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Anotace 

Hlavním cílem předložené disertační práce bylo vytvoření metodiky uplatnění počítačové 

simulace pro řízení odolnosti dodavatelských řetězců. Vytvořená metodika byla verifikována 

na dodavatelském řetězci z prostředí automobilového průmyslu. Navržená metodika 

pro uplatnění počítačové simulace při řízení odolných dodavatelských řetězců je součástí 

koncepce budování a hodnocení odolnosti dodavatelských řetězců, která vychází z klasických 

modelů strategického řízení podniků. V disertační práci je za odolnost dodavatelského řetězce 

považována schopnost dodavatelského řetězce vrátit se po zásadním externím nebo interním 

narušení co nejrychleji a při co nejnižších nákladech (ztrátách) do původního stavu. Simulace 

na bázi matematického modelování dodavatelských řetězců, při využití moderní výpočetní a 

komunikační techniky (aplikován dostupný software DOSIMIS – 3), je v disertační práci 

představována jako významný nástroj analýzy struktury dodavatelských řetězců, vazeb mezi 

jeho články, jako nástroj zkoumání pravděpodobností vzniku narušení řetězců a tím i 

možností jejich předcházení, nástroj kontinuálního zabezpečování co nejvyšší odolnosti (co 

nejefektivnějších logistických toků) dodavatelských řetězců. 

 

 

Klíčová slova: dodavatelský řetězec, odolnost, simulace, plánování experimentu, model, 
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Annotation  

The purpose of the dissertational thesis was to develop and implement a management 

methodology of supply chain resilience based on computer simulation. Developed 

methodology has verified on a real supply chain in automotive industry. The proposed 

methodology of supply chain management is a part of the concept for supply chain 

development and evaluation of supply chain resilience. The concept is based on classic 

models of strategic management. In dissertational thesis, “resilience” consider the ability of 

supply chain to get back to the normal state after major internal or external disturbances with 

minimal expenses. The supply chain simulation has been developed in DOSIMIS – 3 using 

mathematical modelling approaches and modern information and communication 

technologies. Developed software for supply chain simulation has been described as a 

significant tool for: structure and risk analysis, linkages between particular units, calculation 

of disruption probabilities and continuous ensuring of the highest supply chain resilience. 

 

Keywords: supply chain, resilience, simulation, design of experiments, model, DOSIMIS - 3 
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1 Úvod 

V dnešní době se na globalizovaném trhu vyskytuje velké množství různorodé produkce. 

Zákazníci vyžadují neustálé zlepšování kvality výrobků a služeb, plnění svých požadavků 

v co nejkratší době a za co nejnižší cenu. Na trhu vzniká hyperkonkurence, proto společnost 

musí neustále posilovat svou konkurenceschopnost. Jedním z nástrojů jejího posilování je 

logistika [1]. 

Logistika není novým pojmem. Úspěšné využití logistiky ve vojenské oblasti, vedlo k jejímu 

uplatnění v ekonomické sféře. Logistiku lze definovat jako řízení toků výrobků a informací, 

které je založeno na integrovaném a systémovém propojení těchto toků. Logistiku lze 

považovat za určitý determinant růstu efektivity, zaměřený na vysokou úroveň služeb 

zákazníkům a zvyšování efektivity fungování celého dodavatelského řetězce [2]. 

Dodavatelský řetězec je kombinací různých činností (business procesů), mezi něž patří 

zejména výroba, nákup a distribuce, nezbytných pro uspokojování potřeb po konkrétním 

produktu (službě). Dodavatelský řetězec může mít různou strukturu. Nejčastěji je to síť, která 

má velké množství dodavatelů, výrobců, poskytovatelů logistických služeb a zákazníků.  

Pro zvýšení efektivity činnosti všech subjektů dodavatelského řetězce se využívá přístup, 

nazývaný jako řízení dodavatelského řetězce. Řízení dodavatelského řetězce zahrnuje 

plánování a řízení všech činností spojených s opatřováním zdrojů, jejích zpracováním a 

distribucí ve všech článcích řetězce. Řízení dodavatelského řetězce v podstatě integruje řízení 

dodávek a poptávky uvnitř a napříč společnosti [1]. 

K řízení dodavatelských řetězců je možné využít celou řadu koncepcí. Jednou z nich je tzv. 

řízení odolnosti dodavatelského řetězce. Odolnost je v tomto případě obecně definována jako 

schopnost dodavatelského řetězce se po narušení vrátit do jeho původního stavu. Současné 

podnikatelské prostředí obsahuje velké množství různých druhů zásadních narušení, která 

mohou zasahovat celý dodavatelský řetězec nebo jeho určité články. Narušení mohou být 

nejen vnější, ale i vnitřní.  

K nejzásadnějším narušením dnes patří přírodní katastrofy, politické spory, úpadek 

společností, války nebo terorismus. Aktuálním příkladem globálního narušení je válečná 

situace na Ukrajině, která zasáhla velké množství dodavatelských řetězců. Taková narušení 

mohou významně narušit tok materiálů, informací nebo finanční toky v dodavatelském 
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řetězci, což vede k poklesu jeho prodeje nebo zvýšení nákladů, spojených s eliminací dopadů 

narušení.  

Jedním z nástrojů, které mohou pomoci modelovat, analyzovat a hodnotit dopady narušení na 

výkon dodavatelského řetězce a variantní cesty jejich snížení nebo eliminace je počítačová 

simulace. Počítačová simulace umožnuje zkoumat i složitou síťovou sktrukturu 

dodavatelského řetězce, vazby mezi jeho subjekty. 

1.1 Cíle disertační práce 

Hlavním cílem disertační práce je vytvořit a ověřit metodiku uplatnění počítačové simulace 

pro řízení odolných dodavatelských řetězců v průmyslu. Metodika bude adaptovatelná pro 

různá specifika, strukturu a podmínky průmyslových dodavatelských řetězců.  

Tento cíl vyžaduje: 

1. Posoudit dosud publikované přístupy a výsledky zkoumaní odolnosti dodavatelských 

řetězců prostřednictvím počítačové simulace – z hlediska jejich možného využití pro 

návrh vhodné metodiky. 

2. Stanovit předpoklady odolnosti dodavatelského řetězce pro různé kategorie narušení a 

pravděpodobnosti jejich výskytu, a vlivu na efektivnost řízení dodavatelského řetězce 

– na základě plánování a realizace simulačních experimentů pro určitý řetězec a 

hodnocení jejich výsledků. 

1.2 Struktura disertační práce  

Disertační práce obsahuje čtyři hlavní, vzájemně provázané části:  

1. Teoretická východiska řízení dodavatelských řetězců – vymezení stěžejních pojmů 

v oblasti dodavatelských řetězců a nejnovějších koncepcí jejich řízení se zaměřením 

na koncepci odolnosti dodavatelských řetězců. 

2. Počítačová simulace jako nastroj logistických rozhodovacích procesů – definování 

pojmů se zaměřením na fáze a typy simulačních modelů a analýza dosavadního 

uplatnění počítačové simulace při řízení dodavatelských řetězců. 

3. Plánování experimentů – jako další metodické východisko pro uplatnění počítačové 

simulace v řízení odolných dodavatelských řetězců v průmyslu. 

4. Metodika uplatnění počítačové simulace pro řízení odolných dodavatelských řetězců 

– jde o stěžení část práce, která naplňuje její cíl v podobě vymezení východisek, 
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vlastního návrhu a verifikace navržené metodiky na dodavatelském řetězci 

z automobilového průmyslu.  
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2 Teoretická východiska řízení odolných dodavatelských řetězců 

2.1 Dodavatelské řetězce 

Cílem jakéhokoliv podnikaní je zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti a růst zisku. 

K tomuto účelu potřebují podnikatelské subjekty efektivně řídit finanční, materiálové a 

informační toky, které jsou předmětem logistiky. Logistika je souhrn všech technologických a 

organizačních činností, pomocí nichž se plánují operace související s materiálovým tokem. 

Zahrnuje nejen tok materiálu, ale i tok informací a financí mezi všemi subjekty a časové 

překlenuje nejrůznější procesy v průmyslu i v obchodě [1]. Klíčovým pojmem v logistice je 

pojem toku, realizovaný v určitém dodavatelském řetězci. 

V dnešní době je dodavatelský řetězec chápán jako vícestupňový systém dodavatelů, výrobců, 

distributorů, prodejců a zákazníků. Mezí stupni dodavatelského řetězce v obou směrech 

proudí materiálové, finanční, informační a rozhodovací toky [3]. Materiálové toky představují 

toky surovin, meziproduktů a hotových produktů směrem od dodavatelů k zákazníkům a 

opačně orientované toky návratu, servisu, recyklace a likvidace produktů. Finanční toky 

zahrnují různé druhy plateb, úvěry, toky plynoucí z vlastnických vztahů. Informační toky 

propojují systém informacemi o objednávkách, dodávkách, plánech. Rozhodovací toky jsou 

posloupností rozhodnutí účastníků, ovlivňujících celkovou výkonnost řetězce [3].  

Mentzer a kol. rozlišují tří stupně složitosti dodavatelského řetězce: přímý dodavatelský 

řetězec, prodloužený dodavatelský řetězec a rozšířený dodavatelský řetězec. Přímý 

dodavatelský řetězec se skládá z centrální organizace, jeho dodavatelů a zákazníků. 

Prodloužený dodavatelský řetězec představuje organizace, dodavatele, bezprostřední 

dodavatele, zákazníky, bezprostřední zákazníky. Rozšířený dodavatelský řetězec zahrnuje 

všechny organizace, které jsou spojeny s tokem výrobků, služeb, financí a informací od 

prvotních dodavatelů ke konečným zákazníkům. 

Existují různé stupně složitosti dodavatelských řetězců, zohledňující počet článků a 

rozmanitost podnikových procesů, ale vždy hraje klíčovou roli centrální organizace. Centrální 

organizace může řídit jak celý dodavatelský řetězec, tak i jeho část. Směr toku 

v dodavatelském řetězci je nejen ve směru od prvotních dodavatelů ke konečným 

zákazníkům, ale výrobky mohou v dodavatelském řetězci z různých důvodů proudit rovněž 

zpět, v podobě služeb, oprav, repasování nebo recyklace [4].   
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Dodavatelský řetězec má různorodou strukturu. Mezí dodavateli, distributory, výrobci, 

prodejci a zákazníky se mohou vyskytovat různé vazby. Rozlišují se zjednodušená a síťová 

struktura dodavatelského řetězce.   

Zjednodušená struktura dodavatelského řetězce je lineárního charakteru, kdy výrobci dodává 

pouze jediný dodavatel a jeho výrobky odebírá jediný distributor, obsluhující jediného 

zákazníka. V dnešní době se s takovou strukturou lze setkat jen výjimečně. Zjednodušená 

struktura dodavatelského řetězce je uvedená na obrázku 1. 

 

 

  

 

Obr. 1 Zjednodušená struktura dodavatelského řetězce 

Struktura, se kterou se lze v dnešním globalizovaném podnikatelském prostředí setkat 

nejčastěji, je označována jako síťová. Síťová struktura se vyznačuje velkým množstvím vazeb 

mezi jednotlivými články řetězce. Řetězec má několik výrobců, kteří mezi sebou rovněž mají 

vzájemné vazby. Výrobci mají velké množství dodavatelů a distributorů, kteří obsluhují 

široké spektrum zákazníků na různých trzích. Složitost struktury zaleží na množství vazeb, i 

jak budou vazby mezi sebou propojené. Vazby se vyskytují v obou směrech. Síťový 

dodavatelský řetězec může být představován rovněž určitým počtem vzájemně propojených 

dodavatelský řetězců. Dílčí dodavatelský řetězec se může zaměřovat na výzkum, výrobu, 

servis, montáž, distribuci, dopravu, skladování, marketing nebo prodej. Tyto dodavatelské 

řetězce, mohou mít vlastní vstupy a výstupy. Příklad síťové struktury dodavatelského řetězce 

je uveden na obrázku 2.  
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Obr. 2 Síťový dodavatelský řetězec 

Síťový dodavatelský řetězec tvoří všichni účastníci, kteří jsou přímo nebo nepřímo zapojeni 

do splnění požadavků konečných zákazníků. V rámci organizací jsou plněny základní funkce, 

jako jsou vývoj nového výrobku, marketing, finance, výroba, distribuce a zákaznický servis. 

Typický dodavatelský řetězec se skládá z pěti základních stupňů: 

 dodavatelé, 

 výrobci, 

 distributoři, 

 prodejci, 

 zákaznici. 

V současné době existuje velké množství definic dodavatelského řetězce, z nichž každá je ve 

své podobě unikátní. Christopher, přední odborník z oblasti řízení dodavatelských řetězců, 

definuje dodavatelský řetězec jako „síť organizací, zainteresovaných prostřednictvím vazeb 

s dodavateli a odběrateli na různých procesech a činnostech, které vytvářejí přidanou hodnotu 

v podobě produktů a služeb, dodávaných koncovým zákazníkům“ [5] nebo jako „síť 

vzájemně provázaných a závislých organizací, které fungují na základě spolupráce, společné 

kontroly, řízení a zlepšování materiálových a informačních toků od dodavatelů až po koncové 

TOK POŽADAVKŮ 
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uživatele“ [6]. Jednoduchou definici uvádějí např. Lambert, Stock a Ellramová: „dodavatelský 

řetězec je sladění firem, které přinášejí produkty nebo služby na trh“ [7].  

Přes odlišné definice je možné vymezit určité základní charakteristiky dodavatelského řetězce 

[8]: 

 dodavatelský řetězec představuje komplexní proces, zaměřený na poskytování 

produktů a služeb konečným spotřebitelům, 

 dodavatelský řetězec zahrnuje logistické činnosti, od zajišťování zdrojů, přes výrobu 

až po distribuci, 

 řízení dodavatelského řetězce přesahuje hranice jednotlivých organizací, je nutné 

plánovat a řídit procesy v jiných organizacích, 

 řízení dodavatelského řetězce umožňuje realizovat cíle jednotlivých organizací, 

 mezi články dodavatelského řetězce patří dodavatelé, výrobní závody, poskytovatelé 

logistických služeb, odběratelé a zákazníci, 

 toky mezi těmito články lze rozdělit na materiálové, informační a finanční. 

Disertační práce se uplatňuje u dodavatelských řetězců, které odpovídají charakteristikám 

uvedeným výše.      

2.2 Řízení dodavatelského řetězce 

Řízení dodavatelského řetězce (Supply Chain Management / SCM) vyžaduje nový přístup 

k řízení podniku, kdy tento nesleduje jen optimalizaci vlastních procesů, ale optimalizaci 

procesů v rámci celého dodavatelského řetězce za účelem řízení sítě tvorby hodnot pro 

zákazníka [8]. 

Řízení dodavatelského řetězce je definováno jako strategické, taktické a operativní, 

synchronizované, kooperativní a integrální řízení (plánování, příprava rozhodnutí, 

rozhodování a kontrola) uspořádaného systému podnikatelských jednotek, zejména jejich 

informačních a automatizovaných procesů opatřování, výroby, logistiky, prodeje a vyřizování 

plateb [9]. 

Podle profesní organizace Council of Supply Chain Management Professionals je řízení 

dodavatelského řetězce definováno takto: 
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„Řízení dodavatelského řetězce je integrovanou funkcí s primární zodpovědností za propojení 

hlavních obchodních funkcí a obchodních procesů napříč společnostmi do soudržného a 

vysoce efektivního obchodního modelu. Obsahuje logistické řízení, stejně tak jako výrobní 

operace, a řídí koordinaci procesů a aktivit napříč odděleními marketingu, prodeje, 

produktového designu, financi a informačních technologií.“ [10]. 

Supply Chain Forum zase definuje řízení dodavatelského řetězce jako „integraci klíčových 

podnikových procesů, od koncového uživatele po dodavatele, které poskytují zboží, služby a 

informace, přidávající hodnotu pro zákazníky“ [11]. 

Při řízení dodavatelského řetězce se nejčastěji považují za hlavní procesy: 

 Plánování (planning). Probíhá na začátku všech procesů. Hlavní je zvolit vhodnou 

strategii. Zahrnuje definování systému partnerství a stanovení odpovědnosti při řízení.  

 Zajištění zdrojů (source). Klíčovým je výběr dodavatelů, jejich umístění, doprava 

polotovarů k výrobním závodům. 

 Výroba (make). Zahrnuje výběr vhodných technologií, výrobních procesů a surovin, 

dislokaci výroby a skladování hotových výrobků. Řeší kvalitu výrobků a přípravu k 

předání.   

 Dodání (delivery). Dodání hotových výrobků k zákazníkovi pomocí dopravních 

prostředků. Skladování hotových výrobků, stanovení termínů dodání.    

