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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. 
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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 [24]) 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 eliminuje nedostatky současných nástrojů 
měření a hodnocení odolnosti. 

Vytvoření takové metodiky je hlavním cílem předložené disertační práce. Důraz je kladen 
především na exaktní pojetí navržených postupů v podobě uplatnění principů a metod vícekriteriálního 
posuzování variant. Konkrétně jsou aplikovány metoda analytického hierarchického procesu (AHP) a 
analytického síťového procesu (ANP). Aplikace uvedených metod probíhá v softwarové aplikaci 
SuperDecisions. 

Navržená metodika je verifikována na ilustrativním příkladu hutního dodavatelského řetězce. 
Dále jsou porovnány výsledky a možnosti aplikace metodiky při uplatnění metod AHP a ANP, čímž se 
určují 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. 
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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: 
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. 

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 [7] “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". 

Mezi základní charakteristiky každého dodavatelského řetězce patří (modifikováno na základě 
[23]): 

 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. 

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. 

Definovat řízení dodavatelského řetězce lze například následovně:  

 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.“ [14]. 

Další definice jsou uvedeny v disertační práci.  
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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 základních pilířů většiny úspěšných 
výrobních strategií. Základním principem štíhlé výroby je odstranění všeho co nepřináší produktu nebo 
službě hodnotu - plýtvání. [45], [50] 

Díky 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 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 [29]. Dobře funguje ve stálém 
prostředí, avšak tržní prostředí 21. století je nestálé a plné rychlých, nečekaných a zásadních změn [15]. 
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 [25]. Celá práce se s daným poznatkem 
ztotožňuje, proto bude při vymezení uvedených koncepcí největší pozornost věnována právě odolným 
dodavatelským řetězcům. 

2.2.2 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 [16], který 
zavádí následující členění (viz obrázek 1): 

 interní vůči společnosti (procesní, řídící), 

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

 externí vůči dodavatelskému řetězci (environmentální). 
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Obr. 1 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 [17]. Podle 
ekonomické definice Fiksela je odolnost “schopnost podniku přežít, přizpůsobit se a růst navzdory 
turbulentní změnám v jeho prostředí” [10]. Sheffi a Rice definují odolnost jako “schopnost vrátit se zpět 
z narušeného stavu“ [41]. 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 2): přípravná fáze (1), výskyt narušení (2), první reakce (3), počáteční dopad (4), okamžik 
plného dopadu (5), příprava zotavení (6), zotavování (7), dlouhodobý dopad (8). 

 

Obr. 2 Časový průběh poklesu výkonu dodavatelského řetězce při jeho narušení [48] 

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 [5]. Mezi logistické náklady dle Schulteho patří [43]: 

 náklady na systém a jeho řízení,  náklady na dopravu, 

 náklady na udržování zásob,  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, 
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 náklady na proaktivní opatření proti narušení dodavatelského řetězce. 

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 [48].  

K dosažení odolnosti dodavatelského řetězce nutné vytvořit potřebné dovednosti (způsobilosti). 
Pro jejich budování je důležité používat vhodné principy a způsoby (viz obrázek 3).  

 

Obr. 3 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 [32]. Výčet dovedností se ve 
výzkumech dalších autorů může lišit.  

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 [16]. Jde o reengineering dodavatelského řetězce, 
spolupráci napříč dodavatelským řetězcem, svižnost dodavatelského řetězce a vybudovaní kvalitního risk 
managementu. Dalšími významnými autory v této oblasti jsou Sheffi a Rice, kteří popisují dvě cesty jak 
dosáhnout odolnosti: vybudování nadbytečných kapacit a flexibility [41]. 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 [40]. 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 [18]. 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 [8]. 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 [46]. Carvalho a Machado popisují vlastnosti dodavatelských řetězců, 
které mohou ovlivnit jejich odolnost: konfigurace řetězce, uspořádání dodavatelského řetězce, 
informační systémy, organizační struktura řízení [3]. Enyinda a Szmerekovsky zdůrazňují vazby mezi 
sdílením informací a využitím nových technologií [6].  

2.3 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ V OBLASTI HODNOCENÍ ODOLNOSTI 
DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ 

Systém hodnocení je jednou ze základních podmínek úspěšného nastavení míry odolnosti 
v dodavatelských řetězcích. I když se postupně objevují snahy o kvantitativní analýzu a měření odolnosti 
(např. Bukowski a Feliks používají pro měření fuzzy množiny [2] nebo Shuai aplikuje teorii pružnosti 
biologických buněk [42]), většina navržených systémů má kvalitativní charakter. Komplexní hodnotící 
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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 [32]. 

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 [32] 

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. 

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 [1]. 

Eliminace těchto omezení je důvodem pro vytvoření nové metodiky, jejíž návrh je hlavní náplní 
této disertační práce.  

