dodavatelského řetězce,  

 vývoj alternativních technologií, 

 využití principů učící se organizace. 

4.6 NÁVRH HIERARCHICKÉ SOUSTAVY UKAZATELŮ 

Úkolem návrhu hierarchické soustavy je vytvoření systému pro měření odolnosti 

dodavatelských řetězců. Koncepce systému pro měření odolnosti dodavatelského řetězce vychází 

z dekompozice odolnosti, na takovou úroveň dílčích dovedností, která umožní definovat 

hmatatelné a měřitelné ukazatele pro vyhodnocení odolnosti zkoumaného dodavatelského 

řetězce. Základem je stanovení klíčových dílčích dovedností, které umožní účinnou ochranu 

dodavatelského řetězce proti očekávaným faktorům zranitelnosti. Teoretický příklad takových 

dílčích dovedností a jejich rozklad na měřitelné ukazatele je uveden na obrázku 30. Pro ukázku 

byly použity teoreticky nejdůležitější dílčí dovednosti (viz kapitola 4.5), avšak při praktické aplikaci 

je vhodné vybrat dílčí ukazatele na základě výsledků z předchozích bodů metodiky hodnocení 

odolnosti. Počet a charakter měřitelných ukazatelů rovněž vychází z předchozích analýz a 

podmínek ve zkoumaném dodavatelském řetězci. Pro inspiraci je možné využít poznatky 

z podkapitol 4.5.1 až 4.5.5. 

 

Obr. 30 Hierarchická struktura dovedností odolnosti dodavatelského řetězce 
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Pro uvedenou hierarchii dílčích dovedností a měřitelných ukazatelů lze následně stanovit 

váhy a provést vyhodnocení odolnosti průmyslového dodavatelského řetězce. 

4.7 VYHODNOCENÍ ODOLNOSTI 

V uvedené fázi je provedeno shromáždění informací a dat potřebných pro stanovení 

ukazatelů. Pomocí AHP (analytický hierarchický proces) nebo ANP (analytický síťový proces) lze 

provést výpočet jak celkové odolnosti dodavatelského řetězce, tak jeho dílčích dovedností. 

Hodnocení výsledků může zahrnovat: 

 Srovnání vypočtených hodnot s maximálními (ideálními) a minimálními hodnotami. 

 Zařazení vypočtených hodnot do předem definovaných kategorií (nízká, střední, vysoká 

úroveň odolnosti). 

 Benchmarking v případě aplikace metodologie v jiné části dodavatelského řetězce nebo 

jiném dodavatelském řetězci. 

 Vyhodnocení trendu, pokud je hodnocení odolnosti prováděno opakovaně. 

Ke grafickému zobrazení výsledků lze použít například pavoukové diagramy. Při zvyšování 

odolnosti je vhodné se soustředit na dovednosti odolnosti a jejich dílčí části dle přiřazených vah. 

Pokud jsou dovednosti odolnosti s nejvyššími vahami na nevyhovující úrovni, je nutné sestavit 

strategický plán akcí, které povedou k jejich zlepšení. V případě, že mají nejvýznamnější 

dovednosti odolnosti dostatečnou úroveň, je vhodné sestavit plán akcí pro jejich udržování. 

4.8 TVORBA STRATEGIE ODOLNOSTI A JEJÍ IMPLEMENTACE 

Po vyhodnocení je možné navrhnout strategie vedoucí k budování odolnosti v 

dodavatelském řetězci. V současné vědecké literatuře se objevuje několik základních přístupů k 

danému tématu (viz kapitola 2.2.4). Základním principem úspěšného budování odolnosti 

dodavatelského řetězce musí být kontinuita tohoto procesu, kterou lze dále specifikovat jako: 

 postupné budování zvolených dovedností, 

 zpětná vazba v případě výskytu závažného narušení, 

 pravidelná aktualizace z důvodu změn podnikatelského prostředí a vlastního 

dodavatelského řetězce. 
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5 IMPLEMENTACE METODIKY NA PŘÍKLADU 

HUTNÍHO DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 

Obecná struktura a základní principy navržené metodiky hodnocení odolnosti jsou 

aplikovatelné na libovolný dodavatelský řetězec z průmyslu. Pro verifikaci metodiky v této 

disertační práci bude využit ilustrativní hutní dodavatelský řetězec. Příklad bude soustředěn 

zejména na analýzu dovedností odolnosti, návrh hierarchické soustavy ukazatelů a vyhodnocení 

odolnosti, jelikož tyto kroky metodiky obsahují hlavní část přidané hodnoty práce, jak pro rozvoj 

v oblasti vědy, tak pro praxi. 

Při srovnání navržené metodiky s doposud vzniklými metodikami měření odolnosti, 

zejména při porovnání s Pettitovou metodikou SCRAMTM, lze vymezit zásadní koncepční rozdíl 

obou přístupů v oblasti využití získaných výstupů. SCRAMTM a další metodiky mají, díky aplikace 

principu scoringových modelů, porovnatelné výsledky mezi jednotlivými dodavatelskými řetězci, 

což umožnuje provádět široké komparativní analýzy napříč dodavatelskými řetězci z libovolných 

oblastí. Tato skutečnost je ale vykoupena vysokou rigidností a subjektivitou celého systému 

hodnocení, který tak poskytuje hodnoty porovnatelné, ale poměrně vysoce zkreslené. Jedním 

z cílů autora proto bylo navrhnout metodiku, poskytující přesnější a reálnější výsledky, které 

budou mnohem kvalitněji podporovat manažerská rozhodnutí při řízení zkoumaného 

dodavatelského řetězce. Takto sestavená metodika hodnocení sice nenabídne možnosti 

benchmarkingového srovnávání, ale bude respektovat specifika dodavatelského řetězce. Tento 

přístup bude vyžadovat ze strany dodavatelského řetězce její tvůrčí aplikaci, případně modifikaci. 

Na té se musí podílet management zainteresovaných společností a další odborníci. Pro verifikaci 

metodiky byl uspořádán workshop, kterého se účastnily tři skupiny expertů: 

 odborníci z managementu společností, 

 výzkumní pracovníci z oblasti řízení dodavatelských řetězců v metalurgii, 

 výzkumní pracovníci z oblasti nových trendů v řízení dodavatelských řetězců. 

Pro implementaci je nejprve nutno vymezit zkoumaný hutní dodavatelský řetězec. 

5.1 VYMEZENÍ HUTNÍHO DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 

Ke tvorbě ilustrativního hutního dodavatelského řetězce byly využity veřejně dostupné 

informace z konkrétního globálního řetězce. Pro získání relevantních výsledků se pracuje 
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s modelem dodavatelského řetězce, který zahrnuje pouze stěžejní články z hlediska jeho celkové 

odolnosti. Tyto články jsou rozděleny do čtyř kategorií a třech částí dodavatelského řetězce. 

Struktura řetězce je zachycena na obrázku 31, v závorce je uveden orientační počet jednotlivých 

článků v dané kategorii. Tento počet symbolizuje nejdůležitější podniky v dodavatelském řetězci a 

byl stanoven na základě využití Paretova pravidla. Zejména to platí pro poslední úroveň 

dodavatelského řetězce, kde patří přímí spotřebitelé a velkoobchody s ocelí, kterých je v reálném 

řetězci mnohem více. Materiálový tok zachycený na obrázku je rovněž zjednodušený a v reálných 

podmínkách může být značně složitější. Pro vytvoření komplexní představy je také potřeba říci, že 

jde o globální dodavatelský řetězec rozložený na čtyřech světových kontinentech. Mezi základní 

články patří: 

 doly, 

 výrobní závody, 

 přímí spotřebitelé (označováni někdy jako „End users“), 

 velkoobchody s ocelí. 