 Návrat (return). Tento proces zahrnuje vracení zboží (reklamace), zpětné toky obalů, 

recyklace.      

Obecným cílem řízení dodavatelských řetězců je přesun materiálů v celém dodavatelském 

řetězci tak, aby bylo možné dosáhnout vysoké spokojenosti zákazníků a nízkých nákladů 

řetězce. Za dílčí cíle (efekty) řízení dodavatelských řetězců se považují [8]: 

 vyšší úroveň služeb zákazníkům, 

 redukce zásob, 

 minimalizace nákladu celého logistického řetězce, 

 redukce času vyřizování objednávek, 

 vyšší schopnost reakce na tržní změny, 

 sdílení informací s partnery v dodavatelském řetězci. 
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2.3 Koncepce řízení dodavatelských řetězců 

Při zvyšování funkčnosti dodavatelského řetězce je důležité používat novodobé koncepce 

řízení [8]: 

 štíhlé řízení (lean management), 

 svižné řízení (agile management), 

 odolné řízení (resilient management), 

 komplexní řízení kvality (total quality management), 

 six sigma, 

 reinženýring podnikových procesů (business process reengineering), 

 řízení času (time based management). 

Pří výběru způsobu řízení dodavatelského řetězce je důležitě se rozhodnout, které z výše 

uváděných koncepcí budou respektovány. V následující části jsou uvedené koncepce stručně 

charakterizovány. Odolnému řízení dodavatelských řetězců je věnována samostatná kapitola. 

2.3.1 Štíhlé řízení 

Štíhlé řízení bylo poprvé uplatněno ve firmě Toyota Motor Company. Dva hlavní pilíře této 

koncepce jsou: 

1. Just in time – pracuje na principu tahu, tj. vyrábět a dodávat pouze tolik, kolik je 

potřeba, v době, kdy to je potřeba a v množství, které je potřeba. 

2. Jidoka – v případě výskytu jakékoliv chyby je potřeba zastavit výrobní linku proto, 

aby účinky chyby nevyvolaly další komplikace. 

Termín „štíhlost“ původně použil Krafcik jako označení pro podnik, který využívá „všeho 

méně ve srovnání s masovou výrobou – polovinu lidského úsilí v továrně, polovinu výrobního 

prostoru, polovinu investic do nástrojů, polovinu inženýrských hodin a polovinu času na 

vývoj nového produktu“ [8]. Womack, Jones a Roos k tomu dodali, že ve srovnání 

s přístupem masové výroby, štíhlá společnost požaduje mnohem méně zásob, vznikají menší 

vady a zároveň poskytuje větší řadu produktů [12]. 

Štíhlé řízení se snaží dosáhnout vysokého objemu flexibilní výroby s využitím minimálních 

zásob surovin. Agus uvádí, že štíhlé řízení je založeno na předpokladu, že není třeba vyrábět 
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do doby, kdy to není potřebné [13]. Štíhlý výrobní systém je zaměřen na neustálé zlepšování 

produktivity a kvality [13].  

Průzkum Industry Week mezi americkými výrobci v roce 2004 zjistil, že téměř 36 % 

společnosti se přihlásilo k uplatňování principů štíhlého řízení. Kromě výroby princip štíhlosti 

našel uplatnění také v logistice, ve vývoji produktů a jejich uvedení, nákupu a dokonce i v 

kancelářském prostředí. 

V dodavatelských řetězcích je štíhlé řízení zaměřeno na [8]: 

 nutnost zkracovat dodací lhůty, 

 zefektivnění činností souvisejících s vyřizováním objednávek, 

 nezbytnost zapojení pracovníků, 

 nutnost neustálého zlepšování systému, 

 nezbytnost eliminovat vše nepotřebné. 

Štíhlý dodavatelský řetězec představuje efektivní pohyb výrobků k zákazníkovi spolu 

s neustálým zlepšováním operací po odstranění ztrátových činností. Výhodou štíhlého řízení 

dodavatelského řetězce je zvýšení produktivity, zlepšení spokojenosti zákazníka, zlepšení 

kvality a zlepšení vztahů s dodavateli. Štíhlé řízení dodavatelského řetězce umožňuje lépe 

pochopit články řetězce, závislosti v řetězci a rizika, což umožňuje zlepšit uspokojování 

poptávky zákazníka, snížení dodacích lhůt, nákladů.  

Štíhlý dodavatelský řetězec je navržen tak, aby vedl k minimalizaci zásob v systému, 

minimalizaci velikosti skladových prostor a optimalizaci dodávek, které vedou ke snížení 

nákladů na dopravu zásob. Štíhlý dodavatelský řetězec rovněž umožnuje vytvořit dlouhodobé, 

stabilní smlouvy o dodávkách s nejnižší cenou. Všechny tyto faktory vedou ke snížení 

nákladů a uspokojují požadavky zákazníka.   

2.3.2 Svižné řízení 

Cílem dodavatelského řetězce je dodat správné zboží, ve správném množství, ve správných 

podmínkách pro dopravu, na správné místo, ve správný čas a za správnou cenu. V dnešní 

době se požadavky zákazníka neustálé mění, dodavatelské řetězce musí byt adaptovány pro 

budoucí změny a adekvátně reagovat na požadavky trhu.      

Ve štíhlých dodavatelských řetězcích je kladen důraz na eliminaci ztrát, ale pro svižné řízení 

dodavatelského řetězce je klíčová schopnost pochopit a rychle reagovat na změny trhu. 



17 
 

Hlavním cílem svižného řízení dodavatelského řetězce je tedy rychle reagovat na krátkodobé 

změny v poptávce (nebo nabídce) a plynule zpracovávat externí výkyvy. 

Klíčovými prvky svižného řízení jsou pružnost a komprese času. Pružnost řízení znamená 

možnost rychlé reakce na změny v tržním prostředí. Aplikace principů svižnosti při řízení 

dodavatelských řetězců přináší následující efekty [8]: 

 schopnost rychlé reakce, 

 pružnost činností, 

 optimální využití zdrojů, 

 zkracování času, 

 snížení nákladů, 

 zvýšení jakosti. 

Uvedené efekty vedou ke zvýšení konkurenční schopnosti dodavatelských řetězců. Obrázek 3 

ilustruje hlavní komponenty svižného řízení dodavatelského řetězce. Základem svižnosti je 

pružnost (flexibility).  

 

Obr. 3 Chrám svižného dodavatelského řetězce [14] 
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Na obrázku jsou uváděny čtyři složky pružnosti (pružnost sortimentu, množství, produktu a 

dodávky). Vnímavost (velocity) je schopnost reagovat na změny v čase. Reaktivita 

(reactivity) je schopnost posoudit a vzít v úvahu rychlé potřeby zákazníka. Viditelnost 

(visibility) je schopnost znát všechno o zákazníkovi pro rychlé reagování na změny. 

Spolehlivost (reliability) je schopnost dodat správný výrobek, na správné místo, ve správný 

čas, ve správném balení, ve správném množství, se správnou dokumentací, ke správnému 

zákazníkovi. Úplnost (completeness) je schopnost správně realizovat cíle [14].   

2.3.3 Komplexní řízení kvality 

Další koncepcí, která vede ke správnému fungování dodavatelských řetězců je dodržování 

standartu v oblasti kvality. Základními principy řízení kvality jsou orientace na zákazníka, 

vedení lidí a týmová práce, partnerství s dodavateli, rozvoj a angažovanost lidí, orientace na 

procesy, neustálé zlepšování a inovace, měřitelnost výsledků. 

International Organization for Standardization definuje komplexní řízení jakosti jako 

manažerský přístup, který je určen pro organizaci, soustřeďuje se na kvalitu a zapojení všech 

článků organizace, a zaměřuje se na dlouhodobý úspěch dosahovaný prostřednictvím 

uspokojení zákazníka a prospěšnosti všech částí organizace [15]. 

Rozlišují se čtyři úrovně vlivu kvality na dodavatelský řetězec [8]: 

1. Kvalita subjektu – kvalita všech účastníku dodavatelského řetězce. 

2. Kvalita předmětů (suroviny, výrobky, polotovary) v dodavatelském řetězci. 

3. Kvalita činností. 

4. Kvalita procesů řízení dodavatelského řetězce. 

Hlavní myšlenkou při řízení dodavatelských řetězců je neustálé zlepšování současného stavu. 

2.3.4 Six sigma 

Koncepce six sigma, která vznikla ve společnosti Motorola v roce 1980, byla definována jako: 

„organizovaná a systematická koncepce strategického zlepšování procesů a nových produktů 

a rozvoje služeb, která se opírá o statistické metody, vědecké metody tak, aby se dynamicky 

snižovala míra defektů“ [16]. 

Six sigma je metoda řízení, která je založená na neustálém zlepšování procesů organizace 

v souladu s požadavky zákazníka. Zlepšování je v této koncepci realizováno pomocí cyklu 
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DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Hlavní myšlenkou cyklu je hledání 

slabých míst.  

Cílem aplikace této koncepce je maximalizace zisku, minimalizace negativních efektů (ztrát, 

defektů), zvyšování produktivity a redukce podpůrných procesů. Pokud jde o dodavatelské 

řetězce, vyžaduje: 

1. Realizaci činností, které mají pro zákazníka význam nebo hodnotu. 

2. Realizaci činností, které dovolují dodání hodnoty. 

3. Likvidaci činností, které nejsou potřebné ve vztahu k zákazníkovi. 

2.3.5 Reinženýring podnikových procesů 

Reinženýring podnikových procesů představuje nástroj pro řízení podniku orientované na 

požadavky trhu.  

Reinženýring podnikových procesů zahrnuje pět fází: 

1. uřčení potřeb zákazníka, 

2. hodnocení výchozího stavu procesu, 

3. analýza možnosti provedení reinženýringu, 

4. projektování nového procesu, 

5. implementace nového procesu. 

Uplatnění těchto fází v oblasti řízení hlavních procesů dodavatelského řetězce umožňuje 

zvýšit růst prodeje, snižování ztrát, nákupu na sklad, zjednodušení vyřizování objednávek, 

snižování nákladů na vyřizování objednávek. 

2.3.6 Řízení času 

Tato koncepce může být přínosem pro dodavatelský řetězec jen v tom případě, když je 

potřebná rychlá reakce na potřeby nebo požadavky zákazníka. Důležité je vědět, že pro 

uspokojování zákazníka musí být zajištěna maximální dostupnost produktů a služeb. 

2.4 Řízení odolných dodavatelských řetězců 

V dnešní době dodavatelské řetězce čelí řadě zásadních narušení, která podstatně snižují jejich 

výkon. Tato narušení mohou být interní nebo externí. Příkladem zásadního externího narušení 
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jsou živelné pohromy a přírodní katastrofy. Příklad odolného dodavatelského řetězce, který si 

poradil s takovým narušením byla společnosti Nokia: 

„17. března roku 2000 blesk udeřil do linky vysokého napětí v New Mexiko. Blesk způsobil 

prudký skok v napětí, což způsobilo požár v místním závodě společností Royal Philips 

Electronics, NV. Požár zničil miliony čipů. Hlavní spotřebitel Nokia Corp v této situaci téměř 

okamžitě začal předávat zakázky na ostatní částí společnosti Philips, a také na japonské a 

americké dodavatele. Vzhledem ke strategii pro práci s více dodavateli a dobrou odezvou na 

výrobu, měla Nokia z tohoto incidentu minimální ztráty.“ [1].  

Slovo „resilience“ pochází z latinského slova „resiliere“, což znamená „návrat zpět“. Podle 

oxfordského slovníku má „resilience“ dva základní významy: 

1. Schopnost látky nebo předmětu se vrátit do původního stavu – pružnost. 

2. Schopnost rychle se zotavit z potíží – houževnatost. 

Základní definice odolnosti pochází z oblasti teorie ekosystémů, kde je odolnost definována 

jako „schopnost systému vrátit se po narušení do původního stavu, nebo se přesunout na 

nový, žádanější stav.“  

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

Christopher, který zdůrazňuje dva základní pilíře odolnosti, pružnost a adaptabilitu řetězce 

[17]. Vymezení odolnosti dodavatelského řetězce není dosud ustálené. Proto budou níže 

uvedeny příklady dostupných definicí. 

 Fiksel: schopnost řetězce přežít, přizpůsobit se a růst navzdory turbulentním změnám 

v jeho prostředí [18]. 

 Sheffi a Rice: schopnost vrátit se zpět z narušeného stavu [19].  

 Schlegel a Trent: schopnost vrátit se z jakéhokoliv narušení [20].  

 Christopher a Peck: schopnost systému navrátit se po narušení do původního nebo 

dosáhnout nového, více žádaného stavu [21].  

 Pettit: schopnost se přizpůsobit, přežít, a růst při změnách [22].        

 Carvalho a kol.: schopnost dodavatelského řetězce vyrovnat se s neočekávanými 

narušeními [23]. 
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 Ponomarov a Holcomb: adaptivní schopnost dodavatelského řetězce se připravovat na 

neočekávané události, reagovat na narušení dodávek, zotavit se po narušení a udržovat 

fungováni řetězce na určité úrovní [24]. 

Hlavní myšlenkou těchto definic je vytváření takového dodavatelského řetězce, který není 

zranitelný vůči zásadním narušením.  

Podle World Economic Forum (WEF) mezi nejzávažnější narušení patří [25]: 

 přírodní katastrofy, 

 extrémní změny počasí, 

 konflikty a politické problémy, 

 terorizmus, 

 náhlé šoky poptávky.  

Pro potřeby disertační práce autorka definuje odolnost dodavatelského řetězce jako 

„schopnost dodavatelského řetězce se po zásadním narušení vrátit do původního stavu“.  

Každé významné narušení bude mít typický průběh z hlediska jeho vlivu na výkon 

dodavatelského řetězce. Výkon se měří ve velikosti prodeje, zisku nebo výroby. Charakter 

narušení a dynamiku reakce řetězce lze charakterizovat osmi fázemi (viz Obr. 4) [19]: 

1. Příprava – v některých případech může řetězec předvídat a připravovat se na narušení, 

čímž minimalizuje jeho vlivy. 

2. Narušení – dochází k výskytu narušení. 

3. První reakce – zkoumání typu narušení a hodnocení jeho očekávaných dopadů, 

přijímání rychlých opatření. 

4. Počáteční dopad – dopad některých narušení je okamžitý, ale některá narušení se 

mohou projevit až s odstupem.  

5. Plný dopad – maximální dopad narušení, při kterém výkon řetězce prudce klesá.   

6. Příprava obnovy – zahrnuje přípravu opatření, která povedou k obnově výkonu 

řetězce.  

7. Obnova – postupný návrat k původnímu výkonu řetězce. 

8. Dlouhodobý dopad – narušení může mít trvalé následky v podobě ztráty určité výše 

původního výkonu řetězce.    
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Obr. 4 Průběh narušení [19] 

K budování odolnosti dodavatelského řetězce lze přistoupit různými způsoby. Např. 

Christopher a Peck navrhují čtyři základní principy k vytvoření odolného dodavatelského 

řetězce [21]: 

1. reinženýring dodavatelského řetězce, 

2. spolupráce napříč dodavatelským řetězcem, 

3. svižnost dodavatelského řetězce, 

4. vybudovaní kvalitního managementu rizika. 

Dalšími významnými autory v této oblasti jsou Sheffi a Rice, kteří popisují dvě cesty jak 

dosáhnout odolnosti dodavatelského řetězce [19]: 

1. vybudování nadbytečných kapacit 

2. zvýšení pružnosti.  

Tang navrhuje následující strategie pro řízení odolného dodavatelského řetězce [26]: 

 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, 
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 dynamické plánování výrobního sortimentu. 

Všechny uvedené cesty budou vyžadovat určitou výši investic anebo navýšení provozních 

nákladů jednotlivých článků řetězce. Otázkou zůstává, do kterých článků, kolik a s jakým 

efektem investovat. Za tímto účelem byla navržena metodika uplatnění počítačové simulace 

pro řízení odolných dodavatelských řetězců tak, aby byla schopna označit klíčové články 

řetězce a vyhodnotit ekonomický efekt zvýšení jejich odolnosti na celkový výkon řetězce. 
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3 Počítačová simulace jako nastroj logistických rozhodovacích procesů 

Na základě uvedených definicí lze konstatovat, že řetězec, který může reagovat na různá 

narušení, aniž vyžaduje zastavení toku, je odolný. V současné době se mění charakteristika 

dodavatelských řetězců. Především je struktura dodavatelských řetězců složitější. Za daných 

podmínek je pro analýzu a zabezpečování odolnosti dodavatelských řetězců významným 

nástrojem simulace na bázi modelování – při využití moderní výpočetní a komunikační 

techniky. 