3 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 2.3, avšak z důvodu novosti tématu je jich málo a do 
značné míry neodpovídají reálným potřebám průmyslových dodavatelských řetězců. Proto je v této 
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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 4 a podrobněji 
charakterizovány v dalším textu a disertační práci. 

 

Obr. 4 Koncepční rámec metodiky pro posouzení odolnosti dodavatelského řetězce 

3.1 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,   stav dodavatelského řetězce, 

 rozsah hodnocení,   dostupnost zdrojů.  

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. 

3.2 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 [13], [31]. 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. 
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3.3 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 [11] a Porterova analýza pěti sil [36], 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. 

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), 

 E – Environmental/Ecological (environmentální). 

Důležité 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. 

Opět je nutné danou analýzu upravit pro podmínky řízení dodavatelských řetězců. Návrh celkové 
analýzy podnikatelského prostředí dodavatelského řetězce je schematicky uveden na obrázku 5. Na 
rozdíl od klasické analýzy podnikatelského prostředí podniku jsou stávající dodavatelé součástí 
dodavatelského řetězce, stejně jako jeho odběratelé a řetězci konkurují další dodavatelské řetězce 
(stávající, potenciální a substituční).  

 

Obr. 5 Schéma analýzy podnikatelského prostředí dodavatelského řetězce 
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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) [51] 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.  

3.4 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.  

Mimo faktory uvedené světovým ekonomickým fórem lze nalézt i další významné konkrétní 
faktory, které ovlivňují zranitelnost dodavatelských řetězců. Patří zde zejména [4], [34]: 

 globalizace,  závislost na IT,   nestabilita poptávky,  

 outsourcing,  komplexnost produktů a služeb,   technologické inovace.  

 štíhlost,   nedostatek informací,   

 centralizace,   specializace,   

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 2 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) 
[21], popřípadě analýzou ABC. 

3.5 ANALÝZA DOVEDNOSTÍ ODOLNOSTI DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 

Na základě rešerše vědecké literatury je možné sestavit poměrně rozsáhlý výčet dovedností 
odolnosti dodavatelského řetězce [4], [9], [28], [32], [33], [41], [52]: 

 adaptabilita,   rozptýlenost,  organizace, 

 agilita,  efektivnost,  obnova, 

 predikce   finanční síla,  zabezpečení, 

 kapacita,  pružnost,  viditelnost. 

 spolupráce,  tržní síla,  

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 [27].  

V teoretické rovině lze významnost jednotlivých dovedností odolnosti určit na základě analýzy 
vědeckých publikací. Tabulka 2 zobrazuje seznam zkoumaných dovedností a jejich výskyt v historicky 
řazeném seznamu relevantních publikací, čímž shrnuje výstupy dané analýzy.  
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Tab. 2 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 [4] 2002 

    x x  x  x x    Hamel a Valikangas [12] 2003 

x  x x x x x x x  x x  x Rice a Caniato [37] 2003 

x  x x x x x x x     x Fiksel [9] 2003 

x x x x x  x  x    x x Peck [30] 2005 

x x x x x x x  x  x x x x Sheffi [41] 2005 

x  x x x x  x x   x x  Tang [46] 2006 

x  x x x x x x x x x x x x Pettit [32] 2008 

 x  x x    x  x   x Ponomarov a Holcomb [35] 2009 

 x   x    x     x Jüttner a Maklan [19] 2011 

x x x x x x x x x x x x x x Yu a Masaharu [52] 2013 

   x x  x x x x    x Saker a kol. [38] 2014 

x x   x      x  x x Soni a kol [44] 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 byly dále zkoumány v disertační práci, avšak tento výběr nemusí vyhovovat 
potřebám všech dodavatelských řetězců a bude nutné jej vždy podle uvedených potřeb modifikovat.  

3.6 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 6. Pro ukázku byly použity teoreticky nejdůležitější dílčí dovednosti, 
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.  
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Obr. 6 Hierarchická struktura dovedností odolnosti dodavatelského řetězce 

Pro uvedenou hierarchii dílčích dovedností a měřitelných ukazatelů lze následně stanovit váhy a 
provést vyhodnocení odolnosti průmyslového dodavatelského řetězce. 

3.7 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. 

3.8 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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4 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. 

4.1 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 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 7, 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.  

 

Obr. 7 Zkoumaný hutní dodavatelský řetězec 



13 

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. 

4.2 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. 
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.  

Díky výše uvedeným skutečnostem nabyl konečný seznam dovedností následující podoby: 

 spolupráce,  viditelnost,  finanční síla. 

 pružnost,  kapacita,  

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 podrobnosti. 
Ukazuje se, že pro kvalitní vypovídací schopnost není žádoucí měřit velké množství ukazatelů, či rozložit 
ukazatele na přílišný detail. 

4.3 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 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.  
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4.3.1 Ukazatelé spolupráce 

V minulých výzkumech autora byla pro ukazatel spolupráce využívaná prostá bodová stupnice, či 
míra finančního propojení dodavatelského řetězce [26, 39, 47, 49]. 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. 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 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. 