 

Obr. 31 Zkoumaný hutní dodavatelský řetězec 

Řetězec podniká v poměrně širokém spektru oborů hutní prvovýroby. Poměrně velká část 

zkoumaného dodavatelského řetězce má holdingovou strukturu. Holding vlastní velkou část 

výrobních závodů a dodavatelů vstupních surovin (rudných a uhelných dolů). Díky této struktuře 

se dodavatelská část řetězce vyznačuje velkým stupněm vzájemné závislosti a finanční 

propojenosti. 
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5.2 ANALÝZA DOVEDNOSTÍ ODOLNOSTI HUTNÍHO DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 

Při výběru hlavních skupin dovedností odolnosti, které budou zahrnuty do analýzy, byly 

respektovány dvě základní myšlenky: 

1. Východiskem budou dovednosti, identifikované na základě teoretického výzkumu z 

kapitoly 4.5. 

2. Respektovány budou zkušenosti a názory účastníků workshopu. 

Na základě společné diskuse byl původní teoretický seznam nejdůležitějších dovedností, 

obsahující kritéria spolupráce, pružnost, viditelnost, kapacita a adaptabilita, upraven. Přidána byla 

dovednost finanční síla, kterou označili účastníci workshopu jako jednu z klíčových dovedností pro 

rozvoj hutního dodavatelského řetězce. Naopak za relativně nevýznamnou byla považována 

adaptabilita, která byla odstraněna. Důvody byly zejména tyto: 

 Adaptabilita by v podmínkách hutnictví významně nepřispívala k odstranění 

potencionálních narušení dodavatelského řetězce. 

 Adaptabilita se v současných hutních dodavatelských řetězcích příliš nerozvíjí, jelikož ji 

prozatím hutní podniky neumí správně uplatnit a využít.  

Díky výše uvedeným skutečnostem nabyl konečný seznam dovedností následující podoby: 

 spolupráce, 

 pružnost, 

 viditelnost, 

 kapacita, 

 finanční síla. 

Tento seznam, mohou teoreticky pro potřeby měření a hodnocení odolnosti přijmout i 

jiné hutní dodavatelské řetězce či dodavatelské řetězce z příbuzných oblastí průmyslu, avšak je 

vždy dobré prozkoumat komplexní seznam dovedností a stanovit ty, které se pro konkrétní 

dodavatelský řetězec hodí nejvíce. Tento postup zaručí vyšší vypovídací schopnost a využitelnost 

získaných výsledků. Rovněž není doporučeno volit celý soubor dovedností odolnosti, jelikož 

takovéto měření by bylo velice náročné a zároveň by svou komplexností ztratilo přehlednost a 

vypovídací schopnost pro management. 

Obdobně je nutno přistupovat k realizaci následujícího kroku, tj. stanovení konkrétních 

měřitelných ukazatelů jednotlivých dovedností, které lze dekomponovat na různou úroveň 
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podrobnosti. Ukazuje se, že pro kvalitní vypovídací schopnost není žádoucí měřit velké množství 

ukazatelů, či rozložit ukazatele na přílišný detail. 

5.3 NÁVRH HIERARCHICKÉ SOUSTAVY UKAZATELŮ HUTNÍHO 

DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 

Dílčí ukazatele jednotlivých dovedností odolnosti jsou opět stanoveny s ohledem na 

implementaci ve zkoumaném hutním dodavatelském řetězci. Obecně je žádoucí soustavu vytvářet 

či modifikovat dle specifik dodavatelského řetězce, tak aby odrážela konkrétní potřeby, které jsou 

na ní kladeny. Navíc teoretická základna ukazatelů, vytvořená různými autory a popsaná v kapitole 

4.5, je velice nesourodá a bez dalších úprav nepoužitelná, jelikož při tvorbě dílčích ukazatelů pro 

jednotlivé dovednosti autoři nevytvářeli soustavu s ohledem na ostatní zkoumané dovednosti či 

odolnost jako takovou, ale zaměřovali se pouze na analýzu či měření samotných dílčích 

dovedností. Díky této skutečnosti vznikly dosud jen nesourodé seznamy dílčích dovedností a 

ukazatelů, z nichž každý sleduje jiný cíl. 

Určitá část ukazatelů může obsahovat jako parametr počet podniků určující, jaká část 

dodavatelského řetězce splňuje měřené či hodnocené kritérium. Tato problematika má sama o 

sobě několik možností řešení. Nejjednodušší přístup spočívá v jednoduché úvaze, kdy je každý 

podnik v dodavatelském řetězci považován za rovnocenný. Tato úvaha je však pro praktickou 

aplikaci nedostatečná, jelikož jednotlivé podniky mají pro fungování dodavatelského řetězce 

různou důležitost. Pro lepší uchopení této problematiky lze jednotlivým podnikům z řetězce 

přiřadit například váhy, reprezentující velikost materiálového či finančního toku.  

5.3.1 Ukazatelé spolupráce 

V minulých výzkumech autora byla pro ukazatel spolupráce využívaná prostá bodová 

stupnice, či míra finančního propojení dodavatelského řetězce [70, 103, 124, 126]. Oba tyto 

ukazatele se ukázaly jako ne zcela dostatečné pro potřeby praktického řízení a proto byly zvoleny 

nové měřitelné ukazatele. Vybrané ukazatele pro ohodnocení spolupráce vycházejí ze studie 

Ramanathana, jejíž výsledky jsou shrnuty v kapitole 4.5. Pro spolupráci byly vybrány dva měřitelné 

ukazatele: 

 počet spolupracujících partnerů v dodavatelském řetězci, 

 investice do rozvoje spolupráce. 

U daných ukazatelů bude dodržena logika zadávání v absolutních hodnotách (viz úvaha 

v úvodu kapitoly), přičemž tyto hodnoty by měly odrážet strategické záměry holdingové části 
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dodavatelského řetězce. Uvedené ukazatele by měly poskytnout informaci o tom, zda se do 

rozvoje spolupráce zapojuje dostatečná část dodavatelského řetězce a zda jsou do této 

problematiky investovány dostatečné zdroje. Tyto informace byly označeny jako klíčové pro 

většinu účastníků workshopu. Ukazatel počtu spolupracujících partnerů bude pro lepší přesnost 

vážen realizovaným objemem ve fyzických jednotkách. Ukazatel investic do rozvoje spolupráce je 

nutné stanovit na určité období. Vzhledem ke strategické povaze měření bude použita průměrná 

roční hodnota investic v Kč. Průměr může být stanoven ze strategického plánovacího období 

dodavatelského řetězce (3 – 5 let) nebo jako klouzavý. 

5.3.2 Ukazatelé pružnosti 

Pružnost, stejně jako spolupráce, byla od počátku tohoto výzkumu brána jako základní 

dovednost odolnosti. V původním výzkumu byla pružnost měřena pomocí ukazatelů: dodací lhůta 

a fixace plánovacího období [70, 103, 124, 126]. Na základě úvah z workshopu však bylo dosaženo 

konsensu, který tyto ukazatele označil za výsledek a ne příčinu změny odolnosti. Proto byl 

vytvořen nový návrh pro měření ukazatele pružnosti, který vychází se závěrů kapitoly 4.5. Pro 

zkoumaný případ byly zvoleny dva základní ukazatele: 

 šíře portfolia dodavatelského řetězce, 

 alternativní možnosti zajištění produkce v dodavatelském řetězci. 

Šíři portfolia lze měřit pomocí různých principů. Pro tuto studii bude využit strategický 

pohled, kdy bude portfolio poměřováno s počtem oborů, uvedených v mezinárodní Klasifikaci 

ekonomických činností NACE. Pro výrobky hutnictví je zde vymezen oddíl 24 – Výroba základních 

kovů, hutní zpracování kovů a slévárenství, případně oddíl 25 – Výroba kovových konstrukcí a 

kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, ze sekce C – Zpracovatelský průmysl. 