Simulace jako pojem je napodobení nějaké skutečné věci, stavu nebo procesu. Samotný akt 

simulace něčeho obecně znamená zobrazení některých klíčových vlastností nebo chování 

vybraných fyzikálních nebo abstraktních systémů [3]. Současně je pojem simulace definován 

jako numerická metoda studia složitých pravděpodobnostních dynamických systémů pomocí 

experimentování s počítačovým modelem. 

Simulovat znamená předstírat, napodobovat. Simulace je založená na propojení poznatků 

teorie pravděpodobností, statistiky, teorie systémů a programování. Složí k řešení teoretických 

problému vědy i k řešení problémů praxe.  

Simulace je technika pro výzkum dynamických systémů, jejíž podstata spočívá v tom, že se 

zkoumaný systém nahradí jeho simulačním modelem a s tímto modelem se provádí 

experimenty proto, aby byly získány informace o původním zkoumaném systému. Originál 

(zkoumaný systém) se v simulaci nazývá simulovaným systémem a simulační model se 

nazývá simulující systém nebo také simulátor [27].  

Simulace je proces tvorby modelu reálného systému a provádění experimentů s tímto 

modelem za účelem dosažení lepšího pochopení chování studovaného systému či za účelem 

posouzení různých variant činnosti systému [28]. Simulace je zaměřena zejména na nalezení 

optimálního rozvržení systému, identifikaci a odstranění úzkých míst, dimenzování a umístění 

výrobních a skladových kapacit [29]. 

Existuje několik důvodů, proč dát simulaci přednost před získáváním zkušeností 

experimentováním s reálným systémem – je levnější, rychlejší (simulační čas může plynout 

mnohem rychleji než skutečný), možnost testovat mnohem více variant, je bezpečná (lze 

testovat i katastrofické varianty), možnost analyzovat i neexistující plánované systémy. 

Výhody použití simulačních modelů lze shrnout rovněž následovně [31]: 
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 lze experimentálně ověřovat a testovat podmínky, které ve skutečnosti ještě neexistují 

(havarijní situace, které na skutečném zařízení nesmí nastat, lze určit dynamické 

vlastnosti objektu ještě před jeho vlastní realizací, např. ve fázi projektování),  

 náklady při simulaci na modelu jsou řádově nižší než při testu na skutečném systému,  

 čas nutný k simulaci určité situace je nižší než čas průběhu vlastního procesu 

(simulační čas může běžet mnohem rychleji než reálný),  

 na simulačním modelu lze testovat vliv více proměnných než přímo na skutečném 

systému. 

V současnosti se uplatňují simulace s využitím počítačů pro tyto účely [29]: 

 simulace dynamických a fyzikálních systémů (diferenciální rovnice, metoda 

konečných prvků), 

 simulace systémů diskrétních událostí (teorie sítí, teorie front, teorie hromadné 

obsluhy, teorie her), 

 simulace zaměřená na výcvik osob (letecké simulátory a trenažéry, operátorské 

simulátory, atd.). 

3.1 Fáze počítačové simulace  

Simulační úloha je řešena v následujících návazných a zpětnovazebně propojených iteracích 

[30]:  

1. Identifikace objektu simulace a definice problému 

Vychází z hrubé dekompozice systému a zahrnuje rozpoznání existence problému 

s vytyčením cílů a prvního návrhu metodiky. Při definování problému je nezbytné potvrdit, že 

problém existuje, a je potřebné jeho řešení. Dalším krokem je formulace problému. Formulace 

problému je komplikována činnost, proto se zpřesňuje i v dalších fázích simulace.      

2. Postupný vývoj a syntéza simulačního modelu 

 Tvorba simulačního modelu probíhá v následujících krocích:  

 Analýza problému, včetně analýzy cílů, struktury a chování systému. Nutnou 

podmínkou je správná konstrukce simulačního modelu, vyžadující provedení analýzy 

cílů chování daného systému, analýzu jeho struktury a chování v čase.  
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 Sběr dat a informací o modelovaném systému. Získávat data je možné také na základě 

odborné literatury nebo na základě provedených experimentů.   

 Formulace předpokladů a hypotéz. Tvoří se z důvodu časových a kapacitních nároku 

na řešení simulačního úkolu. 

 Tvorba matematického modelu (matematická formalizace problému). Formulace 

matematického modelu způsobem analytickým nebo experimentálně.   

 Tvorba abstraktního počítačového modelu (teoretického počítačového modelu) je 

obecný program výpočtu, prezentován buď ve formě vývojového diagramu, nebo 

obecné počítačové sítě, respektive ve formě vyjádření pomocí stavového prostoru. 

 Realizace počítačového modelu pomocí simulačního systému (simulační model). 

Simulační program, který je implementován na konkrétním počítači, vypracovaný na 

základě teoretického počítačového modelu, v určitém programovacím jazyce, nebo 

realizovaný pomocí simulačního software.     

3. Verifikace validity počítačového modelu 

Vytvořený model se hodnotí podle toho, jak adekvátně vysvětluje minulé chování 

modelovaného systému.   

4. Simulace v užším slova smyslu  

Tato fáze je představována návrhem, realizací a hodnocením simulačních experimentů: 

 návrh a plánování experimentů, 

 opakované řešení simulační úlohy, 

 porovnávání výsledků simulace (po každém proběhnutí simulačního běhu), 

 hodnocení simulačního modelu a získaných výsledků. 

5. Aplikace získaných poznatků v praxi 

Uvedená metodologie je jedním ze základních východisek pro tvorbu metodiky uplatnění 

počítačové simulace pro řízení odolných dodavatelských řetězců v průmyslu. 
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3.2 Typy simulačních modelů  

Model je zjednodušené zobrazení systému pomocí verbálních pravidel, matematických 

rovnic, obrázků nebo grafu. Podle postupu tvorby simulačního modelu lze rozlišit čtyři typy 

simulačních modelů [32]: 

1. Simulace Monte Carlo  

Simulací Monte Carlo se rozumí numerické řešení pravděpodobnostních i deterministických 

úloh pomocí mnohokrát opakovaných náhodných pokusů. Při této metodě je pro 

experimentování formulována pravděpodobnostní úloha, která má shodné řešení s původní 

úlohou. Řešení získané této metodou má pravděpodobnostní charakter. Jde o statistický odhad 

pravděpodobnosti. 

2. Simulace diskrétních událostí (diskrétní simulace)  

Simulace diskrétních událostí modeluje systém jako provázanou síť dynamických a statických 

objektů. Simulovaný čas je spojitý, ale v systému se změny stavu vyskytují pouze v určitých 

časových okamžicích. V simulovaném systému jsou dynamické objekty zachyceny jako 

individuální entity, které mají své charakteristiky, ovlivňující průchod entity systémem. Entity 

procházející systémem vyžadují vykonání různých obslužných činností. Realizace činností 

vyžaduje statické objekty, pro něž je typická omezená kapacita, což způsobuje fronty. Cílem 

je analýza fungovaní simulovaného systému nebo jeho optimalizace na bází detailního 

počítačového modelu. 

3. Systémová dynamika  

Systémová dynamika představuje systém jako provázanou řadu úrovňových a tokových 

veličin, jejichž změny mají spojitý charakter. Model systémové dynamiky se zabývá 

klíčovými zpětnými vazbami a jejich vlivem na celkový vývoj systému.  

4. Multiagentní systémy  

Multiagentní systémy představují počítačové modely pro simulaci interakcí mezi velkými 

počty autonomních agentů, kteří se chovají podle předem definovaných pravidel. Cílem 

modelu je hodnocení toho, jak ovlivňuje individuální rozhodování velkého počtu různorodých 

agentů chování systému jako celku. 
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V rámci řešení disertační práce je využita simulace diskrétních událostí. 

3.3 Simulační modelování dodavatelských řetězců  

Při modelování dodavatelských řetězců je důležité vytvořit model, který umožnuje popsat 

proces tak, jak vypadá v reálném stavu.     

Na obrázku 5 je uvedena klasifikace metod modelování dodavatelských řetězců. Hlavní 

myšlenkou kvantitativních modelů je získat číselné hodnocení ukazatelů fungování 

dodavatelských řetězců, a na základě této informace umožnit změny ve výkonu a objemu 

výroby, které jsou potřebné pro efektivnost řetězce [1]. 

Modely dodavatelských řetězců  

    

            

Grafické (kvalitativní) modely                                     Matematické (kvantitativní) modely            

- modely, které jsou založené  Statické modely: 

na výkresu a mapách, - modely hromadné obsluhy,  

- abstraktní modely, jako  - deterministické výpočetní modely  

Sankeyovy diagramy, typu 4flow vista, 

- modely založené na notaci IDEF0 - modely Monte Carlo. 

(Integration Definition for Function Modeling), 

UML (Unified Modelling Language), ARIS Statické optimalizační modely 

(Architecture of Information Systems), Dynamické simulační modely 

All Fusion Process Modeller (BPwin).  

 

Obr. 5 Klasifikace metod modelování dodavatelských řetězců [1] 

Při stanovení simulačního modelu dodavatelského řetězce musí být splněny dva předpoklady. 

Systém musí být dynamický, vícevrstvý. Současně, i když je simulován celý dodavatelský 

řetězec, musí analýza vycházet z pozice jednoho uzlu, nebo subjektu v modelu. Z tohoto 

důvodu je v disertační práci využit kvantitativní přístup k modelování formou dynamických 

simulačních modelů. 

Při simulačním modelování dodavatelských řetězců lze identifikovat čtyři faktory, které 

ovlivňují proces spojený s událostmi, probíhajícími v řetězci [34]: 
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1. zvláštní vlastnosti spojené se spouštěcími událostmi, 

2. struktura dodavatelského řetězce (která určuje povahu vazeb spojujících jednotlivé 

články dodavatelského řetězce), 

3. zásady, postupy a parametry, které jsou použity v různých částech dodavatelského 

řetězce 

4. soustava měřených parametrů při posuzování výkonnosti řetězce. 

Při modelování dodavatelských řetězců je nutný individuální přístup, který respektuje 

specifika, strukturu a procesy daného řetězce. Simulační modely dodavatelského řetězce jsou 

využívány zejména pro ověřování strategicky důležitých rozhodnutí. Mezi tato rozhodnutí 

zcela jistě patří oblast budování odolných dodavatelských řetězců. 

3.4 Počítačová podpora simulace dodavatelských řetězců 

Simulační software, který je v současné době k dispozici, lze rozdělit do několika skupin: 

 Obecné simulační nástroje – např. MATLAB, COSMOL, FreeMat, SIMPLE++. 

 Kontinuální simulační nástroje – např. AUTOSIM, Simula67, Simscript, DYMOLA. 

 Diskrétní simulační nástroje – např. DOSIMIS 3, Arena, AnyLogic, WITTNESS. 

 Simulační nástroje systémové dynamiky – např. iThink, Powersim, Stella, Systems 

dynamics, Vensim. 

Uvedené produkty nepatří mezi masové výrobky. Software mají složitou strukturu, která 

potřebuje dlouhodobou přípravu a zaškolení. Jejich výstupy zpravidla zahrnují grafickou 

podobu simulovaného systému. Některé simulační nástroje mají 3D animace nebo možnost 

kontrolovat funkčnost řetězce v reálním čase.   

Vzhledem k tomu, že je v práci využita simulace diskrétních událostí, je možné pro řešení 

uvedené problematiky doporučit diskrétní simulační nástroje, které podporující tento typ 

simulačního modelování. Informace k těmto softwarovým nástrojů a jejich aplikaci lze nalézt 

v následujících zdrojích: 

 DOSIMIS 3: [33], 

 Arena: [35], 

 AnyLogic: [37], [38], 

 WITNESS: [39]. 
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Jako příklad je níže uveden model dodavatelského řetězce vytvořený v prostředí simulačního 

nástroje AnyLogic. Verifikace navržené metodiky pro uplatnění počítačové simulace při 

řízení odolných dodavatelských řetězců v průmyslu byla provedena v prostředí simulačního 

nástroje DOSIMIS 3, jehož licenci školící pracoviště zakoupilo. Z tohoto důvodu je stručná 

charakteristika uvedeného software rovněž součástí této podkapitoly. 

3.4.1 Simulace řízení dodavatelského řetězce v AnyLogic 

Ve zdroji [1] byl popsán model adaptačního řízení dodavatelského řetězce. Model představuje 

dodavatelský řetězec, v němž působí několik výrobců s neomezenými zdroji surovin a 

spotřebitelů. Výrobce řídí zásoby ve skladu v případě, že je méně hotových výrobků skladem, 

než je přípustné minimální množství. Na druhé straně, výrobci kontrolují objednávky na 

materiál od jiného dodavatele, aby objem materiálů nebyl menší, než je dovolená úroveň. 

Účastníci simulace vybírají z několika variant modelování a konfrontují transparentní historii 

předchozích objednávek s aktuálními informacemi. Výrobce vybere optimální řešení z 

pohledu zákazníka. 

Cílem modelování bylo zjistit změny ve struktuře dodavatelského řetězce, kdy se měnily 

parametry produkce (úroveň objednávání) a vnější parametry (rychlost objednání). V průběhu 

simulace byla sledována úroveň objemu hotových výrobků, úroveň objednávání a úroveň 

rychlosti reakce zákazníka [1]. Ukázka modelu a změny struktury dodavatelského řetězce je 

uvedena na obrázku 6. 
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Obr. 6 Struktura simulací dodavatelského řetězce v AnyLogic [1] 

3.4.2 DOSIMIS 3 

Struktura programového prostředí simulačního nástroje DOSIMIS 3 se skládá z modulů a 

prvků. Části simulovaného systému jsou implementovány jako prvky, které replikují reálné 

objekty s požadovanou přesností. Pracovní plocha tohoto softwaru s ukázkou simulačního 

modelu, vytvořeného pomocí těchto prvků, je zobrazena na obrázku 7.  
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Obr. 7 Pracovní plocha simulačního nástroje DOSIMIS 3 [33] 

Mezi základní prvky modelu patří [33]: 

 - SOURCE – reprezentuje zdroj objektů vstupujících do systému, generuje 

systémem zpracovávané objekty. 

 - BUFFER, STACKING PATH – tento prvek představuje cestu (dopravník), 

po které se objekty pohybují v určitém pořadí a určitou rychlostí. 

- SHUTTLE VEHICLE – tento prvek přemisťuje objekty od počátečního 

ke koncovému bodu, po předem definované cestě.  
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 - SINK – koncový prvek systému, kde se shromažďují objekty, které procházejí 

tímto systémem. 

 - WORK STATION – umožňuje modelovat manuální a automatizovaná zařízení a 

pracoviště. 

Vytváření simulačního modelu je realizováno v několika krocích [33]: 

 rozmístění prvků modelu, 

 nastavení jejich parametrů, 

 propojení prvků, 

 definování parametrů simulace, 

 spuštění simulace, 

 zobrazení výsledků a statistik. 

Modulární koncept neomezuje rozsah a velikost simulačního modelu. Pro zhodnocení 

výsledku software nabízí řadu statistik a grafické znázornění výsledků. Dynamická prezentace 

chování modelu je realizována prostřednictvím animace, která umožňuje vizuální kontrolu 

správnosti činnosti modelu. Pro každý prvek modelu software zobrazuje přesné statistické 

výsledky ve formě časových diagramů a grafických výstupů. 

Tento přístup umožňuje detailní analýzu příčin přetížení určitých prvků modelu, přerušení 

materiálových toků apod. Software je vhodný pro analýzu výrobních, manipulačních a 

přepravních operací [33]. 

Aplikace simulačního nástroje DOSIMIS 3 umožnuje zvážit množství alternativ zkoumaného 

systému a jejich vliv na jeho výkon a efektivitu. Práce v softwaru umožňuje například: 

 efektivně uspořádat dopravní systém, 

 určit nebo se vyhnout poruchám dopravního systému, 

 zlepšit vnitřní dopravní činnost, 

 kontrolovat dodání surovin nebo polotovarů pro jednotlivé články systému, 

 určit nejlepší parametry pro výrobní operaci v systému, 

 odstranit nebo snížit přerušení během operací, 
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 minimalizovat interní náklady na dopravu, a v důsledku toho i výrobní náklady.  