4.3.2 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 [26, 39, 47, 49]. 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. 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. 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. 

4.3.3 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 
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.  
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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. 

4.3.4 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. 

4.3.5 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, 

 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 [20, 22], 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.  

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 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. 

4.3.6 Vytvoření hierarchické soustavy ukazatelů  

Hierarchická soustava ukazatelů pro hodnocení odolnosti ilustrativního hutního dodavatelského 
řetězce je zobrazena na obrázku 8. 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. 
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Obr. 8 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), 

 UD51 – hodnocení Kralickova Quick Testu (známka). 

Uvedená soustava slouží pro hodnocení odolnosti ilustrativního dodavatelského řetězce pomocí 
metody AHP. K praktické realizaci hodnocení je vhodné převést danou soustavu do prostředí vhodného 
softwaru. Tento krok spočívá v editaci jednotlivých clusterů a uzlů rozhodovací soustavy. Vytvořená 
soustava je zobrazena na obrázku 9. 

 

Obr. 9 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. 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 
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závislost měřitelných ukazatelů je v praxi na této úrovni rozhodování zcela běžná. Proto bylo rozhodnuto 
rovněž o vytvoření síťové struktury ukazatelů, která umožnuje zachycení libovolných vazeb a tím 
přesnější zobrazení reality. 

4.3.7 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 10. 

 

Obr. 10 Síťová soustava ukazatelů pro hodnocení odolnosti ilustrativního hutního dodavatelského řetězce 

K vyhodnocení síťové soustavy z obrázku 35 bude použita metoda ANP, která umí zohlednit i 
nově vzniklé vazby. Navržená síťová soustava ukazatelů zpracovaná v softwaru SuperDecisions je 
vyobrazena na obrázku 11. 
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Obr. 11 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. 

4.4 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. 

4.4.1 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. 

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 12. 
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Obr. 12 Shrnutí dotazníkových otázek pro matici dovedností 

Výsledná matice dovedností má rozměr 5x5 a její konečný tvar je uveden na obrázku 13. Na 
obrázku 14 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. 13 Výsledná matice dovedností Obr. 14 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 15. 

   

Obr. 15 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 16. Váhy jsou uvedeny v posledním sloupci. 

 

Obr. 16 Globální váhy ukazatelů pro hodnocení odolnosti metodou AHP 
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Matice pro síťovou soustavu ukazatelů 

Po zohlednění vazeb, popsaných v kapitole 4.3.7, je nutné učinit další rozhodnutí, spojená 
s vytvořením matic zobrazených na obrázku 17. 

  

Obr. 17 Matice zohledňující dodatečné vazby v síťové soustavě ukazatelů 

Matice na obrázku 17 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 17 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 18. 

  

Obr. 18 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.  

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. 

4.4.2 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: 
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 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: 

 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 (30). Reálná hodnota je v současnosti 
předpokládána na stejné úrovni, jako mezní hodnota, kdy spolupráce probíhá v majetkově propojené 
části dodavatelského řetězce.  

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 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 (3 miliardy Kč). 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 (1 miliarda Kč). 

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. Na základě této 
analýzy byly požadované hodnoty stanoveny následovně: minimální hodnota = 1, mezní hodnota = 3, 
optimální hodnota = 9, reálná hodnota = 5. 

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 
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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 %. 

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 

UD32 – počet podniků využívající integrovaný systém plánování a řízení dodavatelského řetězce 

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 (15), protože v řetězci existují dvě hlavní větve, které historicky využívají zcela odlišné plánovací a 
řídicí systémy. 

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 %. 

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. Zadávané 
hodnoty jsou ve srovnání s předchozími ukazateli inverzní, proto je nutné využít funkci Invert. 

4.4.3  Získání a interpretace konečných výsledků 

Výsledky hodnocení odolnosti s využitím softwaru SuperDecisions lze získat pomocí příkazu 
„Synthesize Whole Model“ (viz obrázek 19 s využitím metody AHP a 20 s využitím metody ANP). Výpočet 
v softwaru probíhá na základě principu výpočtu limitní supermatice. 

 

Obr. 19 Výsledky hodnocení odolnosti ilustrativního hutního dodavatelského řetězce s využitím metody AHP  

 

Obr. 20 Výsledky hodnocení odolnosti ilustrativního hutního dodavatelského řetězce s využitím metody ANP  
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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 21, ze kterého lze vyvodit, že 
je odolnost řetězce nízká a bude nutné přijmout zásadní strategické kroky k jejímu zvýšení. 

 

Obr. 21 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: 
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 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. 

 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. 

5 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 disertační práce, 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 disertační práce. 

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 metodiku hodnocení odolnosti průmyslových 
dodavatelských řetězců. Tento cíl včetně jeho dílčích částí je naplněn v kapitole 4 disertační práce, 
přičemž v kapitole 3 disertační práce 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 
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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 disertační práce. 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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