Alternativní možnosti zajištění produkce se mohou týkat různých oblastí dodavatelského 

řetězce. Například může jít o dodavatele, kooperující společnosti, distribuční kanály či dopravce. 

Obecně se jedná o zdroje, které mohou být rychle a efektivně využity, ale standardně k jejich 

využití nedochází. K měření tohoto ukazatele byl navržen ukazatel v podobě procentuálního 

objemu produkce, který je dodavatelský řetězec schopen alternativně zajistit z externích zdrojů. 

5.3.3 Ukazatelé viditelnosti 

Většina studií zaměřených na pojem viditelnost v podnicích či dodavatelských řetězcích se 

zabývá problematikou sdílení informací. Tato oblast byla zvolena jako základní rovněž pro tuto 

metodiku. Teorie informací nabízí obecně hned několik kategorií, ve kterých se dá měřit kvalita 
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informací. Jde například o množství informací, přesnost informací či jejich aktuálnost. Účastníky 

workshopu však byla jako základní strategická vlastnost informace zvolena její dostupnost, která 

je v hutnictví obecně problematická, protože mnohdy dochází k předávání informací pouze mezi 

nejbližšími články řetězce. Měření dostupnosti informace je možno pojmout různými způsoby. Pro 

strategické posouzení bude využito přístupu, kdy se měří vážený počet podniků sdílejících základní 

informace z oblasti plánování a řízení dodavatelského řetězce. 

Jako druhý ukazatel z oblasti viditelnosti byla vybrána míra využívání integrovaného 

systému, umožňujícího centralizované plánování a řízení dodavatelského řetězce. Jde o 

kvalitativně vyšší stupeň práce s informacemi, než jejich pouhé sdílení. Rovněž zde lze hodnotit 

několik různých měřítek. Pro potřeby příkladu byla zvolena rozšířenost integrovaného systému 

v dodavatelském řetězci. Rovněž tento ukazatel bude měřen váženým počtem podniků, 

využívajících daný systém.  

Konečný soubor ukazatelů viditelnosti tedy obsahuje: 

 vážený počet podniků sdílejících základní informace z oblasti plánování a řízení 

dodavatelského řetězce, 

 vážený počet podniků, využívajících integrovaný systém pro plánování a řízení 

dodavatelského řetězce. 

5.3.4 Ukazatel kapacity zdrojů 

Rezervní kapacity zdrojů jsou jedním ze základních prvků odolnosti, avšak principy tvorby 

rezervních kapacit či pojistných zásob jdou proti efektivitě a principům štíhlosti dodavatelských 

řetězců. Proto, pokud se rozhodne dodavatelský řetězec vědomě vytvářet kapacitní rezervy, je 

žádané vytvářet tyto pouze na kritických místech. K určení těchto míst může být využita například 

Teorie omezení (TOC). Zároveň musí být tvorba těchto rezerv ekonomicky obhajitelná, a proto je 

nutné vypracovat studii na určení optimálního rozmístění a výše rezervních kapacit. Velkou roli 

v dané oblasti mohou hrát také tržní spekulace, především pak v nákupu vstupních surovin. Tato 

problematika je značně komplexní a vhodná pro další rozbor. V  práci bude rezervní kapacita 

dodavatelského řetězce měřena procentem rezervní kapacity zdrojů z celkové kapacity řetězce. 

5.3.5 Ukazatelé finanční síly 

Při počátečním zahrnutí dovednosti finanční síly do metodiky hodnocení odolnosti bylo 

nejprve uvažováno s využitím dvou základních skupin poměrových ukazatelů finanční analýzy: 

 ukazatelů likvidity, 
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 ukazatelů rentability. 

Na základě diskuse účastníků workshopu bylo rozhodnuto o volbě komplexnějších 

ukazatelů, vyjadřujících celkové finanční zdraví dodavatelského řetězce. Jako vhodný nástroj byla 

vybrána skupina bonitních modelů. Výběr konkrétního bonitního modelu záleží především na 

managementu zkoumaného dodavatelského řetězce. Ideálně by měl obsahovat minimálně části 

zkoumající likviditu a rentabilitu a zároveň by jeho hodnocení nemělo být příliš složité, jelikož 

bude probíhat napříč celým dodavatelským řetězcem. Mezi nejznámější modely patří Index bonity 

nebo Kralickův Quick Test a jejich četné modifikace. Pro potřeby příkladu byl zvolen Kralickův 

Quick Test [56, 60], který byl sestrojen profesorem Kralickem v roce 1991 a je využíván především 

v německy mluvících zemích. Kralickův Quick Test je jednorozměrný známkovací test, který 

hodnotí finanční situaci zkoumané společnosti. Nejprve se z dat výročních zpráv vypočtou vybrané 

poměrové ukazatele a dle jejich výše se jim přidělí hodnotící známka. Z těchto dílčích známek je 

poté utvořena jedna agregovaná hodnota, která udává hodnocení společnosti jako celku. Celkový 

přehled Kralickova Quick Testu lze nalézt v tabulce 5 a hodnotící meze v tabulce 6. Pro případ 

hodnocení dodavatelského řetězce je poté nutno dále agregovat výsledky všech společností 

v jednu globální hodnotu. 
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Tab. 5 Přehled Kralickova Quick Testu [56] 

Obor analýzy Ukazatel Vzorec 
Vypovídá o 

… 

C
e

lk
o

vá
 s

it
u

ac
e

 Finanční stabilita  

Kvóta 
vlastního 
kapitálu 

𝑽𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
∗ 𝟏𝟎𝟎 % 

Kapitálové 
síle 

Doba splácení 
dluhu z cash-

flow 

𝑪𝒊𝒛í 𝒛𝒅𝒓𝒐𝒋𝒆

𝑪𝒂𝒔𝒉 -𝒇𝒍𝒐𝒘
 Zadlužení 

Výnosová situace 

Rentabilita 
aktiv 

𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
∗ 𝟏𝟎𝟎 % Výnosu 

Cash-flow 
v tržbách 

𝑪𝒂𝒔𝒉-𝒇𝒍𝒐𝒘

𝑻𝒓ž𝒃𝒚
∗ 𝟏𝟎𝟎 % 

Finanční 
výkonnosti 

 

Tab. 6 Hodnotící tabulka Kralickova Quick Testu  

 Stupnice hodnocení dle Kralicka (známky) 

Ukazatel 
Velmi dobrý  

(1) 
Dobrý  

(2) 
Středně dobrý 

(3) 

Špatný  
(4) 

Ohrožen 
insolvencí (5) 

Kvóta vlastního 
kapitálu 

> 30 % > 20 % > 10 % < 10 % < 0 % 

Doba splácení 
dluhu z cash flow 

< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Průběžná známka 
1: Finanční stabilita 

Aritmetický průměr hodnocení Kvóty vlastního kapitálu a Doby splácení dluhu  

Rentabilita 
 aktiv 

> 15 % >12 % > 8 % < 8 % < 0 % 

Cash-flow v 
tržbách 

> 10 % >8 % > 5 % < 5 % < 0 % 

Průběžná známka 
2: Výnosová 

situace 

Aritmetický průměr hodnocení Rentability celkového kapitálu a Cash-flow v % podnikového 
výkonu 

Celková známka Aritmetický průměr všech čtyř ukazatelů 

 

Konečné vyhodnocení zkoumané společnosti je dle Kralicka následující:  

 Při výsledné celkové známce lepší než 2 je společnost považována za dobře prosperující.  

 Při výsledné celkové známce horší než 3 je společnost považována za spějící k insolvenci 

nebo přinejmenším za společnost, která je insolvencí ohrožena. 