3.5 Analýza současného stavu využití počítačové simulace pro řízení odolných 

dodavatelských řetězců 

Simulační modely „napodobují“ chování reálného dodavatelského řetězce. Při napodobování 

možných změn na simulovaném řetězci je možné pochopit dynamiku reálného dodavatelského 

řetězce. Simulační modely tak umožňují vyhodnocovat problémy, které jsou svou strukturou a 

stochastičností příliš složité pro deterministické metody. Počítačová simulace je vhodným 

nástrojem v oblasti strategického plánování a řízení již existujících dodavatelských řetězců, ale 

také při hledání optimální strategie navrhovaných dodavatelských řetězců. Počítačová simulace 

tak posiluje tradiční strategické optimalizační modely svou schopností podrobně analyzovat 

stochastické prvky dodavatelských řetězců [40]. Pokud uvedená teze platí, je možné 

předpokládat, že je počítačová simulace vhodným nástrojem rovněž pro analýzu, hodnocení, 

plánování a řízení odolných dodavatelských řetězců. V dalším textu jsou uvedeny příklady 

známých simulačních modelů, které zkoumají různé aspekty odolnosti dodavatelských 

řetězců. 

3.5.1 Model 1 

Falasca a kol. navrhují rámec pro podporu analýzy odolnosti dodavatelského řetězce, který je 

založen na počítačové simulaci [43]. Autoři navrhují zkoumaní tří základních faktorů, které 

ovlivňují odolnost dodavatelského řetězce: 

1. hustotu dodavatelského řetězce, 

2. složitost dodavatelského řetězce, 

3. kritičnost článků dodavatelského řetězce. 

Za hustotu dodavatelského řetězce se považuje množství uzlů a geografická poloha uzlů 

v rámci dodavatelského řetězce.  Vysokou úroveň hustoty má dodavatelský řetězec, pokud se 

velký počet jeho článků nachází ve velké blízkosti. Druhým faktorem je složitost 

dodavatelského řetězce, která se vztahuje jak na počet článků v dodavatelském řetězci, tak na 

vazby mezi články. Třetím faktorem je počet kritických článků v dodavatelském řetězci. 

Kritičnost článku je definovaná jako jeho relativní důležitost v rámci dodavatelského řetězce. 

Dodavatelský řetězec, který obsahuje velké množství kritických článků, bude mít větší 

pravděpodobnost vzniku narušení než ten, ve kterém je kritičnost rozdělena mezi malý počet 

článků. 
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Vztah mezi uvedenými faktory a odolností dodavatelského řetězce může být zkoumán pomocí 

počítačové simulace. Autoři v článku navrhují také možnosti měření daných faktorů a jejich 

vlivu na průběh narušení dodavatelského řetězce. Nevytvářejí však konkrétní simulační 

model, pouze navrhují základní metodologii jeho tvorby a simulační scénáře. 

3.5.2 Model 2 

Portugalští výzkumníci Carvalho a kol. již nabízí konkrétní model dodavatelského řetězce z 

automobilového průmyslu [42]. Naznačují, že zvýšená citlivost reagovat na různé změny 

pravidel a faktorů, pomáhá zvýšit odolnost dodavatelského řetězce. Na základě tohoto 

přístupu, autoři vytvořili model dodavatelského řetězce s velkým počtem různých scénářů a 

analyzovali chování dodavatelského řetězce. Automobilka, na základě které byl vytvořen 

model, se nachází v Portugalsku a je zodpovědná za výrobu čtyř modelů vozidel. Model 

automobilového dodavatelského řetězce je uveden na obrázku 8. 

Model je však vysoce zjednodušený, představuje pouze vybranou část dodavatelského řetězce 

(stranu dodávek) a zahrnuje pouze jednoho výrobce a pět dodavatelů. Model pracuje s 

poměrně vysokou úrovní detailu. V každém článku řetězce jsou modelovány čtyři základní 

procesy (plánování, zajišťování zdrojů, výroba, dodávání) a jejich podprocesy. Mezi články 

jsou realizovány přepravní procesy. Na takto vytvořeném modelu je simulováno několik 

scénářů obsahujících různá narušení. 

Pro hodnocení jsou zvoleny dva základní parametry [42]: 

1. dodací čas, 

2. celkové náklady. 

Vstupní data jsou získávána na základě strukturovaných interview s logistickými a výrobními 

manažery a celkový čas simulace je řádově několik týdnů.  
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Obr. 8 Model automobilového dodavatelského řetězce [42] 

Pro vytvoření simulačního modelu byl požit software Arena 9.0 a Microsoft Excel 2003. 

Software Arena 9.0 spolupracuje s programovacím jazykem Visual Basic for Applications 

(VBA). Každý subjekt dodavatelského řetězce je propojen s pracovní knihovnou v Microsoft 

Excel. 

3.5.3 Model 3 

Na předchozí výzkumnou práci navazují Nunes a kol. [41]. Autoři navrhují Supply Chain 

Disturbance Management Fuzzy Decision Support System (SCDM FDSS). Původní simulační 

model je doplněn o teorii fuzzy množin. 

Fuzzy Decision Support System (FDSS) analyzuje účinky narušení dodavatelského řetězce a 

efekty implementace opatření na jejich zmírnění. FDSS funguje na základě dvou hlavních 

pilířů. Jedním je uplatnění teorie fuzzy množin a druhý je modelování nejistoty spojené s 

narušeními a jejich vlivem na dodavatelský řetězec. 

Simulační model byl vytvořen pomocí software Arena. K jeho tvorbě byla využita 

metodologie SCOR (Supply-Chain Operations Reference) modelování. V průběhu simulace 

bylo použito několik scénářů narušení dodavatelského řetězce. Blokový diagram SCDM 

FDSS je představen na obrázku 9. 
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Obr. 9 Model dodavatelského řetězce vytvořený pomoci softwaru ARENA [41] 

Cílem SCDM FDSS je pomáhat manažerům v jejich rozhodovacím procesu, týkajícím se 

výběru nejvhodnější politiky boje proti narušením, která mohou ohrozit výkonnost 

dodavatelského řetězce. Pro dosažení uvedeného cíle musí být splněny následující podmínky 

[41]:  

1. Systém musí poskytovat podporu rozhodování v oblasti zvyšování výkonu (odolnosti) 

dodavatelského řetězce s ohledem na alternativní rozhodovací politiky. 

2. Systém musí být adaptabilní k různým konfiguracím dodavatelského řetězce. 

3. Systém musí uživatelům umožnit: 

o Posoudit předpokládaný dopad narušení na výkonnost dodavatelského řetězce 

a jeho článků. To se provádí pomocí analýzy indexů výkonnosti – Performance 

Index (PI) pro každý článek dodavatelského řetězce a Supply Chain 

Performance Index (SCPI) pro dodavatelský řetězec. 

o Posoudit předpokládané dopady přijetí alternativních politik, které snižují nebo 

eliminují narušení dodavatelského řetězce. 

o Vyhodnocovat aplikaci alternativních politik pomocí PI a SCPI ve srovnání 

s výchozím stavem dodavatelského řetězce. 

4. Systém musí umět modelovat neurčitost spojenou s narušením dodavatelského 

řetězce. 

5. Systém musí vykazovat vysoké standardy použitelnosti. 
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3.5.4 Model 4 

Další výzkumná práce, která navrhuje konkrétní model dodavatelského řetězce pro účely 

počítačové simulace odolnosti dodavatelského řetězce je studie [44]. Autoři analyzují vliv 

rozmístění zásob na snižování rizika v dodavatelském řetězci. Simulační model je vytvořen v 

prostředí software Arena. Model se simuluje materiálové toky dvou produktů několika závody 

a distribučními centry. Odolnost je však pojímána z pohledu širokého okruhu rizik, nikoli 

zásadních narušení celého dodavatelského řetězce. 

Bylo prokázáno, že je k řízení negativních narušení nutné aplikovat systémový přístup. 

Snížení rizika na jednom místě dodavatelského řetězce nemusí byt užitečné, pokud jsou jeho 

ostatní články příliš zranitelné. Pouze zlepšení všech nejslabších článků může zvýšit odolnost 

a výkon celého dodavatelského řetězce.     

3.5.5 Kritické zhodnocení dostupných modelů 

Na základě kritického zhodnocení rešerše literatury je možné konstatovat, že je využití 

počítačové simulace k modelování odolnosti dodavatelského řetězce stále v počátečním stádiu 

výzkumu: 

 Existující modely pracují zejména s narušeními, které nezpůsobují zásadní a 

dlouhodobější snížení výkonu celého dodavatelského řetězce. Pozornost je věnována 

narušením, která by měla být řešena pomocí metod na nástrojů managementu rizika 

dodavatelských řetězců (Supply Chain Risk Management). 

 Simulační rámce a modely nejsou vytvářeny za účelem strategického rozhodování v 

dodavatelských řetězcích. Pracují s krátkodobým časovým horizontem. Zásadní 

narušení se však vyskytují s mnohem menší periodicitou a pro snížení jejich dopadu je 

nutné přijímat strategická rozhodnutí ovlivňující dodavatelský řetězec na desítky let. 

 Modely simulují pouze vybrané části dodavatelského řetězce a zahrnují jen velice 

omezený počet článků. Pro zkoumání zásadních dopadů narušení na výkon 

dodavatelského řetězce je nutné modelovat celou jeho strukturu.  

 Existující simulační systémy pro podporu rozhodování jen výjimečně využívají jiné 

exaktní přístupy a nástroje, které by mohly vést ke zkvalitnění získaných výstupů 

simulace (nástroje pokročilé statistické analýzy nebo umělé inteligence). 
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4 Plánování experimentů  

Poprvé byl termín plánování experimentů použit na začátků 20-tých let minulého století 

biologem Fisherem na Rothamstedské zemědělské výzkumné stanici v Londýně. Cílem bylo 

zjistit, které z hnojiv má největší účinnost při jeho použití na různých parcelách pří pěstování 

obilí. Výsledky byly ovlivněny množstvím faktorů, mezi něž patřily typ půdy, vlhkost atd. 

Fisher využil plánování experimentů pro oddělení vlivu hnojiv od vlivu jiných faktorů [45]. 

V dnešní době má plánování experimentů velké spektrum využití v různých průmyslových 

odvětvích. Plánování experimentů pomáhá zkoumat nové procesy nebo zjistit nové možnosti 

existujících procesů. Experimentální postupy se rozdělují na experimenty neplánované a 

experimenty plánované. Plánované experimenty se řídí plánem experimentu. 

Plán experimentu má určité charakteristiky: 

1. počet pokusů, 

2. podmínky, při kterých jednotlivé pokusy probíhají, 

3. pořadí pokusů. 

Experiment je soubor pokusů. Cílem pokuse je stanovení hodnoty tzv. odezvy Y, za dopředu 

naplánovaných podmínek. Jinými slovy, plánování experimentů je pokus nebo posloupnost 

pokusů, ve kterých se cílevědomě provádí změna vstupních faktorů procesu (podmínek) pro 

pozorování a identifikování odpovídajících změn výstupní proměnné – odezvy.  

Model procesu je představen na obrázku 10. 
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Obr. 10 Model procesu nebo systému 

Nejčastěji se proces zobrazuje jako kombinace postupů, umožňující transformovat vstupy na 

výstupy, které mají jednu nebo více pozorovatelných změn. Existují faktory X1, X2……Xn, 

které jsou kontrolovatelné, a faktory Z1, Z2……Zn, které jsou nekontrolovatelné [45]. 

Cílem plánování experimentů je [45]: 

 Označit faktory X1, X2……Xn, které mají největší vliv na odezvu Y. 

 Nastavit faktory X1, X2……Xn tak, aby odezva Y byla nejblíž k požadované nominální 

hodnotě. 

 Nastavit faktory X1, X2……Xn tak, aby variabilita odezvy Y byla nízká. 

 Nastavit faktory X1, X2……Xn tak, aby byl vliv na nekontrolovatelné faktory 

minimalizován. 

Důležité je vědět, že kontrolovatelné faktory různě ovlivňují odezvu Y. Proto musí být při 

plánování experimentů určeny skupiny faktorů, které mají největší vliv na výkonnost procesu 

a úrovně faktorů tak, aby byl proces funkční.  

KONTROLOVATELNÉ FAKTORY 

PROCES 
Vstup Výstup Y 

NEKONTROLOVATELNÉ FAKTORY 
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4.1 Metodika plánování experimentů 

Při plánování experimentů je vhodné postupovat následujícím způsobem [45]: 

1. Formulace problému 

Jasný a stručný popis problému pomáhá zjistit, co je potřeba realizovat. Problém musí 

obsahovat konkrétní měřitelné cíle, které mohou mít praktický přínos pro společnost.  

2. Volba odezvy 

Volba vhodné odezvy je rozhodující pro úspěch jakéhokoliv plánování experimentů. Odezvou 

může být faktor a atribut. Faktor může představovat veličinu, např.: síla, viskozita, délka. 

Atributem může být „dobrá / špatná“, „ano / ne“. Systém měření musí být definován při 

provádění experimentů tak, aby bylo jasné, co se bude měřit, kde se bude měřit a kdo bude 

měření provádět. Je důležité zajistit, aby byl systém měření stabilní, robustní a odolný vůči 

okolním změnám.   

3.  Určení sledovaných faktorů 

V daném bodě se určují faktory, které poskytují užitečnou informaci o procesu. Tento krok je 

pro plánování experimentů zásadní proto, že špatná volba sledovaných faktorů bude znamenat 

nepřesný výsledek realizovaných experimentů. 

4. Výběr faktorů 

Při výběru faktorů a nastavení jejich úrovní je důležité znát dobře proces (strukturu a jeho 

specifika). Výběr může probíhat tak, aby byly určeny nejdůležitější faktory, zaleží na 

konkrétním procesu. 

5. Určení úrovní vybraných faktorů 

Úrovně jsou hodnoty, kterých májí vybrané faktory během plánování experimentů nabývat. 

Počet úrovní záleží na charakteru faktorů. Pro kvantitativní faktory se obvykle používají dvě 

úrovně. Pro kvalitativní faktory se uvažuje vice úrovní. 
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6. Uřčení plánu experimentů 

V této částí je důležité zvážit počet opakovaných experimentů a určit pořadí jednotlivých 

experimentů. Rozhodující je rovněž vybrat vhodný typ plánování experimentů (viz kapitola 

4.2). 

7. Provádění experimentu 

Při realizaci experimentů je důležité dodržovat vytvořený plán experimentů. Provádění 

experimentů je vhodné provádět s pomocí specializovaného softwarového nástroje. 

8. Analýza výsledků 

Pro analýzu výsledků realizovaných experimentů se využívá velké množství statistických 

metod. Opět je vhodné využití specializovaného statistického software. 

4.2 Faktoriální experimenty 

V disertační práci jsou pro plánování experimentů využity faktoriální experimenty a k analýze 

výsledků analýza rozptylu (ANOVA) a Paretův graf efektů. Z tohoto důvodu budou tyto 

nástroje v této kapitole blíže popsány. 

Kódování faktorů 

Pro potřeby plánování experimentů se provádí kódování úrovní jednotlivých faktorů. Jsou-li 

faktory dvouúrovňové, dolní úroveň představuje kódovaná hodnota -1 a horní úroveň 

kódovaná hodnota +1. Příklad kódování jednotlivých pokusů je uveden v tabulce 1. 

Tab. 1 Kódování dvou úrovní faktorů 

Pokus X1 X2 X3 Yi 

1 -1 -1 -1  

2 +1 -1 -1  

3 -1 +1 -1  

4 +1 +1 -1  

5 -1 -1 +1  

6 +1 -1 +1  

⁞ ⁞ ⁞ ⁞  

n +1 +1 +1  
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V případě tří úrovní faktorů se pro kódování použijí výše uvedené dolní a horní hranice a 

doplní se o jejich střední hodnotu, která je označena symbolem „0“. Pak může mít kódování 

podobu, uvedenou v tabulce 2. 

Tab. 2 Kódování tří úrovní faktorů 

Pokus X1 X2 X3 Yi 

1 1 0 0  

2 -1 0 0  

3 0 1 0  

4 0 -1 0  

5 0 1 1  

6 +1 -1 +1  

⁞ ⁞ ⁞ ⁞  

n 0 0 0  

 

Faktoriální experimenty typu 2
n
 

Faktoriální experimenty typu 2
n
 patří mezi nejčastěji používané experimenty v praxi. 

Využívají se zejména pro identifikaci hlavních a vedlejších faktorů, které mají na odezvu vliv 

[46].    

Typ 2
n 

znamená, že je zkoumáno celkem n faktorů, které mají dvě úrovně. U experimentů 

typu 2
n 

se hodnotí velikost a směr efektu faktorů. Faktoriální experimenty se používají 

v případě kvantitativních faktorů. Uspořádaní umožnuje kvantifikovat vzájemné interakce 

faktorů. 

4.3 Analýza rozptylu 

Analýza rozptylu (Analysis of Variance / ANOVA) se v praxi používá buď jako samostatná 

technika, nebo jako analýza zdrojů variability u lineárních statistických modelů. Cílem 

metody je určit, které z kvalitativních nebo kvantitativních faktorů jsou významné a ovlivňují 

sledované veličiny.  

Hlavní je v analýze rozložení celkového rozptylu dat na složky objasněné a složku 

neobjasněnou. Složku neobjasněnou lze definovat jako náhodnou. Dále následuje testování 

hypotéz o významnosti jednotlivých zdrojů variability.    
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Prvním krokem při využití analýzy rozptylu je určit, zda bude použit model analýzy rozptylu 

s pevnými, náhodnými nebo smíšenými efekty. Další postup pro využití analýzy rozptylu je 

následující [47]: 

1. Posouzení parametrů základního modelu ANOVA. 

2. Testování významnosti faktorů a konstrukce různých modelů. 

3. Reakce složek rozptylu a testování významnosti. 

4. Ověření předpokladu normality a indikace silně vybočujících hodnot. 

5. Interpretace výsledků s ohledem na zadání dat a jejích případné úpravy.    

Postup jednofaktorové analýzy rozptylu 

Vstupem je tabulka dat, která představuje jednotlivé sloupce faktoru A, vždy ni pozorování 

{yij}, i = 1, …, k a j = 1, …, ni. Pro testy uvažována hladina významnosti je α = 0,05. Postup 

jednofaktorové analýzy rozptylu je následující: 

1. Příprava dat. Při určení dat, už je možnost zajistit spolehlivost výsledků [47]: 

o velikost výběru – množství plných řádků, 

o chybějící hodnoty – mohou způsobit zkreslení výsledků, 

o typ dat – musí byt spojitá, 

o odlehlé hodnoty – způsobí přerušení F-testu (test významnosti rozdílu dvou 

rozptylů). 

2. Ověření výběrových předpokladů. Nestačí zkontrolovat výsledky testování v tabulce 

ANOVA. V praxi se stává, že data ve sloupcích nemají normální rozdělení, pak je 

nutné použít odpovídající transformaci dat.   

3. Stanovení průměrů a efektů jednotlivých úrovní. Vypočet sloupcových parametrů. 

4. Volba statistických testů významnosti faktoru A v tabulce ANOVA. Vytvoření tabulky 

ANOVA a provedení F–testů významnosti efektů faktorů A.  

5. Vícenásobné porovnání sloupcových průměrů MCP (Multiple Comparison 

Procedure). Musí být ověřena normalita a homoskedasticita výběrových sloupců.   

6. Zpracování grafických výstupů. 

Příklad tabulkového výsledku aplikace analýzy rozptylu AVONA je uveden na obrázku 11. 

Spočtená hladina významnosti je zde reprezentována tzv. P-hodnotu. Pokud je P-hodnota 

menší než 0,05, lze faktor označit za významný. 
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Obr. 11 Příklad výsledků analýzy rozptylu [48] 

Paretův graf efektů 

Paretův graf efektů vychází z tzv. Paretova pravidla, které říká, že 80% následků je způsobeno 

pouhými 20% příčin. [49], [50]. Paretův graf efektů je představen na obrázku 12. 

 

Obr. 12 Příklad Paretova grafu efektů [48] 

Paretův graf efektů představuje nástroj, který umožnuje oddělit význame faktory od 

nevýznamných. 
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5 Metodika uplatnění počítačové simulace pro řízení odolných 

dodavatelských řetězců 

Hlavním cílem disertační práce je návrh a ověření metodiky uplatnění počítačové simulace 

pro řízení odolných průmyslových dodavatelských řetězců. 

5.1 Východiska metodiky 

Metodika uplatnění počítačové simulace pro řízení odolných dodavatelských řetězců vznikla 

jako součást Koncepce hodnocení a budování odolnosti dodavatelského řetězce, která je 

vyvíjena ve spolupráci se ŠKODA AUTO VYSOKOU ŠKOLOU, o.p.s. (ŠAVŠ) v rámci 

projektu Interní grantové agentury ŠAVŠ č. IGA/2012/3 Budování agility a odolnosti 

dodavatelského řetězce z oblasti automobilového průmyslu. V následující části bude vymezen 

širší kontext této koncepce, který je východiskem pro tvorbu metodiky. Na tvorbě koncepce 

se autorka práce aktivně podílela. 

5.1.1 Definice narušení a odolnosti dodavatelského řetězce 

V dnešní turbulentní době dodavatelské řetězce čelí velkému počtu změn a narušení, 

zvyšujících jejich zranitelnost. Uvedena narušení mohou mít různou povahu. Východiskem 

pro definování narušení pro potřeby Koncepce hodnocení a budování odolnosti 

dodavatelského řetězce se staly závěry studie Světového ekonomického fóra [25]. 

Uvedená studie definuje pět nejdůležitějších důvodů narušení, kterým čelí současné globální 

dodavatelské řetězce. Tato narušení jsou stěžejním předmětem prováděného výzkumu: 

1. přírodní katastrofy, 

2. extrémní výkyvy počasí, 

3. konflikty a politické nepokoje, 

4. terorismus, 

5. náhlé šoky poptávky. 

Typickým příkladem narušení uvedeného charakteru je Tsunami, která postihla Japonsko 

v březnu roku 2011. Tsunami způsobila řadě globálních dodavatelských řetězců celosvětové 

výpadky ve výrobě a prodeji, protože postihla jak výrobce, tak jejich dodavatele. Například 

řetězci automobilky Toyota Motor klesl ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 provozní zisk o 

neuvěřitelných 52%, což znamenalo pouze v tomto čtvrtletí ztrátu cca 10 miliard korun. 
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Na základě závěrů studie byla pro potřeby vývoje koncepce definována odolnost jako 

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

stavu, tj. k jeho původnímu výkonu. Závažné narušení bylo vymezeno jako narušení, které 

představuje výrazné snížení výroby, prodejů a hospodářského výsledku. 

5.1.2 Koncepce hodnocení a budování odolnosti dodavatelského řetězce 

Koncepce, jejíž součástí je navržená metodika pro uplatnění počítačové simulace pro řízení 

odolných dodavatelských řetězců, vychází z klasických modelů strategického řízení podniků. 

Její schéma je uvedeno na obrázku 13. 

Praktická aplikace koncepce bude mít jen zřídka uvedenou „lineární“ podobu a nebude 

realizována tak přehlednou a jasnou formou. Při hodnocení a budování odolnosti 

dodavatelského řetězce bude nutné vzít v úvahu tyto skutečnosti: 

 Hodnocení a budování odolnosti bude díky svému strategickému významu 

nestandardním, originálním a tvůrčím procesem, což nevylučuje použití dílčích 

formálních metod a nástrojů, které usnadňují myšlenkové procesy. 

 Dílčí kroky koncepce budou často vzájemně provázány a budou se překrývat 

(například analýza dodavatelského řetězce a analýza podnikatelského prostředí bude 

probíhat současně s analýzou zranitelnosti). 

 Hodnocení a budování odolnosti bude iterační proces se zpětnými návraty k dříve 

přijatým a opět přehodnocovaným postupům. 

 Hodnocení a budování odolnosti bude proces neustálého přizpůsobování se změnám v 

interním a externím prostředí, které jsou také kontinuální. 

Dále budou blíže charakterizovány jednotlivé kroky. 
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Obr. 13 Koncepce hodnocení a budování odolnosti dodavatelského řetězce 

1. Předběžná analýza 

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

plánovaného hodnocení a budování odolnosti dodavatelského řetězce. Mezi hlavní faktory 

patří: 
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 Účel – mezní situace dlouhodobého (strategického) hodnocení a budování odolnosti 

dodavatelského řetězce a předpoklad rychlé reakce na náhlý výskyt zásadního 

narušení. 

 Rozsah hodnocení – vymezuje část dodavatelského řetězce, ve které bude koncepce 

aplikována. Teoreticky lze hodnotit a budovat odolnost celého dodavatelského 

řetězce, což však vyžaduje velké zdroje (zejména náklady a čas). Proto je vhodnější 

zvolit pro další postup pouze klíčovou (nejméně odolnou) část řetězce. K jejímu 

výběru je možné využít například principy a nástroje Teorie omezení [51]. 

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

hodnocena a budována pro již existující nebo teprve projektovaný dodavatelský 

řetězec. 

 Dostupnost informací – způsob hodnocení a budování odolnosti ovlivní rovněž 

kvalita a dostupnost informací, jak o podnikatelském prostředí, tak zkoumaném 

dodavatelském řetězci. 

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

náročnost a požadované náklady hodnocení a budování odolnosti zkoumaného 

dodavatelského řetězce. 

2. Analýza dodavatelského řetězce 

Nezbytnou podmínkou hodnocení a budování odolnosti dodavatelského řetězce je jeho dobrá 

znalost. Každý dodavatelský řetězec má určitá specifika, která je nutné při hodnocení 

odolnosti zohlednit. Mezi základní specifika oblasti patří: 

 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), 

 plánovací a řídící procesy. 

3. Analýza podnikatelského prostředí 

Na každý dodavatelský řetězec působí vlivy podnikatelského prostředí, které jsou 

významným potenciálním zdrojem narušení dodavatelského řetězce. Z tohoto důvodu je 
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nezbytné do uvedené koncepce zahrnou rovněž analýzu podnikatelského prostředí. Mezi 

základní nástroje v této oblasti patří standardní nástroje strategické analýzy (např. PEST 

analýza [52] nebo Porterova analýza pěti sil [53]. Tyto nástroje je však nutné přizpůsobit 

analýze celého dodavatelského řetězce, protože původně vznikly pouze pro analýzu 

podnikatelského prostředí jednoho subjektu. Na rozdíl od klasické analýzy podnikatelského 

prostředí podniku jsou stávající dodavatelé součástí dodavatelského řetězce a řetězci 

konkurují další dodavatelské řetězce (stávající, potenciální a substituční). V makrookolí má 

významné postavení oblast přírodních faktorů, představována zejména přírodními 

katastrofami a náhlými výkyvy počasí. 

4. Analýza zranitelnosti 

Na základě předchozích analýz lze určit možné interní a externí zdroje narušení zkoumaného 

dodavatelského řetězce. Úkolem analýzy zranitelnosti je zejména: 

 Identifikovat klíčová narušení, která mají v současné době a budou mít v budoucnu 

největší vliv na zranitelnost dodavatelského řetězce. K tomuto účelu lze využít 

standardní nástroje analýzy příčin a následků [54]. 

 Určit zranitelnosti jednotlivých článků – pravděpodobnosti výskytu zásadních 

narušení (výpadku), jejich stupně a doby trvání. Zde je vhodné využít metodického 

aparátu analýzy rizik [55]. 

 Odhadnout přínosy, získané díky zvýšení odolnosti těchto článků. 

 Stanovit současný výkon dodavatelského řetězce a předpokládaný výkon v budoucích 

letech při zohlednění současných a predikovaných zásadních narušení. 

5. Analýza možností zvýšení odolnosti 

Tento krok spočívá v hledání možných řešení, které dovolí zkoumanému dodavatelskému 

řetězci co nejefektivněji se vypořádat s klíčovými narušeními, identifikovanými pomocí 

analýzy zranitelnosti. Metodický aparát je shodný s předchozím krokem. Úkolem analýzy 

možností zvýšení odolnosti je: 

 Identifikovat klíčová řešení, která mohou zvýšit odolnost nejzranitelnějších článků.  

 Odhadnout snížení zranitelnosti ohrožených článků zavedením zvolených klíčových 

řešení – snížení pravděpodobnosti výskytu zásadních narušení (výpadku), jejich 

stupně a doby trvání. 
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 Odhadnout náklady spojené se zavedením těchto řešení. 

 Stanovit cílový výkon dodavatelského řetězce, kterého by měl dodavatelský řetězec 

v dlouhodobém horizontu standardně dosahovat.  

6. Výběr vhodných řešení 

Vzhledem ke složitosti dodavatelských řetězců bude existovat nepřeberné množství variant 

aplikace řešení, identifikovaných v předcházejícím kroku. Bude nutné určit, která řešení a ve 

kterých článcích řetězce implementovat a jaký to bude mít dopad na výkon dodavatelského 

řetězce jako celku. Cílem výběru vhodných řešení je najít takovou variantu, při které bude 

rozdíl navýšení zisku řetězce, dosaženého díky zvýšení jeho odolnosti a nákladů spojených 

s implementovanými řešeními co nejvyšší. Návrh realizace uvedeného kroku pomocí 

počítačové simulace je hlavním cílem předložené disertační práce. 

7. Plánování a implementace řešení 

Uvedený krok zahrnuje postupnou realizaci zvolené varianty. Budování odolnosti by se mělo 

stát nedílnou součástí strategického řízení dodavatelského řetězce. K vlastní implementaci lze 

doporučit nástroje projektového managementu [56], tj. zavádět odolnost dodavatelského 

řetězce jako strategický projekt. 

8. Kontrola odolnosti 

V celém průběhu hodnocení a budování odolnosti dodavatelského řetězce je nutné srovnávat 

záměry a plány se skutečně dosahovanými výsledky. Kromě kontroly implementace 

vybraných řešení, zpravidla formou vyhodnocování dílčích výsledků v předem stanovených 

časových milnících, bude nutné provádět rovněž kontrolu předpokladů, na kterých je 

hodnocení a budování odolnosti založeno a sledovat a reagovat na nečekané události, které se 

mohou objevit nově (v průběhu analýzy a hodnocení nebyly brány v úvahu).  

5.2 Návrh metodiky počítačové simulace  

Metodika uplatnění počítačové simulace pro řízení odolných dodavatelských řetězců má za cíl 

konkretizovat primárně krok Koncepce pro hodnocení a budování odolnosti dodavatelského 

řetězce nazvaný Výběr vhodných řešení. Předpokládá se však její využití rovněž v rámci 

kroku Kontrola odolnosti v případě, že budou shledány odchylky od cílového stavu a bude 

nutné navrhnout další řešení, která budou budování odolnosti korigovat. 
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Jako metodická východiska pro tvorbu metodiky byly využity fáze implementace počítačové 

simulace uvedené v kapitole 3.1 a metody plánování experimentů z kapitoly 4. 

Schéma navržené metodiky uplatnění počítačové simulace pro řízení odolných 

dodavatelských řetězců je uvedeno na obrázku 14. 

 

Obr. 14 Metodika uplatnění počítačové simulace pro řízení odolných dodavatelských řetězců 
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V dalším textu budou jednotlivé kroky metodiky blíže charakterizovány. 

5.2.1 Příprava mentálního modelu 

Východiskem metodiky je zpracování výsledků 1. až 5. kroku Koncepce pro hodnocení a 

budování odolnosti dodavatelského řetězce. Zejména půjde o shrnutí výsledků z následujících 

oblastí: 

 struktura a fungování zkoumaného dodavatelského řetězce, výkonové parametry jeho 

článků (2. krok), 

 očekávaná zásadní narušení dodavatelského řetězce, jejich parametry a dopady (4. 

krok), 

 klíčová řešení zvyšující odolnost, jejich efekt a s nimi související náklady (5. krok). 

Cílem tohoto kroku je vymezit hranice a základní logiku modelování zkoumaného 

dodavatelského řetězce. 

5.2.2 Sestavení simulačního modelu 

Hlavním cílem tohoto kroku je určení vstupních dat a vytvoření počítačového modelu 

dodavatelského řetězce, který bude odpovídat zkoumanému dodavatelskému řetězci a 

umožňovat následnou analýzu dopadů implementace možných řešení, tj. posouzení možných 

variant zvyšování jeho odolnosti. 

V následující části jsou popsány základní principy sestavení simulačního modelu pro 

zkoumání odolnosti dodavatelského řetězce, které jsou reakcí na omezení stávajících modelů, 

identifikovaných v kapitole 3.5.5. 

Při sestavení simulačního modelu se uvažuje dodavatelský řetězec v celé jeho délce, tj. od 

prvotních dodavatelů surovin až po konečné spotřebitele. Model musí brát v úvahu zásadní 

narušení identifikované Světovým ekonomickým fórem. Tato narušení nepostihují pouze 

vybrané články řetězce (konkrétní výrobce, dodavatele, distributory a zákazníky), ale celé 

oblasti. Podle charakteru narušení půjde o oblasti vymezené geograficky, politicky nebo 

ekonomicky. Z tohoto důvodu musí model pracovat s vysokou mírou agregace. Každý prvek 

modelu představuje články řetězce v dané oblasti (skupina dodavatelů Severovýchodní 

Evropy). 
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Vzhledem k charakteru uvedených narušení musí být model konstruován pro zkoumání 

odolnosti dodavatelského řetězce v dlouhodobém časovém horizontu (desítky let) a 

podporovat rozhodování strategického charakteru. 