Při hodnocení finanční síly celého dodavatelského řetězce je nutné provést agregaci 

finanční síly jednotlivých článků, přičemž pro agregaci lze využít různých principů. Mezi základní 
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patří jednoduchý aritmetický průměr získaných známek, popřípadě vážený aritmetický průměr 

s ohledem na materiálový či finanční tok jednotlivých společností v rámci dodavatelského řetězce. 

V rámci ilustrativního příkladu bude uvažována druhá varianta, průměr bude vážen materiálovými 

toky. 

5.3.6 Vytvoření hierarchické soustavy ukazatelů  

Hierarchická soustava ukazatelů pro hodnocení odolnosti ilustrativního hutního 

dodavatelského řetězce respektuje ukazatele navržené v podkapitolách 5.3.1 až 5.3.5 a je 

zobrazena na obrázku 32. Opět je nutné podotknout, že uvedená soustava není univerzální, a je 

nutné ji při aplikaci na konkrétní dodavatelský řetězec vytvořit nově nebo minimálně modifikovat 

podle jeho specifik. Ukazatele a jejich vazby je nutné modifikovat i v případě změn zkoumaného 

řetězce nebo jeho podnikatelského prostředí, případně vstupních podmínek vymezených v prvním 

kroku této metodiky. 

 

Obr. 32 Hierarchická soustava ukazatelů pro hodnocení odolnosti ilustrativního hutního dodavatelského řetězce 

Přehled konkrétních měřitelných ukazatelů:  

 UD11 – počet spolupracujících partnerů v dodavatelském řetězci (počet podniků vážený 

velikostí materiálového toku), 

 UD12 – investice do rozvoje spolupráce (Kč*rok-1), 

 UD21 – šíře portfolia dodavatelského řetězce (počet skupin v klasifikaci ekonomických 

činností NACE), 

 UD22 – alternativní možnosti zajištění produkce v dodavatelském řetězci (% z vlastních 

kapacit), 

 UD31 – počet podniků sdílející základní informace z oblasti plánování a řízení 

dodavatelského řetězce (počet podniků vážený velikostí materiálového toku), 

 UD32 – počet podniků využívající integrovaný systém plánování a řízení dodavatelského 

řetězce (počet podniků vážený velikostí materiálového toku), 

 UD41 – rezervní kapacity zdrojů (% z vlastních kapacit), 
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 UD51 – hodnocení Kralickova Quick Testu (známka). 

Uvedená soustava slouží pro hodnocení odolnosti ilustrativního dodavatelského řetězce 

pomocí metody AHP (viz kapitola 3.2.1). K praktické realizaci hodnocení je vhodné převést danou 

soustavu do prostředí vhodného softwaru (viz kapitola 3.3). Tento krok spočívá v editaci 

jednotlivých clusterů a uzlů rozhodovací soustavy. Vytvořená soustava je zobrazena na obrázku 

33. 

 

Obr. 33 Hierarchická soustava ukazatelů v softwaru SuperDecisions 

Pod jednotlivými uzly UD11 až UD51 jsou umístěny podsítě umožňující vložení teoretických a 

reálných hodnot, kterých nabývá příslušný měřitelný ukazatel (viz obrázek 34). 

 

Obr. 34 Příklad podsítě uzlu UD11 hierarchické soustavy ukazatelů v softwaru SuperDecisions 

Při aplikaci metody AHP jsou jednotlivé uzly neboli měřitelné ukazatele na sobě navzájem 

nezávislé. Tento přístup umožnuje jednoduché pochopení a aplikaci metody, ale často 

nerespektuje reálnost rozhodovacího problému, jelikož vzájemná závislost měřitelných ukazatelů 

je v praxi na této úrovni rozhodování zcela běžná. Proto bylo rozhodnuto rovněž o vytvoření 
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síťové struktury ukazatelů, která umožnuje zachycení libovolných vazeb a tím přesnější zobrazení 

reality. 

5.3.7 Vytvoření síťové soustavy ukazatelů  

Základ síťové struktury je shodný s hierarchickou. Celkové hodnocení odolnosti je závisle 

na všech vybraných dovednostech a jednotlivé dovednosti jsou závislé na zvolených měřitelných 

ukazatelích. Navíc však přibývají vazby, vymezující vzájemnou závislost vybraných ukazatelů. 

Vymezení těchto vazeb, stejně jako obsah celé soustavy, není fixně stanoven a je jen na vybraném 

týmu k jakému propojení nakonec dojde. Obecně se doporučuje zachytit pomocí vazeb pouze 

významné souvislosti. Důvodem je narůstající složitost aplikace metody ANP, problematická 

orientace v hodnocení a ztížená interpretace konečných výsledků pro management.  

V ilustrativním příkladu byly do hierarchické soustavy doplněny následující vazby: 

 Počet spolupracujících partnerů v dodavatelském řetězci závisí na velikosti investic 

do rozvoje spolupráce. 

 Velikost investic do rozvoje spolupráce závisí na finanční síle dodavatelského řetězce. 

 Šíře portfolia dodavatelského řetězce je závislá na jeho finanční síle.  

 Počet podniků sdílející základní informace z oblasti plánování a řízení dodavatelského 

řetězce i počet podniků využívající integrovaný systém plánování a řízení dodavatelského 

řetězce jsou závislé na velikosti investic do rozvoje spolupráce. 

 Počet podniků využívajících integrovaný systém plánování a řízení dodavatelského řetězce 

je závislý na počtu podniků sdílejících základní informace z oblasti plánování a řízení 

dodavatelského řetězce. 

Konečná soustava ukazatelů má poté podobu zobrazenou na obrázku 35. 

 

Obr. 35 Síťová soustava ukazatelů pro hodnocení odolnosti ilustrativního hutního dodavatelského řetězce 
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K vyhodnocení síťové soustavy z obrázku 35 bude použita metoda ANP (viz kapitola 3.2.2), 

která umí zohlednit i nově vzniklé vazby. Navržená síťová soustava ukazatelů zpracovaná v 

softwaru SuperDecisions je vyobrazena na obrázku 36. 

 

Obr. 36 Síťová soustava ukazatelů v softwaru SuperDecisions 

Pod jednotlivými uzly UD11 až UD51 jsou opět umístěny shodné podsítě umožňující vložení 

teoretických a reálných hodnot, kterých nabývá příslušný měřitelný ukazatel (viz obrázek 34). 

5.4 VYHODNOCENÍ ODOLNOSTI HUTNÍHO DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 

Vyhodnocení odolnosti se skládá z 3 základních kroků:  

 určení vah ukazatelů, 

 určení teoretických a naměřených hodnot ukazatelů, 

 stanovení a interpretace konečných výsledků. 

5.4.1 Určení vah ukazatelů 

Prvním krokem při výpočtech a vyhodnocení odolnosti dodavatelského řetězce je určení 

vah jednotlivých ukazatelů. Tento proces probíhá na základě tvorby souboru matic dle Saatyho 

metody párového porovnání. Matice je třeba vyplnit pro obě řešené metody (AHP a ANP), přičemž 

metoda ANP bude obsahovat veškeré matice z AHP a další, které budou odpovídat vazbám mezi 

jednotlivými ukazateli. 

Hodnoty, potřebné pro stanovení vah jednotlivých ukazatelů byly stanoveny účastníky 

workshopu dotazníkovou metodou. Výpočet vah byl proveden v software SuperDecisions. 
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Důležitým krokem je kontrola konzistence matic párového porovnání, která nesmí 

přesáhnout hodnotu 0,1. Díky této kontrole je možno ověřit správnost vnitřní logiky zadávání 

hodnot. Kontrolu je vhodné provádět především pro rozsáhlejší matice, zejména rozměru 4x4 a 

více. Matice o rozměrech 2x2 nemohou být nekonzistentní a matice 3x3 pouze při zcela 

rozporuplném rozhodování.  