Pro tvorbu modelu lze doporučit prvky spadající do následujících kategorií: 

 Zdroje – skupina dodavatelů dané oblasti. 

 Přeprava – skupina poskytovatelů logistických služeb a provozovatelů dopravních cest 

(např. železnic a silnic) dané oblasti. 

 Výroba – výrobní závody dané oblasti. 

 Skladování – skupina skladů dané oblasti (crossdockové sklady na dodavatelské straně 

řetězce nebo distribuční sklady na poptávkové straně). 

 Spotřeba – cílové trhy. 

Každý prvek má určenu svou kapacitu (měřenou počtem fyzických jednotek) realizovaných 

za rok). Vlivem narušení dochází ke ztrátě výkonu určitých prvků, což má za následek pokles 

výkonu celého dodavatelského řetězce. Pro každý prvek je narušení simulováno pomocí čtyř 

základních parametrů [57]: 

1. Doba mezi narušeními. 

2. Trvání narušení – časový interval mezi počátkem narušení a návratem prvku 

k původnímu výkonu. 

3. Ztráta kapacity – počet fyzických jednotek, které nejsou prvkem realizovány díky 

narušení.  

4. Profil narušení – průběh ztráty a postupného navýšení výkonu od počátku do konce 

narušení. Příklad profilu je uveden na obrázku 15. 



55 
 

 

Obr. 15 Příklad profilu narušení 

Uvedené parametry mají stochastický charakter, proto je nezbytné popsat zákonitosti jejich 

působení pomocí vhodných rozdělení pravděpodobnosti. 

Pro činnost modelu je nutné stanovit jeho logistickou strategii. Obecně lze rozlišit dvě 

základní logistické strategie: 

1. Výroba na sklad – hotové výrobky jsou produkovány na základě předpovědi poptávky 

a zákazníci jsou uspokojováni ze skladových zásob. 

2. Výroba na objednávku – hotové výrobky se začínají produkovat až ve chvíli, kdy 

zákazník doručí objednávku. 

Vzhledem k rozsahu dodavatelského řetězce však v praxi existuje celá řada logistických 

strategií [58]: 

 projektování na zakázku, 

 nákup na zakázku, 

 výroba na zakázku, 

 montáž na zakázku, 

 balení na zakázku, 

 značení na zakázku, 

 distribuce na zakázku, 

 výroba na sklad. 
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Základním výstupním parametrem modelu je množství, které prodá zkoumaný dodavatelský 

řetězec na všech trzích za celé simulované období. 

Tvorba modelu se neobejde bez využití specializovaného simulačního software. Příklady 

těchto nástrojů jsou uvedeny v kapitole 3.4. 

5.2.3 Zkoušení a verifikace modelu 

Jedním ze základních kroků počítačové simulace je ověření shody vytvořeného modelu a 

reálného systému, v tomto případě dodavatelského řetězce. Hlavním ukazatelem, který je 

srovnáván, je dlouhodobý výkon dodavatelského řetězce v podobě výstupního parametru 

modelu, definovaného v předchozím kroku. 

Vzhledem k charakteru narušení, která se vyskytují relativně zřídka, je nutné určit průměrnou 

hodnotu výkonu (prodaného množství) řetězce na základě realizace statisticky významného 

počtu simulačních experimentů. Pokud bude simulovaný výkon v souladu se skutečným 

výkonem, lze považovat model za správný a pokračovat v dalších krocích metodiky. Pro 

verifikaci modelu se zpravidla využívají historická data nebo očekávání expertů. 

5.2.4 Návrh a realizace experimentů I 

Při hledání vhodných řešení ke zvýšení odolnosti zkoumaného dodavatelského řetězce bude 

nezbytné řešit problém, spojený s enormním počtem simulačních experimentů, které by bylo 

nutné na modelu realizovat. Teoreticky lze zvažovat posílení odolnosti kteréhokoli prvku 

modelu a to ještě v různé intenzitě. Cílem je najít takovou kombinaci posílení prvků modelu, 

která bude z dlouhodobého hlediska ekonomicky nejvýhodnější. Realizace všech možných 

variant by byla časově a nákladově nereálná. K vymezení počtu možných experimentů jsou 

proto uplatněny metody plánování experimentů. 

V první fázi je vhodné identifikovat ty prvky modelu, kde je největší potenciál pro zvýšení 

odolnosti dodavatelského řetězce. Jde o prvky, které při potřebě relativně nízkých nákladů 

zajistí relativně velký růst zisku řetězce jako celku. 

K tomuto účelu lze využít faktoriální experimenty 2
n
.  Za faktory jsou považovány jednotlivé 

prvky modelu. Úrovně faktorů jsou dvě: 

1. V prvku dochází k narušení (kódování -1) – prakticky to znamená, že do zvýšení 

odolnosti daného prvku není investováno, prvek modelu má nastaveny všechny 
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hodnoty parametrů narušení, stanovené v 1. kroku metodiky (dobu mezi narušeními, 

trvání narušení, ztrátu kapacity a profil narušení). 

2. V prvku nedochází k narušení (kódování +1) – je vymezena výše nákladů, která 

zaručí, že se v daném prvku narušení vyskytovat nebudou. V modelu je narušení prvku 

eliminováno nastavením doby mezi narušeními na hodnotu delší, než je simulované 

období. 

Odezvou je rozdíl přírůstku zisku dodavatelského řetězce v simulovaném období, který 

vzniká díky zvýšení odolnosti řetězce (růstu prodejů), a součtu nákladů (investic nebo 

navýšení provozních nákladů), které je nutné na zvýšení odolnosti řetězce vynaložit: 

 𝑂𝑖 = 𝑧(𝑄𝑖 − 𝑄𝑣) − ∑ 𝑁𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1   pro i = 1, 2, …, n (1) 

Oi – odezva v podobě celkového ekonomického efektu i-tého experimentu 

z – jednotková marže výrobků dodavatelského řetězce (daná součtem marží jednotlivých 

článků) 

Qi – prodané množství výrobků dodavatelského řetězce při i-tém simulačním experimentu 

Qv – výchozí prodané množství výrobků dodavatelského řetězce 

Nij – náklady na zvýšení odolnosti j-tého prvku modelu při i-tém simulačním experimentu 

n – počet experimentů 

m – počet prvků modelu 

Výchozí prodané množství odpovídá výsledku modelu za výchozích podmínek, tj. bez 

jakýchkoli nákladů do zvyšování odolnosti. Jeho hodnota se stanoví postupem, uvedeným ve 

3. kroku metodiky. 

K návrhu experimentů pomocí metody faktoriálních experimentů 2
n
 je vhodné použít 

specializovaný statistický software.  V realizační fázi jsou na počítačovém modelu jednotlivé 

simulační experimenty provedeny a je pro ně určena odezva Oi. 

5.2.5 Vyhodnocení experimentů I 

Pro výběr klíčových prvků modelu je nutné provést statistickou analýzu výsledků, získaných 

v předchozím kroku. Ke stanovení toho, zda na odezvu Oi má statisticky významný vliv 

některý z faktorů (prvků modelu) lze doporučit metodu Analýzy rozptylu (ANOVA). Bude-li 

P-hodnota menší než zvolená hladina významnosti α, lze prohlásit prvek modelu za 

významný. Pro další redukci modelu lze použít Paretův graf efektů. 
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5.2.6 Návrh a realizace experimentů II 

Po identifikaci klíčových prvků modelu je pomocí metod plánování experimentů navržena 

skupina experimentů, která umožní nalezení nejvhodnější varianty investování do zvýšení 

odolnosti zkoumaného dodavatelského řetězce. 

K tomuto účelu lze opět využít faktoriální experimenty.  Za faktory jsou považovány pouze 

klíčové prvky modelu. V tomto případě je vhodné plánovat experimenty s více úrovněmi 

faktorů (např. s pěti úrovněmi). První úroveň bude opět představovat situaci, kdy v prvku 

k narušení dochází a poslední úroveň zase situaci, kdy v prvku k narušení nedochází. Ostatní 

úrovně představují částečný výskyt narušení v klíčových prvcích modelu. 

K návrhu experimentů pomocí metody faktoriálních experimentů je vhodné použít 

specializovaný statistický software.  V realizační fázi jsou na počítačovém modelu jednotlivé 

simulační experimenty provedeny a je pro ně opět určena odezva Oi. 

5.2.7 Vyhodnocení experimentů II 

Cílem tohoto kroku je v ideálním případě nalezení jediné optimální varianty investic do 

klíčových prvků modelu, která zajistí maximální odezvu Oi. K tomuto účelu je nutné provést 

statistickou analýzu výsledků, získaných v předchozím kroku. Doporučit lze opět metodu 

Analýzy rozptylu (ANOVA). Hlavním výstupem analýzy je určení funkční závislosti odezvy 

Oi na úrovni statisticky významných faktorů (klíčových prvků modelu). Stanovením extrému 

(maxima) této funkce je možné identifikovat z ekonomického hlediska optimální variantu 

investic do zvýšení odolnosti zkoumaného dodavatelského řetězce. 

5.3 Verifikace metodiky počítačové simulace 

K verifikaci navržené metodiky byl zvolen zjednodušený příklad dodavatelského řetězce 

z oblasti automobilového průmyslu. Automobilový průmysl byl zvolen z následujících 

důvodů: 

 Automobilový průmysl je klíčovým odvětvím Evropské prosperity. Je to zásadní 

zaměstnavatel kvalifikované pracovní síly a rozhodující hybná síla nových znalostí a 

inovací. Představuje největšího soukromého investora do oblasti výzkumu a vývoje. 

Má rovněž velký podíl na hrubém domácím produktu a exportu Evropské unie. [59] 
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 Automobilový průmysl je představitelem globálně (světově) působících 

dodavatelských řetězců. Tyto dodavatelské řetězce jsou ovlivňovány většinou 

zásadních narušení, definovaných Světovým ekonomickým fórem. 

 Automobilový průmysl je leaderem v oblasti nových koncepcí řízení dodavatelských 

řetězců. 

5.3.1 Příprava mentálního modelu 

Aby bylo možné navrženou metodiku verifikovat, byl zvolen dodavatelský řetězec a nastavení 

jeho parametrů tak, aby byl již na začátku aplikace metodiky zřejmý očekávaný výsledek. 

Pokud výsledky aplikace metodiky povedou k předem předpokládaným výstupům, lze 

metodiku označit jako úspěšně verifikovanou. 

Struktura a vazby mezi jednotlivými články řetězce jsou uvedeny na obrázku 16. 

Dodavatelský řetězec působí v sedmi regionech. Regiony pro potřeby modelování nemusejí 

být vymezeny pouze geograficky. V tomto případě jde například o trhy, které jsou uvažovány 

mimo hlavní výrobní region 5, protože musejí postihovat narušení v podobě neočekávaných, 

ale zásadních výkyvů v poptávce. Regiony 1 a 2 zahrnují dodavatele a poskytovatele 

logistických služeb (PSL) z větších vzdáleností. Proto jsou jejich dodávky konsolidovány 

v crossdockingovém centru regionu 4 a zasílány výrobním závodům do regionu 5 

prostřednictvím poskytovatelů logistických služeb. Dodavatelé z regionu 3 dodávají na 

relativně krátkou vzdálenost, opět prostřednictvím poskytovatelů logistických služeb. 

Dodavatelé regionu 4 jsou umístěni v bezprostřední blízkosti výrobních závodů. Výrobní 

závody obsluhují dva trhy. Trh 1 je součástí vzdálenějšího regionu 6, který je obsluhován 

importérem. Trh 2 představuje zákazníky relativně blízké výrobním závodům. 

Celý řetězec je kapacitně vyvážený. Součet kapacity dodavatelů odpovídá kapacitě výrobních 

závodů a celkovým požadavkům trhu. Tato kapacita je snižována výskytem narušení 

zásadního charakteru, tj. dochází ke snižování výkonu (příjmů) dodavatelského řetězce. 

Dodavatelský řetězec předpokládá logistickou strategii Výroba na objednávku. Narušení v 

kterémkoliv prvku modelu způsobuje výpadek nebo snížení výkonu celého dodavatelského 

řetězce podle toho, který prvek byl narušen. Žádný prvek řetězce nevyrábí na sklad, pokud 

předchozí prvek nepracuje. 
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Aby bylo možné již nyní označit klíčové prvky řetězce, do kterých je vhodné investovat (k 

ekonomicky efektivnímu posílení odolnosti celého dodavatelského řetězce), byly přijaty 

následující předpoklady: 

 narušovány jsou všechny prvky řetězce, 

 dopad narušení je na každý prvek totožný (parametry narušení jsou u každého prvku 

nastaveny stejně), 

 pro každý z prvků lze najít takové řešení, které dokáže dopady narušení zcela 

eliminovat, 

 náklady na eliminaci nebo snížení dopadů narušení jsou rovněž pro každý prvek 

totožné, 

 kapacity dodavatelů z různých regionů jsou stejné, obdobně kapacity PLS regionu 5 a 

obou trhů, 

 výpadek dodavatelů jednoho regionu neznamená úplný výpadek výrobních závodů, 

ale pouze snížení jejich výroby na úroveň dodávek dodavatelů ze zbývajících tří 

regionů. 

Za uvedených předpokladů jsou klíčové prvky řetězce dány jeho strukturou. Nejkritičtějším 

prvkem řetězce jsou jeho výrobní závody, kterými prochází veškeré materiálové toky. Za 

další klíčové prvky lze označit prvky regionu 4 a prvky následující po výrobních závodech. 
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Obr. 16 Schéma zkoumaného dodavatelského řetězce 

Region 1 

Dodavatelé 1 PSL 1 

Region 2 

Dodavatelé 2 PSL 2 

Region 3 

Dodavatelé 3 PSL 3 

Region 4 

Cross docking PSL 4 

Region 5 

Výrobci 

PSL 5.1 

Dodavatelé 4 PSL 5.2 

Region 6 

Importér Trh 1 

Region 7 

Trh 2 
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5.3.2 Sestavení simulačního modelu 

Na základě mentálního modelu byl vytvořen v prostředí dostupného simulačního software 

DOSIMIS 3 simulační model, uvedený na obrázku 17. 

Simulační model obsahuje následující prvky: 

 Supplier 1 – 4: dodavatelé 1 – 4, 

 Transport 1 – 5: poskytovatele logistických služeb 1 – 5, 

 Cross docking: crossdockingové centrum, 

 Plant: výrobní závody, 

 Importer: importér, 

 Market EU a outside EU: trh 1 a 2. 

Navíc model obsahuje prvek Market overrall, který reprezentuje celkový výkon (prodeje) 

zkoumaného dodavatelského řetězce. 

Celková kapacita řetězce je 500 000 t/rok. Tato kapacita je rovna celkové poptávce. Přestože 

jde o automobilový dodavatelský řetězec, není jeho kapacita měřena v počtu vyrobených 

kusů, protože by bylo obtížné uvedenou jednotku používat v případě dodavatelů, 

crossdockingového centra a poskytovatelů logistických služeb na straně dodávek dílů a 

komponent. 
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Obr. 17 Simulační model sestavený v prostředí DOSIMIS 3 
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Při respektování předpokladu, že jsou kapacity dodavatelů z různých regionů, poskytovatelů 

logistických služeb regionu 5 a obou trhů totožné, jsou kapacity jednotlivých prvků modelu 

ve výši, která je uvedena v tabulce 3. 

Tab. 3 Kapacity prvků modelu zkoumaného dodavatelského řetězce 

Prvek modelu Kapacita (t/rok) 

Supplier 1 - 4 125 000 

Transport 1 - 3 125 000 

Cross docking 250 000 

Transport 4 250 000 

Plant 500 000 

Transport 5.1 a 5.2 250 000 

Importer 250 000 

Market EU a Market outside EU 250 000 

Market overall 500 000 

 

Simulované období bylo stanoveno na 20 let, což v praxi odpovídá maximální délce 

strategického plánovacího období. Delší doba je vzhledem k turbulentnímu vývoji 

podnikatelského prostředí nereálná. Kratší období nedovoluje postižení dostatečného počtu 

zásadních narušení, protože jejich výskyt je poměrně ojedinělý. Celková kapacita řetězce a 

poptávka je tak rovna 10 milionům t za 20 let. Simulační krok je stanoven na 7 dnů (týden). 

Předpokládá se nepřetržitá činnost řetězce po celé simulované období. 

Narušení každého prvku modelu je definováno následujícími hodnotami parametrů, 

definovaných v kapitole 5.2.2: 

1. Doba mezi narušeními je popsána rovnoměrným rozdělením pravděpodobnosti 

s minimální hodnotou 1 rok a maximální 3 roky. 

2. Trvání narušení – časový interval mezi počátkem narušení a návratem prvku 

k původnímu výkonu byl rovněž popsán rovnoměrným rozdělením pravděpodobnosti. 

Minimální doba trvání byla stanovena na 30 dnů a maximální na 90 dnů. 

3. Ztráta kapacity – předpokládá se úplný výpadek prvku modelu při vzniku narušení.  

4. Profil narušení – průběh ztráty a postupného navýšení výkonu od počátku do konce 

narušení má podobu, uvedenou na obrázku 18. 
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Obr. 18 Aplikovaný profil narušení 

Aplikace rovnoměrného rozdělení pravděpodobnosti je velkým zjednodušením modelu. Pro 

určení vhodnějšího rozdělení bude nutné v budoucnu provést detailní analýzu, založenou na 

literární rešerši odborné literatury anebo retrospektivní statistické analýze. Obdobně je tomu 

v případě volby konkrétních hodnot jednotlivých parametrů, které představují pouze silně 

orientační údaje. 

Vzhledem k tomu, že je nutné parametry narušení nastavit u všech prvků modelu, je vhodné 

provést jejich uložení mezi výchozí hodnoty. Ukázka této operace pro parametry doby mezi 

narušeními (MTBF Disruption) a trvání narušení (MTTR Disruption) v prostředí DOSIMIS 3 

je uvedena na obrázku 19. Údaje se zadávají v sekundách. Tento způsob výrazně zkracuje 

dobu nového nastavení modelu v případě, že je vyžadována změna uvedených parametrů 

v celém simulačním modelu. 
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Obr. 19 Ukázka zadání výchozích hodnot 

V modelu je pak u každého prvku k simulaci jeho narušení vybrána tato výchozí hodnota. 

Způsob zadání parametrů narušení (pomocí software DOSIMIS 3) pro prvek Plant je uveden 

na obrázku 20. Postačí zadat dobu mezi narušeními a trvání narušení. Ztrátu kapacity v úplné 

výši a aplikovaný profil narušení software simuluje automaticky. 
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Obr. 20 Ukázka nastavení parametrů narušení – prvek Plant 

Základním výstupním parametrem modelu je dodavatelským řetězcem realizované množství 

v tunách za 20 let, které je možné zjistit po provedení simulačního experimentu v prvku 

Market overall. 

Logistická strategie je v modelu nastavována pomocí tzv. rozhodovacích tabulek. Každému 

prvku modelu je přiřazena jedna rozhodovací tabulka. Příklad tabulky, vytvořené v prostředí 

simulačního software DOSIMIS 3, pro prvek Transport 5 uvádí obrázek 21. 
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Obr. 21 Ukázka rozhodovací tabulky pro nastavení logistické strategie – prvek Transport 5 

K úplnému výpadku dodavatelského řetězce dochází, pokud se vyskytne narušení v prvku 

Plant. V tomto případě je zastavena činnost všech ostatních prvků modelu. K výrobě na sklad 

nedochází. K částečnému výpadku dodavatelského řetězce pak dojde například při výskytu 

narušení u prvku Supplier 1. Výkon řetězce je pak snížen o čtvrtinu. Míra výpadku řetězce 

závisí na vazbách narušeného prvku (umístění prvku ve struktuře řetězce). Příklad průběhu 

výkonu modelovaného dodavatelského řetězce za simulované období ukazuje obrázek 22. 
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Obr. 22 Příklad průběhu výkonu modelovaného dodavatelského řetězce v závislosti na čase 

5.3.3 Zkoušení a verifikace modelu 

Vzhledem k charakteru příkladu nelze verifikaci simulačního modelu realizovat. Pro potřeby 

další aplikace metodiky je však nutné stanovit průměrnou hodnotu výkonu (prodaného 

množství) řetězce na základě realizace statisticky významného počtu simulačních 

experimentů. Výsledky 30 simulačních experimentů, realizovaných v prostředí software 

DOSIMIS 3, jsou uvedeny v příloze 1. Průměrná hodnota výkonu dodavatelského řetězce pro 

zadané podmínky je 6 688 113 tun za 20 let se směrodatnou odchylkou 145 561 tun za 20 let. 

Ve srovnání s kapacitou řetězce, která je za předpokladu eliminace dopadů všech narušení 10 

mil. tun za 20 let, je jeho výkon na úrovni 66,88 %. 

5.3.4 Návrh a realizace experimentů I 

Ke stanovení simulačních experimentů, sloužících pro identifikaci klíčových prvků modelu 

byly použity faktoriální experimenty 2
7
. Použito bylo dvouúrovňové kódování: 

1. Kódování -1: uvedený prvek má nastaveno narušení s dobou mezi narušeními 

popsanou rovnoměrným rozdělením pravděpodobnosti a hodnotami od 1 do 3 let a 

trváním narušení rovněž popsaným rovnoměrný rozdělením a hodnotami od 30 do 90 

dnů. Investice do eliminace dopadů narušení v tomto prvku je nulová. 

2. Kódování 1: v prvku nedochází k narušení, proto je hodnota doby mezi narušeními 

nastavena na hodnotu větší, než je simulační období. U prvku se předpokládá 

investice, která bude eliminovat dopady narušení ve výši 20 mld. Kč. 
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K vygenerování experimentů byl použit statistický software Minitab. Jednotlivé experimenty 

jsou uvedeny v příloze 2. Výsledky simulačních experimentů (realizovaných v prostředí 

simulačního software DOSIMIS 3) jsou součástí přílohy 3, která pro každý experiment 

zahrnuje výkon řetězce Qi, přírůstek výkonu Qi – Qv, přírůstek zisku z(Qi – Qv), součet 

nutných investic ∑Nij a celkový ekonomický efekt Oi. Jednotková marže výrobků 

dodavatelského řetězce a výše investice do prvku modelu, která umožní úplnou eliminaci 

dopadů narušení, byly stanoveny tak, aby byl zaručen extrém (maximum) funkce odezvy Oi. 

Konstantní vstupní hodnoty pro výpočet odezvy jsou shrnuty v tabulce 4. 

Tab. 4 Konstantní vstupní hodnoty pro výpočet odezvy Oi 

Proměnná (jednotka) Hodnota 

z (Kč/t) 90 000 

Qv (t/20 let) 6 688 113 

n (počet experimentů) 128 

m (počet prvků modelu) 15 

 

Při realizaci simulačních experimentů v prostředí simulačního software DOSIMIS 3 je nutné 

pro každý experiment použít nová náhodná čísla. K tomuto účelu se prování nastavení tzv. 

Start values v okně Simulation parameters (viz obr. 23). Ke generování nového souboru 

náhodných čísel se používá tlačítko Random. 

 

Obr. 23 Generování souboru náhodných čísel v prostředí simulačního software DOSIMIS 3 
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Soubor ekonomicky efektivních experimentů je uveden v tabulce 5. Z výsledků uvedených 

experimentů je patrné, že nejvýznamnějším prvkem modelu je Plant, protože u všech 

experimentů je hodnota kódování 1. To znamená, že pokud chce dodavatelský řetězce 

dosáhnout ekonomicky efektivní odolnosti, měl by určitě investovat do eliminace dopadů 

narušení ve výrobních závodech. Na opačné straně stojí dodavatelé a jejich poskytovatelé 

logistických služeb, kde se investice nevyplácejí. Uvedené předběžné závěry budou statisticky 

ověřeny v následujícím kroku metodiky. 
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Tab. 5 Soubor ekonomicky efektivních simulačních experimentů 
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3 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1,83 

4 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 3,48 

7 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1,42 

11 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 5,43 

17 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 -1 23,91 

29 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 1 5,86 

33 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 17,96 

37 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 4,63 

41 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 1 0,88 

42 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 4,90 

45 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 2,19 

59 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 0,67 

71 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 4,83 

75 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 7,26 

81 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 5,70 

90 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 0,53 

97 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 12,51 
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5.3.5 Vyhodnocení experimentů I 

Ke stanovení statistické významnosti faktorů (prvků modelu) na odezvu Oi byla provedena 

v prostředí statistického software Minitab Analýzy rozptylu (ANOVA) a na jejím základě byl 

vytvořen Paretův graf efektů. Hladina významnosti α byla pro P-hodnotu stanovena na úroveň 

0,01. Výsledky analýzy v podobě výstupní sestavy programu Minitab jsou uvedeny v příloze 

4. Na zvolené hladině významnosti byla statistická významnost prokázána u všech prvků 

modelu, kromě prvku Importer: 

Term                             Effect    Coef  SE Coef        T      P 

Supplier 1                        -9,89   -4,94  0,09679   -51,08  0,000 

Supplier 2                        -8,73   -4,37  0,09679   -45,12  0,000 

Supplier 3                        -9,84   -4,92  0,09679   -50,83  0,000 

Supplier 4                        -4,64   -2,32  0,09679   -23,95  0,000 

Transport 1                       -7,93   -3,97  0,09679   -40,99  0,000 

Transport 2                       -5,11   -2,55  0,09679   -26,37  0,000 

Transport 3                       -6,37   -3,18  0,09679   -32,89  0,000 

Cross docking                      4,36    2,18  0,09679    22,52  0,000 

Transport 4                        7,45    3,73  0,09679    38,50  0,000 

Plant                             46,68   23,34  0,09679   241,17  0,000 

Transport 5.1                     -1,87   -0,94  0,09679    -9,68  0,000 

Transport 5.2                      2,55    1,28  0,09679    13,18  0,000 

Market outside EU                  1,65    0,83  0,09679     8,54  0,000 

Market EU                         -1,51   -0,75  0,09679    -7,78  0,000 

 

Pro konečnou volbu klíčových prvků modelu je klíčová velikost efektu, která je graficky 

zobrazena pomocí Paretova grafu, uvedeného na obrázku 24. Statisticky nejvýznamnějším je 

jednoznačně prvek Plant. Následují Supplier 1, Supplier 3, Supplier 2, Transport 1, Transport 

4, Transport 3, Transport 2, Supplier 4 a Cross docking. Prvky Transport 5.1, Transport 5.2, 

Market outside EU a Market EU mají zanedbatelnou hodnotu efektu. 
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Obr. 24 Paretův graf efektů 

U statisticky nejvýznamnějších prvků je nutné zohlednit znaménko. V případě, že je efekt 

kladný, má zvyšování odolnosti daného prvku pozitivní vliv na odezvu Qi, tj. zvyšování 

ekonomického efektu. V případě záporné hodnoty má investice do daného prvku opačný 

efekt, tj. ztrátovou hodnotu odezvy Qi. Z tohoto důvodu byly jako klíčové prvky modelu 

k další analýze vybrány prvky Plant, Transport 4 a Cross docking: 

Term                             Effect    Coef  SE Coef        T      P 

Plant                             46,68   23,34  0,09679   241,17  0,000 

Transport 4                        7,45    3,73  0,09679    38,50  0,000 

Cross docking                      4,36    2,18  0,09679    22,52  0,000 

5.3.6 Návrh a realizace experimentů II 

K nalezení nejvhodnější varianty investování do zvýšení odolnosti zkoumaného 

dodavatelského řetězce byly použity opět faktoriální experimenty.  Za faktory jsou 

považovány pouze klíčové prvky modelu, tj. Plant, Transport 4 a Cross docking. Plán 

experimentů byl vytvořen v prostředí statistického software Minitab. Každý faktor může 

nabývat pěti úrovní: 

1. kódování -1,681792831, 

2. kódování -1, 
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3. kódování 0, 

4. kódování +1, 

5. kódování +1,681792831. 

Jednotlivé experimenty jsou uvedeny v tabulce 6. 

Tab. 6 Návrh experimentů II 

i 
Faktory (klíčové prvky modelu) 

Cross docking Transport 4 Plant 

1 -1 -1 -1 

2 1 -1 -1 

3 -1 1 -1 

4 1 1 -1 

5 -1 -1 1 

6 1 -1 1 

7 -1 1 1 

8 1 1 1 

9 -1,681792831 0 0 

10 1,681792831 0 0 

11 0 -1,681792831 0 

12 0 1,681792831 0 

13 0 0 -1,681792831 

14 0 0 1,681792831 

15 0 0 0 

16 0 0 0 

17 0 0 0 

18 0 0 0 

19 0 0 0 

20 0 0 0 

 

Mezní hodnoty ±1,681792831 jsou totožné, jako hodnoty ±1 v případě dvou úrovní (viz 

plánována a realizace experimentů I). Hodnota 0 představuje střední hodnotu všech 

parametrů. Konečně hodnoty ±1 jsou stanoveny tak, aby kódovaná úroveň ±1,681792831 

odpovídala ±1,681792831 násobku hodnoty označené ±1. Příklad stanovení výše investic pro 

hodnoty 0 a ±1: 

Mezními hodnotami investic do eliminace dopadů narušení daného prvku modelu jsou 0 

(kódování -1,681792831) a 20 mld. Kč (kódování +1,681792831). Střední hodnota je tedy 10 

mld. Kč (kódování 0). Kódované hodnoty ±1 pak odpovídají následující výši investic: 



76 
 

kódování + 1: 10 +
20 − 10

1,681792831
≅ 16 mld. Kč 

kódování − 1: 10 −
20 − 10

1,681792831
≅ 4 mld. Kč 

Obdobným způsobem jsou stanoveny hodnoty kódování pro dobu mezi narušeními a trvání 

narušení. Výsledkem jsou následující hodnoty: 

1. Kódování -1,681792831: 

 investice: 0 mld. Kč, 

 doba mezi narušeními: 1 – 3 roky (rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti), 

 trvání narušení: 30 – 90 dnů (rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti). 

2. Kódování -1: 

 investice: 4 mld. Kč, 

 doba mezi narušeními: 5 – 7 let (rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti), 

 trvání narušení: 24 – 72 dnů (rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti). 

3. Kódování 0: 

 investice: 10 mld. Kč, 

 doba mezi narušeními: 11 – 13 let (rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti), 

 trvání narušení: 15 – 45 dnů (rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti). 

4. Kódování +1: 

 investice: 16 mld. Kč, 

 doba mezi narušeními: 17 – 19 let (rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti), 

 trvání narušení: 30 – 90 dnů (rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti). 

5. Kódování +1,681792831: 

 investice: 20 mld. Kč, 

 doba mezi narušeními: 21 – 23 let (rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti), 

 trvání narušení: 6 – 18 dnů (rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti), 

uvedeném případě jde pouze o hodnotu teoretickou, protože k výskytu 

narušení nedochází. 

Výsledky simulačních experimentů (realizovaných v prostředí simulačního software 

DOSIMIS 3) jsou uvedeny v tabulce 7, která pro každý experiment zahrnuje výkon řetězce Qi, 

přírůstek výkonu Qi – Qv, přírůstek zisku z(Qi – Qv), součet nutných investic ∑Nij a celkový 

ekonomický efekt Oi. 
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Tab. 7 Realizace experimentů II 

i 
Qi 

(t/20 let) 

Qi - Qv 

(t/20 let) 

z(Qi - Qv) 

(mld. Kč/20 let) 

∑Nij 

(mld. Kč/20 let) 

Qi 

(mld. Kč/20 let) 

1 7 282 200 594 087 53,47 12 41,47 

2 7 490 300 802 187 72,20 24 48,20 

3 7 493 500 805 387 72,48 24 48,48 

4 7 148 100 459 987 41,40 36 5,40 

5 7 503 100 814 987 73,35 24 49,35 

6 7 570 400 882 287 79,41 36 43,41 

7 7 545 900 857 787 77,20 36 41,20 

8 7 727 100 1 038 987 93,51 48 45,51 

9 7 460 300 772 187 69,50 20 49,50 

10 7 602 800 914 687 82,32 40 42,32 

11 7 286 300 598 187 53,84 20 33,84 

12 7 470 000 781 887 70,37 40 30,37 

13 7 308 400 620 287 55,83 20 35,83 

14 7 863 900 1 175 787 105,82 40 65,82 

15 7 601 400 913 287 82,20 30 52,20 

16 7 690 100 1 001 987 90,18 30 60,18 

17 7 654 100 965 987 86,94 30 56,94 

18 7 747 300 1 059 187 95,33 30 65,33 

19 7 646 200 958 087 86,23 30 56,23 

20 7 339 100 650 987 58,59 30 28,59 

 

Konstantní vstupní hodnoty pro výpočet odezvy jsou uvedeny v tabulce 8. 

Tab. 8 Vstupní hodnoty pro výpočet odezvy Oi 

Proměnná (jednotka) Hodnota 

z (Kč/t) 90 000 

Qv (t/20 let) 6 688 113 

n (počet experimentů) 20 

m (počet prvků modelu) 15 

 

Počet prvků modelu zůstal stejný, ale při realizaci simulačních experimentů byly „neklíčové“ 

prvky nastaveny tak, jak to odpovídá kódové úrovni -1,681792831. 