Matice pro hierarchickou soustavu ukazatelů 

Základní a zároveň nejsložitější maticí je matice určující váhy dovedností odolnosti hutního 

dodavatelského řetězce. Vznikla na základě vyplnění dotazníkových otázek, jejichž přehled je 

zobrazen na obrázku 37. 

 

Obr. 37 Shrnutí dotazníkových otázek pro matici dovedností 

Výsledná matice dovedností má rozměr 5x5 a její konečný tvar je uveden na obrázku 38. 

Na obrázku 39 lze poté vidět konečné lokální váhy jednotlivých dovedností odolnosti a dále pak 

hodnotu nekonzistence, která zdaleka nepřesáhla maximální přípustnou hodnotu 0,1. Tato 

skutečnost svědčí o správné logice vyplnění matice. 

  

Obr. 38 Výsledná matice dovedností Obr. 39 Váhy dovedností a hodnota nekonzistence matice 

Mezi další matice nutné k získání globálních vah jednotlivých měřitelných ukazatelů patří 

matice ukazatelů spolupráce, matice ukazatelů pružnosti a matice ukazatelů viditelnosti. Soubor 

těchto matic je zobrazen na obrázku 40. 
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Obr. 40 Matice ukazatelů spolupráce, pružnosti a viditelnosti 

Na základě znalostí souboru matic lze stanovit globální váhy jednotlivých měřitelných 

ukazatelů, které jsou pro metodu AHP zobrazeny na obrázku 41. Váhy jsou uvedeny v posledním 

sloupci. 

 

Obr. 41 Globální váhy ukazatelů pro hodnocení odolnosti metodou AHP 

Z obrázku je patrné pořadí významnosti jednotlivých ukazatelů: 

 UD51 – hodnocení Kralickova Quick Testu, 

 UD41 – rezervní kapacity zdrojů, 

 UD11 – počet spolupracujících partnerů v dodavatelském řetězci, 

 UD12 – investice do rozvoje spolupráce, 

 UD21 – šíře portfolia dodavatelského řetězce, 

 UD22 – alternativní možnosti zajištění produkce v dodavatelském řetězci, 

 UD32 – počet podniků využívajících integrovaný systém plánování a řízení dodavatelského 

řetězce, 

 UD31 – počet podniků sdílejících základní informace z oblasti plánování a řízení 

dodavatelského řetězce. 

Matice pro síťovou soustavu ukazatelů 

Po zohlednění vazeb, popsaných v kapitole 5.3.7, je nutné učinit další rozhodnutí, spojená 

s vytvořením matic zobrazených na obrázku 42. 



  82 

  

Obr. 42 Matice zohledňující dodatečné vazby v síťové soustavě ukazatelů 

Matice na obrázku 42 vlevo určuje, porovnání významnosti dovedností spolupráce a 

finanční síly z pohledu spolupráce, kterou je nutné určit díky vazbě ukazatelů UD12 a UD51  jsou pro 

dovednost spolupráce významnější její ukazatelé než ukazatel finanční síly. Z výsledků vyplývá 

rovnocenná významnost. Matice na obrázku 42 vpravo určuje, porovnání významnosti dovedností 

viditelnosti a spolupráce z pohledu viditelnosti, kterou je nutné určit díky vazbě ukazatelů UD12, 

UD31 a UD32. Hodnocení ukázalo, že dovednost spolupráce je mírně významnější, jelikož bez 

spolupráce je rozvoj viditelnosti značně omezený. 

Další matice není potřeba sestavovat, protože zbylé vazby nejsou vícenásobné, a tudíž by 

vznikaly matice 1x1. Výsledkem aplikace metody ANP v tomto kroku je konečné rozložení 

globálních vah měřitelných ukazatelů v síťové soustavě hodnocení odolnosti ilustrativního hutního 

dodavatelského řetězce, které je možno nalézt na obrázku 43. 

  

Obr. 43 Globální váhy měřitelných ukazatelů pro hodnocení odolnosti v metodě ANP 

Z obrázku je patrné, že nedošlo k zásadní změně pořadí důležitosti jednotlivých ukazatelů, 

avšak lze pozorovat změnu v rozložení vah oproti modelu AHP. Při sestupném seřazení ukazatelů 

hodnocení odolnosti je nyní dosaženo následujícího preferenčního pořadí: 

 UD51 – hodnocení Kralickova Quick Testu, 

 UD12 – investice do rozvoje spolupráce, 

 UD41 – rezervní kapacity zdrojů, 
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 UD11 – počet spolupracujících partnerů v dodavatelském řetězci, 

 UD21 – šíře portfolia dodavatelského řetězce, 

 UD22 – alternativní možnosti zajištění produkce v dodavatelském řetězci, 

 UD32 – počet podniků využívající integrovaný systém plánování a řízení dodavatelského 

řetězce, 

 UD31 – počet podniků sdílející základní informace z oblasti plánování a řízení 

dodavatelského řetězce. 

V případě modelu AHP lze pozorovat vyšší váhy u ukazatelů z dovednosti spolupráce. Tato 

úvaha má logické opodstatnění, jelikož bez široké spolupráce v dodavatelském řetězci je nemožné 

budovat strategický rozvoj principů odolnosti. Při pohledu na globální váhy ukazatelů modelu ANP 

oslabily ostatní ukazatele na úkor ukazatele finanční síly. Princip obhájení této myšlenky spočívá 

v potřebě finanční síly, stability a investic pro rozvoj velké části ostatních dovedností odolnosti. 

5.4.2 Určení vstupních hodnot 

Daný krok je shodný pro obě metody a obsahuje dvě části: 

 určení minimální, mezní, optimální a reálné hodnoty jednotlivých měřitelných ukazatelů, 

 rozšíření modelů AHP a ANP o úroveň tzv. variant, které umožňují celkové vyhodnocení 

odolnosti dodavatelského řetězce formou srovnání reálné hodnoty ukazatelů 

s minimálními, mezními a optimálními hodnotami. 

Výše uvedené hodnoty mají následující charakteristiku: 

 minimální – nejnižší možná hodnota daného ukazatele, 

 mezní – nejnižší akceptovatelná hodnota daného ukazatele, vycházející ze strategických 

záměrů dodavatelského řetězce, 

 optimální – cílová hodnota daného ukazatele, stanovené rovněž na základě strategických 

záměrů dodavatelského řetězce, 

 reálná – hodnota ukazatele dosahovaná v době hodnocení odolnosti dodavatelského 

řetězce. 

Pro výpočty ukazatelů, vztahovaných na počty podniků v jednotlivých částech řetězce, byl 

zvolen následující systém vážení. Podniky stejné kategorie jsou rovnocenné, a váha podniku je 

vztažena k materiálovému toku ve výši 15 mil. tun. Výsledek této zjednodušené úvahy je 

následující: 
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 každý důl má váhu 3 (15 mil. tun / 5 dolů), 

 každý výrobní závod má váhu 1 (15 mil. tun / 15 výrobních závodů), 

 každý přímý spotřebitel má váhu 0,015 (7,5 mil. tun / 500 přímých spotřebitelů), 

 každý velkoobchod s ocelí má váhu 0,15 (7,5 mil. tun / 50 velkoobchodů s ocelí) 

Celkový součet váženého počtu podniků v dodavatelském řetězci je 45. 

UD11 – počet spolupracujících partnerů v dodavatelském řetězci 

Minimální hodnota tohoto ukazatele může být v teoretické rovině rovna nule, jelikož stále 

existují dodavatelské řetězce, kde si podniky pouze předávají objednávky a další oficiální 

dokumentaci, ale k žádnému dalšímu rozvoji spolupráce zde nedochází. Optimální hodnota bude 

uvažována ve výši 45, což symbolizuje spolupráci všech hlavních článků (podniků) zkoumaného 

dodavatelského řetězce. Mezní hodnota ukazatele je určena s ohledem na majetkovou 

propojenost dodavatelského řetězce, kdy veškeré doly i výrobní závody jsou vlastněny holdingem. 

Reálná hodnota je v současnosti předpokládána na stejné úrovni, jako mezní hodnota, kdy 

spolupráce probíhá v majetkově propojené části dodavatelského řetězce. Rekapitulace hodnot: 

 minimální hodnota = 0, 

 mezní hodnota =30, 

 optimální hodnota = 45, 

 reálná hodnota = 30. 

Zadání těchto hodnot do softwaru SuperDecisions je zobrazeno na obrázku 44. Do 

softwaru nelze zadat nulovou hodnotu a proto je použitá hodnota blížící se nule, přičemž tento 

postup nijak neovlivní žádný z výsledků. 

 

Obr. 44 Zadávání hodnot ukazatele UD11 do softwaru SuperDecisions 

UD12 – investice do rozvoje spolupráce 

Mezní hodnota je stanovena na 0 Kč/rok, jelikož dodavatelský řetězec nemusí do rozvoje 

spolupráce investovat vůbec. Optimální hodnota je předpokládána ve výši 10 miliard Kč ročně. 

Takto vysoká hodnota vychází z dnes typické strategie hutních dodavatelských řetězců, které 
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skupují majetkové podíly svých dodavatelů anebo odběratelů, čím rozšiřují své majetkové 

zapojení v koncových částech řetězce. Mezní hodnota je předpokládána v takové výši, aby řetězec 

naplnil alespoň minimální cíle ve stanovené oblasti. Reálná hodnota vychází ze strategických plánů 

společnosti a rozpočtu na příští rok. Jelikož je ilustrativní dodavatelský řetězec ve finančně složité 

situaci, jsou tyto prostředky relativně nízké: 

 minimální hodnota = 0 Kč, 

 mezní hodnota = 3 miliardy Kč, 

 optimální hodnota = 10 miliard Kč, 

 reálná hodnota = 1 miliarda Kč. 

Při zadávání hodnot do softwaru SuperDecisions není nutné absolutní hodnoty zadávat 

v základní jednotce, proto byly zadány v miliardách Kč. 

 

Obr. 45 Zadávání hodnot ukazatele UD12 do softwaru SuperDecisions 

UD21 – šíře portfolia dodavatelského řetězce 

Pro zvyšování odolnosti hutního dodavatelského řetězce je vhodné produkovat široké 

portfolio nabízených výrobků. Pro potřeby ilustrativního příkladu, vychází základní klasifikace 

portfolia z mezinárodní Klasifikace ekonomických činností NACE. Typickým oddílem hutního 

průmyslu je Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství (oddíl 24). Mezi hutní 

aktivity lze zařadit také vybrané skupiny z oddílu 25 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných 

výrobků, kromě strojů a zařízení. 

Pro optimální hodnotu byl zvolen součet vybraných skupin z daných oddílů. Vyřazeny byly 

oblasti zpracování neželezných kovů, slévárenství a výrobky typické pro strojní průmysl. Po této 

analýze byly identifikovány následující skupiny: 

 24101 Výroba surového železa, oceli a feroslitin, 

 24102 Výroba plochých výrobků (kromě pásky za studena), 

 24103 Tváření výrobků za tepla, 
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 24200 Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek, 

 24310 Tažení tyčí za studena, 

 24320 Válcování ocelových úzkých pásů za studena, 

 24330 Tváření ocelových profilů za studena, 

 24340 Tažení ocelového drátu za studena, 

 25500 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů, prášková metalurgie. 

Na základě této analýzy byly požadované hodnoty stanoveny následovně: 

 minimální hodnota = 1, 

 mezní hodnota = 3, 

 optimální hodnota = 9, 

 reálná hodnota = 5. 

Po zadání těchto hodnot do příslušné softwaru lze získat lokální váhy zobrazeny na 

obrázku 46. 

 

Obr. 46 Zadávání hodnot ukazatele UD21 do softwaru SuperDecisions 

UD22 – alternativní možnosti zajištění produkce v dodavatelském řetězci 

Daný ukazatel bude měřen jako procentuální podíl vlastních kapacit, který může 

dodavatelský řetězec nahradit z alternativních zdrojů. Minimální hodnota je rovna nule, což 

znamená, že pro vykrytí dopadů narušení dodavatelského řetězce neexistují žádné alternativní 

zdroje. Optimální hodnota by měla vycházet z předpokladu, že žádné narušení nezpůsobí 

kompletní kolaps dodavatelského řetězce. Proto je předpokládána hodnota 40 %, jako expertní 

odhad výše narušení klíčového geografického regionu dodavatelského řetězce. Mezní hodnota je 

předpokládána ve výši 20 %, reálná ve výši 15 %: 

 minimální hodnota = 0 %, 

 mezní hodnota = 20 %, 

 optimální hodnota = 40 %, 
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 reálná hodnota = 15 %. 

Zadání uvedených hodnot do softwaru SuperDecisions je zobrazeno na obrázku 47. 

 

Obr. 47 Zadávání hodnot ukazatele UD22 do softwaru SuperDecisions 

UD31 – počet podniků sdílejících základní informace z oblasti plánování a řízení dodavatelského 

řetězce 

Minimální hodnota byla stanovena na hodnotu 0, což označuje stav, kdy nejsou informace 

z oblasti plánování a řízení v dodavatelském řetězci jakkoli sdíleny. Naproti tomu optimální sdílení 

informací v dodavatelském řetězci je reprezentováno hodnotou 45, kdy jsou informace sdíleny 

všemi klíčovými články (podniky) dodavatelského řetězce. Mezní hodnota je předpokládána ve 

výši 30, kdy jsou informace kompletně sdíleny napříč všemi články, které jsou vlastněny 

holdingem. Reálná hodnota vychází z předpokladu, že sice funguje bezproblémové sdílení 

informací majetkově ovládaných podniků s holdingem, ale přímo mezi jednotlivými podniky již 

informace proudí jen velmi omezeně: 

 minimální hodnota = 0, 

 mezní hodnota = 30, 

 optimální hodnota = 45, 

 reálná hodnota = 20. 

Zadání uvedených hodnot do softwaru SuperDecisions je zobrazeno na obrázku 48. 

 

Obr. 48 Zadávání hodnot ukazatele UD31 do softwaru SuperDecisions 

UD32 – počet podniků využívající integrovaný systém plánování a řízení dodavatelského řetězce 
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Pro určení minimální, mezní a optimální hodnoty byly uvažovány stejné předpoklady, jako 

v případě předchozího ukazatele, tj. hodnoty jsou totožné. Reálná hodnota je předpokládána na 

nižší úrovni, protože v řetězci existují dvě hlavní větve, které historicky využívají zcela odlišné 

plánovací a řídicí systémy: 

 minimální hodnota = 0, 

 mezní hodnota = 30, 

 optimální hodnota = 45, 

 reálná hodnota = 15. 

Zadání uvedených hodnot do softwaru SuperDecisions je zobrazeno na obrázku 49. 

 

Obr. 49 Zadávání hodnot ukazatele UD32 do softwaru SuperDecisions 

UD41 – rezervní kapacity zdrojů 

Rezervní kapacity zdrojů dodavatelského řetězce jsou zde měřeny jako procentuální podíl 

rezervních kapacit a celkových kapacit dodavatelského řetězce. Minimální hodnota rezervních 

kapacit zdrojů je 0 %, což odpovídá situaci, kdy dodavatelský řetězec nevlastní žádné dodatečné 

kapacity. Taková situace je zejména z ekonomického hlediska ideální, avšak jakékoli narušení 

může způsobit velké problémy. Expertním odhadem byly stanoveny optimální a mezní hodnota na 

úroveň 15 a 10 %. Reálná hodnota je, vzhledem ke stále doznívající ekonomické krizi, 

předpokládána ve výši 20 %: 

 minimální hodnota = 0 %, 

 mezní hodnota = 10 %, 

 optimální hodnota = 15 %, 

 reálná hodnota = 20 %. 

Zadání uvedených hodnot do softwaru SuperDecisions je zobrazeno na obrázku 50. 
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Obr. 50 Zadávání hodnot ukazatele UD41 do softwaru SuperDecisions 

UD51 – hodnocení Kralickova Quick Testu 

Minimální, mezní a optimální hodnoty vycházejí v tomto případě s metodiky hodnocení 

zvoleného bonitního indexu. Pro Kralickuv Quick Test je nejlepší známkou hodnota 1, což 

reprezentuje hodnotu optima. Nejhorší je známka 5, která reprezentuje hodnotu minima. Mezní 

hodnota nabývá výše 3. Reálná hodnota zkoumaného dodavatelského řetězce je předpokládána 

ve výši 2,75: 

 minimální hodnota = 5,  

 mezní hodnota = 3, 

 optimální hodnota = 1, 

 reálná hodnota = 2,75. 

Zadání uvedených hodnot do software SuperDecisions je uvedeno na obrázku 51. 

Zadávané hodnoty jsou ve srovnání s předchozími ukazateli inverzní, proto je nutné využít funkci 

Invert. 

 

Obr. 51 Zadávání hodnot ukazatele UD51 do softwaru SuperDecisions 

5.4.3 Získání a interpretace konečných výsledků 

Výsledky hodnocení odolnosti s využitím softwaru SuperDecisions lze získat pomocí 

příkazu „Synthesize Whole Model“ (viz obrázek 52 s využitím metody AHP a 53 s využitím metody 

ANP). Výpočet v softwaru probíhá na základě principu výpočtu limitní supermatice, jak je to 

popsáno v kapitole 3.2.2.  
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Obr. 52 Výsledky hodnocení odolnosti ilustrativního hutního dodavatelského řetězce s využitím metody AHP  

 

Obr. 53 Výsledky hodnocení odolnosti ilustrativního hutního dodavatelského řetězce s využitím metody ANP  

V obou případech jsou získány minimální, mezní, optimální a reálné hodnoty celkové 

odolnosti zkoumaného dodavatelského řetězce. Při porovnání výsledků aplikací obou metod lze 

konstatovat dosažení velice podobných výsledků. Hlavní rozdíl je v tom, že u metody ANP je 

reálná hodnota odolnosti řetězce velice blízká mezní hodnotě, což vyjadřuje nižší odolnost 

zkoumaného dodavatelského řetězce. 

Pro interpretaci získaných dat budou využity výsledky metody ANP, protože uvažuje 

vzájemné vazby zvolených ukazatelů a tedy odráží reálnou situaci věrněji. 

Obecně lze konstatovat, že pokud je reálná hodnota odolnosti v intervalu mezi minimální 

a mezní hodnotou, má dodavatelský řetězec odolnost nedostatečnou a měl by jejímu zvýšení 

věnovat ve svých budoucích strategických rozhodnutích prioritu. V opačném případě může 

očekávat zásadní výkonnostní problémy při budoucím výskytu potenciálních narušení. Interval 

mezi mezní a optimální hodnotou lze rozdělit do tří shodných intervalů, které budou symbolizovat 

nízkou, střední a vysokou odolnost. Jelikož horní hranicí pro posuzování odolnosti je optimální 

hodnota, měl by se management dodavatelského řetězce snažit dosáhnout této cílové hodnoty. 

Při překročení optimální hodnoty je řetězec hodnocen jako vysoce odolný, avšak tato skutečnost 

může mít rovněž negativní efekty. Zejména, pokud je tato skutečnost spojena s vysokými 

investičními či provozními náklady a řízení dodavatelského řetězce se stává nákladově neefektivní. 

Situace pro zkoumaný hutní dodavatelský řetězec je zobrazena na obrázku 54, ze kterého lze 

vyvodit, že je odolnost řetězce nízká a bude nutné přijmout zásadní strategické kroky k jejímu 

zvýšení. 
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Obr. 54 Grafický výsledek hodnocení odolnosti ilustrativního hutního dodavatelského řetězce s využitím metody ANP 

Dalším výsledkem aplikace metodiky je doporučení, kterým z dovedností odolnosti je 

nutno věnovat prvořadou pozornost. Nejprve je třeba analyzovat, které z těchto dovedností jsou 

pro rozvoj odolnosti nejdůležitější, a ve kterých zároveň v současném stavu dodavatelský řetězec 

příliš nevyniká. 

V případě zkoumaného dodavatelského řetězce patří k nejvýznamnějším dovednostem 

finanční síla a spolupráce (viz kapitola 5.4.1). Reálné hodnoty ukazatelů pro měření uvedených 

dovedností jsou od optima značně vzdálené. Zejména pak investice do rozvoje spolupráce, které 

jsou menší než požadovaná mezní hodnota. Z tohoto důvodu by měla být při budování odolnosti 

priorita kladena právě na tyto dvě dovednosti. 

Porovnání metod AHP a ANP 

Obě metody vícekriteriálního rozhodování potvrdily svou aplikovatelnost při měření a 

hodnocení odolnosti dodavatelského řetězce. Každá z metod se vyznačuje určitou výhodou, která 

je naopak nevýhodou té druhé: 

 Hlavním kladem metody AHP je její jednoduchost, která umožňuje snadnější 

aplikovatelnost v manažerské praxi. Seznámit manažery s principy této metody a aplikovat 

ji je relativně nenáročné. 
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 Hlavním kladem metody ANP je její komplexnost, která umožňuje zachycení složité 

struktury reálných vazeb jednotlivých dovedností a ukazatelů. Tímto postupem je 

dosaženo kvalitnějších a realitě věrnějších výsledků. 

Rozhodnutí o výběru metody vždy záleží na managementu dodavatelského řetězce, který 

musí vzít v potaz důvody, okolnosti a zdrojové možnosti prováděného hodnocení a měření. 
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6 ZÁVĚŘ 

Problematika řešená v disertační práci spadá do oblasti řízení dodavatelských řetězců, 

která je v současnosti široce rozvíjena jak vědeckými pracovníky univerzit a výzkumných ústavů, 

tak manažery z praxe. Řízení dodavatelských řetězců lze charakterizovat jako soubor řídících 

procesů, které zajišťují efektivní integraci všech článků dodavatelského řetězce a poskytují 

správné produkty (pro dodavatelské řetězce z oblasti průmyslové výroby jde o výrobky) s vysokou 

přidanou hodnotou správným konečným zákazníkům, ve správném množství, ve správném čase, 

ve správné jakosti, na správné místo a za správnou cenu. Pro úspěšné dosažení tohoto cíle volí 

jednotlivé dodavatelské řetězce různé přístupy a strategie. 

Prvním cílem této disertační práce bylo charakterizovat a analyzovat možné přístupy k 

řízení dodavatelských řetězců se zaměřením na koncepci odolnosti. Tento cíl včetně jeho dílčích 

částí je naplněn v kapitole 2, kde jsou tyto přístupy zkoumány a analyzovány. 

Přístupy a strategie konkrétních dodavatelských řetězců jsou individuální a závislé na 

mnoha vnějších a vnitřních faktorech ovlivňujících chování dodavatelského řetězce a jeho 

jednotlivých článků. I přes tento individuální přístup vznikly koncepce řízení dodavatelských 

řetězců, které vytvářejí určitá doporučení pro klíčové prvky řízení. Mezi v současnosti přední 

koncepce řízení dodavatelských řetězců patří zejména řízení: štíhlých dodavatelských řetězců, 

svižných dodavatelských řetězců, environmentálních dodavatelských řetězců a odolných 

dodavatelských řetězců.  

Při praktických aplikacích se manažeři zaměřují především na první koncepci řízení, která 

je dalším evolučním krokem uplatnění úspěšných principů štíhlé výroby a štíhlých podniků. 

Ukazuje se však, že v současných podmínkách globálního a turbulentního trhu není tento přístup 

dostatečný a je vhodné jej kombinovat s ostatními koncepcemi. Jejich analýza, se zaměřením na 

vybranou koncepci řízení odolných dodavatelských řetězců, je hlavní náplní kapitoly 2. 

Při bližší analýze koncepce řízení odolných dodavatelských řetězců byl identifikován 

problém nedostatku systematických postupů pro její praktickou aplikaci v podmínkách 

konkrétních dodavatelských řetězců. První problém byl identifikován již při potřebě měření a 

hodnocení míry odolnosti dodavatelského řetězce, které umožňuje určit, zda je vhodné a žádoucí 

odolnost konkrétního dodavatelského řetězce rozvíjet, případně do jaké míry a jakým způsobem. 

Dosud vytvořené metodiky vykazují zásadní nedostatky, které neumožňují jejich úspěšné využití 

pro tyto potřeby. Proto byl autorem stanoven druhý, stěžejní cíl disertační práce: Navrhnout 
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metodiku hodnocení odolnosti průmyslových dodavatelských řetězců. Tento cíl včetně jeho dílčích 

částí je naplněn v kapitole 4, přičemž v kapitole 3 jsou uvedeny jednotlivé metodické přístupy 

uplatněné při plnění daného cíle.  

Výsledkem je metodika obsahující osm hlavních bloků: předběžná analýza, analýza 

dodavatelského řetězce, analýza podnikatelského prostředí, analýza zranitelnosti, analýza 

dovedností odolnosti dodavatelského řetězce, návrh hierarchické soustavy ukazatelů, 

vyhodnocení odolnosti a tvorba strategie odolnosti a její implementace. Jednotlivé kroky dané 

metodiky jsou rozpracovány a obsahují doporučení konkrétních nástrojů, které lze využít při jejich 

praktické realizaci. Velká pozornost byla věnována analýze dovedností odolnosti dodavatelského 

řetězce. Na základě literární rešerše byly vytipovány hlavní dovednosti: spolupráce, pružnost, 

viditelnost, kapacita a adaptabilita. 

Součástí metodiky je návrh flexibilního vícekriteriálního systému měření a hodnocení 

odolnosti, využívajícího metod AHP a ANP. Jeho hlavními pozitivy jsou schopnost zohlednit 

specifika zkoumaného dodavatelského řetězce a snížit subjektivitu měření a hodnocení jeho 

odolnosti.  

Třetí cíl, který byl definován jako verifikace metodiky formou případové studie z prostředí 

hutního dodavatelského řetězce, je naplněn v kapitole 5. Příklad je orientován zejména na analýzu 

dovedností odolnosti, návrh hierarchické a síťové soustavy ukazatelů a vyhodnocení odolnosti. 

Tyto kroky metodiky obsahují hlavní část přidané hodnoty práce, a to jak pro rozvoj vědního 

oboru, tak pro praxi. V jednotlivých subkapitolách jsou postupně analyzovány dílčí dovednosti 

odolnosti a jsou vytvořeny soustavy měřitelných ukazatelů pro aplikaci metod AHP a ANP. 

K praktické realizaci hodnocení byl využit specializovaný software SuperDecisions, který byl vybrán 

jako vhodný nástroj pro řešení problémů vícekriteriálního hodnocení variant s využitím metody 

AHP a ANP. 

Obecně lze konstatovat, že všechny vytyčené cíle disertační práce byly naplněny a výstupy 

práce mohou sloužit jako metodická příručka pro hodnocení a měření odolnosti v průmyslových 

dodavatelských řetězcích. 
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7 CONCLUSION 

The problem addressed in this dissertation thesis belongs to the sphere of supply chain 

management, which is currently being widely developed both by the scientists at universities and 

research institutes and by the managers from practice. Supply chain management can be 

characterized as a set of management processes that ensure an effective integration of all the 

supply chain elements and provide the right products (in case of supply chains from the area of 

industrial production, they are products) with high added value to the right end customers, in the 

right quantity, at the right time, in the right quality, in the right place and for the right price. The 

individual supply chains choose different approaches and strategies to achieve this goal. 

The first objective of this dissertation thesis was to characterize and analyse the potential 

approaches to supply chain management, with a focus on the concept of resilience. This objective, 

including its partial sections, is fulfilled in Chapter 2, where these approaches are examined and 

analysed. 

The approaches and strategies of concrete supply chains vary and depend on many 

external and internal factors affecting the behaviour of a supply chain and its individual elements. 

Despite this individual approach, there are concepts of supply chain management which provide 

certain recommendations for the key elements of their management. The currently leading 

concepts of supply chain management include, in particular, the management of: lean supply 

chains, agile supply chains, environmental supply chains and resilient supply chains. 

In practical applications, the managers focus primarily on the first management concept, 

which is the next evolution step in applying successful principles of lean production and lean 

companies. It appears, however, that this approach is not sufficient in the current conditions of 

global and turbulent market, and it should be combined with other concepts. Their analysis, 

focusing on the selected concept of management of resilient supply chains, is the main content of 

Chapter 2. 

A closer analysis of the concept of management of resilient supply chains has identified 

the problem of a lack of systematic procedures for its practical application in the conditions of 

concrete supply chains. The first identified problem was the requirement to measure and assess 

the extent of supply chain resilience, which allow you to determine whether it is suitable and 

desirable to develop the resilience of a concrete supply chain, eventually to what extent and in 

what way. The methodologies created so far have shown crucial shortcomings that do not allow 
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their successful use to serve these requirements. That is why the author has set the second 

pivotal objective of this dissertation thesis: Design a methodology of assessment of resilience of 

industrial supply chains. This objective, including its partial elements, is fulfilled in Chapter 4, 

while Chapter 3 presents the individual methodological approaches applied in achieving this 

objective. 

The outcome is a methodology consisting of eight main blocks: preliminary analysis, 

supply chain analysis, business environment analysis, vulnerability analysis, skill analysis of supply 

chain resilience, design of a hierarchical system of indicators, evaluation of resilience, and the 

creation of resilience strategy and its implementation. The individual steps of the methodology 

are developed and include recommendations involving specific tools that can be used in their 

practical implementation. Great attention was paid to the skill analysis of supply chain resilience. 

The following main skills have been identified on the basis of a literature search: cooperation, 

flexibility, visibility, capacity and adaptability. 

The methodology also includes a design of a flexible multi-criterion system for resilience 

measurement and evaluation using the AHP and ANP methods. Its main positive features are the 

ability to take into account the specifics of the examined supply chain and to reduce the 

subjectivity of measurement and evaluation of its resilience. 

The third objective, defined as the verification of this methodology in a form of a case 

study from the environment of a metallurgical supply chain, is met in Chapter 5. The example is 

focused mainly on the analysis of resilience skills, design of a hierarchical and network systems of 

indicators and on the evaluation of resilience. These methodological steps represent the main 

part of the added value of this thesis, both for the development of this scientific discipline and for 

their practical application. The individual subchapters gradually analyse the partial resilience skills 

and design a system of measurable indicators for the application of the AHP and ANP methods. 

The practical performance of this evaluation took advantage of specialized SuperDecisions 

software, which was chosen as a suitable tool to solve the issue of multi-criteria evaluation of 

options using the AHP and ANP methods. 

In general, we can say that all the defined objectives of this dissertation thesis have been 

met, and the outputs of this work can serve as a methodological guidebook for assessing and 

measuring resilience in industrial supply chains. 
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