5.3.7 Vyhodnocení experimentů II 

K nalezení optimální varianty investic do klíčových prvků modelu, která zajistí maximální 

odezvu O, byla použita Analýzy rozptylu (ANOVA). 
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Výsledky analýzy pro kompletní model odezvové plochy (lineární a kvadratické členy, 

všechny interakce), realizované v prostředí statistického software Minitab, jsou následující: 

Term                            Coef  SE Coef       T      P 

Constant                      53,308    4,885  10,913  0,000 

Cross docking                 -6,164    5,451  -1,131  0,285 

Transport 4                   -5,871    5,451  -1,077  0,307 

Plant                         10,635    5,451   1,951  0,080 

Cross docking*Cross docking   -8,496    8,924  -0,952  0,364 

Transport 4*Transport 4      -22,301    8,924  -2,499  0,032 

Plant*Plant                   -3,581    8,924  -0,401  0,697 

Cross docking*Transport 4    -13,987   11,977  -1,168  0,270 

Cross docking*Plant           12,275   11,977   1,025  0,330 

Transport 4*Plant             10,515   11,977   0,878  0,401 

Statisticky významnými prvky modelu jsou Plant a Transport 4. Za těchto předpokladů byla 

určena funkce závislosti odezvy O na uvedených prvcích v kódovaných hodnotách takto: 

Estimated Regression Coefficients for Oi 

 

Term                        Coef  SE Coef       T      P 

Constant                  50,129    3,367  14,887  0,000 

Transport 4               -5,871    5,359  -1,096  0,289 

Plant                     10,635    5,359   1,984  0,065 

Transport 4*Transport 4  -21,210    8,694  -2,439  0,027 

𝑂 = 50,129 − 5,871 ∙ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 4 − 21,210 ∙ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 42 + 10,635 ∙ 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 

Grafické znázornění závislosti je uvedeno na obrázcích 25 a 26. 

 

Obr. 25 Prostorový graf závislosti O = f(Transport 4, Plant) 
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Obr. 26 Plošný graf závislosti O = f(Transport 4, Plant) 

Z grafického zobrazení je zřejmé, že je optimální kódovaná hodnota pro prvek Plant ve výši 

+1,681792831. Pak nabývá funkce závislosti odezvy O následujícího tvaru: 

𝑂 = 68,015 − 5,871 ∙ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 4 − 21,210 ∙ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 42 

Uvedená funkce má extrém (maximum) při kódované hodnotě Transport 4 rovné -0,138. Za 

těchto podmínek je odezva O (celkový ekonomický efekt) ve výši: 

𝑂 = 50,129 − 5,871 ∙ (−0,138) − 21,210 ∙ (−0,138)2 + 10,635 ∙ 1,682 = 68,423 mld. Kč 

Pod dekódování hodnot je z ekonomického hlediska optimální varianta do zvýšení odolnosti 

zkoumaného dodavatelského řetězce následující: 

1. Plant: hodnota +1,681792831 odpovídá investici ve výši 20 mld. Kč. 

2. Transport 4: – hodnota -0,138 odpovídá investici ve výši 9,179 mld. Kč. 

5.4 Předpokládané budoucí uplatnění metodiky 

Metodika uplatnění počítačové simulace pro řízení odolných dodavatelských řetězců jako 

součást Koncepce hodnocení a budování odolnosti dodavatelského řetězce (vyvíjené ve 

spolupráci se ŠKODA AUTO VYSOKOU ŠKOLOU, o.p.s.) by měla být stěžejním 

podkladem pro budoucí tvorbu Systému pro podporu řízení odolnosti dodavatelského řetězce. 

Struktura systému je uvedena na obrázku 27. 
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Obr. 27 Struktura systému pro podporu řízení odolnosti dodavatelského řetězce 

Subsystém vstupních dat 

Simulační software vyžaduje přesná data a informace o zkoumaném dodavatelském řetězci, 

která nejsou vždy dostupná v takové formě, aby byla přímo použitelná ve vytvořeném 

modelu. Stěžejní jsou zejména data o narušeních. K analýze typů, počtu a frekvence výskytu 

narušení a predikci jejich vlivu na jednotlivé články řetězce by měla být využity metody pro 

analýzu časových řad. K popisu a vizualizaci vazeb mezi vstupními parametry, výběru 

neredundantních vstupních parametrů a identifikaci datových skupin by měla sloužit shluková 

analýza. Tyto analýzy budou podporovat predikci výskytu a míry málo pravděpodobných 

narušení. V případě narušení, u kterých se bude vyskytovat nejistota a neúplnost dat budou 

k predikci využívány nástroje umělé inteligence, zejména umělé neuronové sítě a fuzzy 

množiny a logika. 

Simulační subsystém 

Jádrem celého systému je simulační subsystém, pomocí kterého bude vytvářen počítačový 

model zkoumaného dodavatelského řetězce, zohledňující zásadní narušení, vyskytující 

s v jeho podnikatelském prostředí. K tomuto účelu bude sloužit „simulační část“ vyvinuté 

Metodiky uplatnění počítačové simulace pro řízení odolných dodavatelských řetězců. Mimo 

určení optimální investiční strategie, zajišťující efektivní odolnost dodavatelského řetězce, by 

měl simulační subsystém pomoci zkoumat: 

 dopady změn ve struktuře daného dodavatelského řetězce (jeho prvků a vazeb) na 

výkon a odolnost řetězce, 

Subsystém 

vstupních dat 

Simulační 

subsystém 

Subsystém 

plánování 

experimentů 

Subsystém 

hodnocení 

výsledků 

Výstupní data Vstupní data 
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 efekty změny vstupních parametrů modelu na výkon a odolnost dodavatelského 

řetězce, 

 dopady změny logistické strategie na výkon a odolnost dodavatelského řetězce. 

Subsystém plánování experimentů 

Uvedený subsystém bude sloužit ke snížení enormního počtu variant, reprezentujících různé 

kombinace vstupních parametrů modelovaného dodavatelského řetězce. Východiskem pro 

jeho tvorbu bude část Metodiky, zaměřená na využití metod pro plánování experimentů. 

Subsystém hodnocení výsledků 

Pro zkoumání dopadů změny parametrů modelu dodavatelského řetězce na jeho výkon a 

odolnost by měl být vytvořen lineární regresní metamodel. Ten bude využívat statistické testy 

známé z analýzy obecných lineárních modelů k tomu, aby byla vyhodnocena významnost 

parametrů modelu a tím rozdíly mezi jednotlivými variantami zvyšování výkonu a odolnosti 

dodavatelského řetězce. Metamodel bude tedy využíván k analýze sensitivity a optimalizaci 

anebo predikci výkonu zkoumaného řetězce. 
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6 Závěr 

Jedním ze záměrů předložené dizertační práce bylo vymezení pojmu odolnosti 

dodavatelského řetězce. Tento pojem je české odborné veřejnosti stále téměř neznámý, 

přestože se řízení odolných dodavatelských řetězců v zahraničí odborné literatuře věnuje 

velká pozornost. Tato disertační práce chápe odolnost dodavatelského řetězce jako „schopnost 

dodavatelského řetězce se po zásadním narušení vrátit do původního stavu“. Jako zásadní 

práce chápe narušení definovaná Světovým ekonomickým fórem (World Economic Forum), 

tj. přírodní katastrofy, extrémní změny počasí, konflikty a politické problémy, terorizmus a 

náhlé šoky poptávky.  

Hlavním cílem dizertační práce bylo metodicky a uživatelsky determinovat jednu z výrazných 

možností zkoumání a zajišťování odolnosti dodavatelského řetězce. Jde o počítačovou 

simulaci jako nástroje analýzy a syntézy, který umožňuje vytvoření modelu reálného 

dodavatelského řetězce a zkoumání vlivu narušení na jeho výkon. K tomuto účelu byl zvolen 

simulační nástroj DOSIMIS 3, který umožňuje vytvořit model se složitou strukturu 

dodavatelského řetězce a zohlednit vazby mezi jeho články. 

V teoretické části byla provedena rešerše praktického využití počítačové simulace pro 

zkoumání odolnosti dodavatelského řetězce. Na základě kritického zhodnocení rešerše 

literatury je možné konstatovat, že je využití počítačové simulace k modelování odolnosti 

dodavatelského řetězce stále v počátečním stádiu výzkumu. 

Proto byla v experimentální části předkládané disertační práce navržena metodika uplatnění 

počítačové simulace pro řízení odolných dodavatelských řetězců v průmyslu. Metodika má za 

cíl konkretizovat krok „Koncepce pro hodnocení a budování odolnosti dodavatelského 

řetězce“ nazvaný „Výběr vhodných řešení“, která je školitelským pracovištěm dlouhodobě 

vyvíjena ve spolupráci se ŠKODA AUTO VYSOKOU ŠKOLOU o.p.s. Metodicky vychází 

z kombinace metodologie počítačové simulace a nástrojů plánování experimentů. 

Pro verifikaci navržené metodiky byl zvolen dodavatelský řetězec automobilového průmyslu, 

který je představitelem globálně (světově) působících dodavatelských řetězců. Tyto 

dodavatelské řetězce jsou ovlivňovány většinou zásadních narušení, definovaných Světovým 

ekonomickým fórem. 
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Výsledkem aplikace metodiky pro manažerskou praxi je určení kritických prvků 

dodavatelského řetězce, do kterých je potřebné investovat, aby bylo možné co nejefektivněji a 

nejrychleji posílit odolnost dodavatelského řetězce jako celku.  

Vytvořenou metodiku je možné uplatnit pro různé dodavatelské řetězce. Zvolený software 

umožnuje změnu struktury dodavatelského řetězce a vazeb mezi jeho články. Předkládaná 

metodika dovoluje usnadnit a zkvalitnit manažerské rozhodování při řízení odolných 

dodavatelských řetězců. Zlepšuje informovanost o fungování řetězce, vede k posílení jeho 

struktury a efektivním způsobem snižuje ztráty z dopadů zásadních narušení. 
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7 Conclusion  

One of the major aim of this dissertational thesis was to define the concept of supply chain 

resilience. This concept does not well known in Czech Republic, even though resilience is 

frequently uses in international literature. The dissertational thesis defines “resilience” as 

consider the ability of supply chain to get back to the normal state after major internal or 

external disturbances. World Economic Forum has mentioned natural disasters, extremal 

weather changes, political conflicts and terrorism as the fundamental reasons of unexpected 

expenses. 

The main goal of dissertational thesis was to determine the possibility of research and 

insurance of supply chain resilience. Simulation and computational approach has been 

implemented in dissertational thesis. Developed software for supply chain analysis and 

synthesis is based on DOSIMIS – 3. The tool can be used in real conditions for supply chains 

creating, research or unit analysis. 

In theoretical part, the author has researched practical implementation of simulation 

approaches. Necessity of the further research in supply chain modelling has been approved by 

analyzing of existing literature and articles. 

The methodology for supply chain modelling has been proposed for using in supply chain 

management in industry. The main goal of the methodology is to concretize the step “Concept 

for supply chain evaluation” and the following decision-making. The methodology has been 

developed by professors in cooperation with ŠKODA AUTO. The methodology uses 

combination of supply chain simulation and experiment planning. 

During verification of implemented methodology, the real supply chain on automotive plant 

has been used, which is a representative of the global logistic providers. Those supply chains 

are influenced by major disruptions. 

The result of model implementation is that the potential bottlenecks or critical units can be 

identified and improved by management. The company will avoid an unexpected expenses. 
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Implemented methodology can be used for a different supply chains. Chosen software 

(DOSIMIS – 3) allows changing supply chain structure and dependencies between particular 

units according to company strategy and process changes. The presented methodology allows 

simplifying and improving decision-making in supply chain management. Better information 

about the process helps to avoid the unexpected expenses. 
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Příloha 1 Výsledky 30 simulačních experimentů výchozího modelu 

zkoumaného dodavatelského řetězce 

Experiment 
Výkon řetězce 

(t/20 let) 
 Statistický parametr Hodnota (t/20 let) 

1 6 755 600  Aritmetický průměr 6 688 113 

2 6 743 900  Směrodatná odchylka 145 561 

3 6 750 500  Minimum 6 409 000 

4 6 597 200  Maximum 6 967 400 

5 6 582 600  

6 6 557 200  

7 6 938 200  

8 6 826 000  

9 6 856 400  

10 6 967 400  

11 6 710 900  

12 6 632 300  

13 6 747 100  

14 6 872 800  

15 6 630 900  

16 6 852 000  

17 6 685 200  

18 6 543 600  

19 6 509 300  

20 6 662 400  

21 6 674 800  

22 6 744 300  

23 6 590 200  

24 6 461 100  

25 6 462 000  

26 6 409 000  

27 6 812 500  

28 6 765 700  

29 6 785 100  

30 6 517 200  
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Příloha 2 Návrh experimentů I 

i 

Faktory (prvky modelu) 
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1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 

2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 

3 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 

4 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 

5 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 

6 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

7 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 

8 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 

9 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 

10 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 

11 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 

12 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

13 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 

14 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 

15 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 

16 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 

17 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 -1 

18 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 

19 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 

20 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 
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21 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 

22 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 

23 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 

24 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 

25 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 

26 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 

27 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 

28 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 

29 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 1 

30 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 

31 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 

32 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 

33 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 

34 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 

35 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 

36 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 

37 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 

38 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 

39 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 

40 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 

41 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 1 

42 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 

43 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 

44 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 

45 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 

46 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 

47 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 

48 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 

49 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 
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50 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

51 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 

52 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 

53 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 

54 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 

55 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 

56 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 

57 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 

58 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 

59 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 

60 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 

61 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 

62 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 

63 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 

64 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

65 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 

66 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 

67 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 

68 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 

69 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 

70 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 

71 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 

72 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 

73 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 

74 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 

75 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 

76 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 

77 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 

78 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 
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79 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 

80 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 

81 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 

82 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 

83 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 

84 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 

85 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 

86 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 

87 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 

88 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 

89 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 

90 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 

91 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 

92 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 

93 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 

94 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 

95 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 

96 1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 

97 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 

98 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 

99 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 

100 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 

101 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 

102 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 

103 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 

104 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 

105 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 

106 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 

107 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 
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108 1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 

109 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 

110 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 

111 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 

112 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 

113 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 

114 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 1 

115 -1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 

116 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 

117 -1 -1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 

118 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 

119 -1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 

120 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 

121 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 

122 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 

123 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 

124 1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 

125 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 

126 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 -1 

127 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 

128 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Příloha 3 Realizace experimentů I 

i 
Qi 

(t/20 let) 

Qi - Qv 

(t/20 let) 

z(Qi - Qv) 

(mld. Kč/20 let) 

∑ Nij 

(mld. Kč/20 let) 

Qi 

(mld. Kč/20 let) 

1 7 057 600 369 487 33,25 60 -26,75 

2 7 328 100 639 987 57,60 100 -42,40 

3 7 597 300 909 187 81,83 80 1,83 

4 8 504 600 1 816 487 163,48 160 3,48 

5 7 597 700 909 587 81,86 120 -38,14 

6 6 702 100 13 987 1,26 40 -38,74 

7 7 815 000 1 126 887 101,42 100 1,42 

8 8 024 400 1 336 287 120,27 140 -19,73 

9 7 296 300 608 187 54,74 80 -25,26 

10 7 061 100 372 987 33,57 80 -46,43 

11 8 304 000 1 615 887 145,43 140 5,43 

12 7 725 300 1 037 187 93,35 100 -6,65 

13 7 292 400 604 287 54,39 100 -45,61 

14 7 671 800 983 687 88,53 140 -51,47 

15 7 851 700 1 163 587 104,72 120 -15,28 

16 8 751 000 2 062 887 185,66 200 -14,34 

17 8 731 600 2 043 487 183,91 160 23,91 

18 7 837 500 1 149 387 103,44 120 -16,56 

19 7 736 500 1 048 387 94,35 140 -45,65 

20 7 640 900 952 787 85,75 140 -54,25 

21 7 760 500 1 072 387 96,51 100 -3,49 

22 8 610 500 1 922 387 173,01 180 -6,99 

23 7 290 000 601 887 54,17 120 -65,83 

24 7 831 100 1 142 987 102,87 160 -57,13 

25 8 210 300 1 522 187 137,00 140 -3,00 

26 8 161 400 1 473 287 132,60 140 -7,40 

27 7 029 200 341 087 30,70 80 -49,30 

28 8 305 200 1 617 087 145,54 200 -54,46 

29 8 975 500 2 287 387 205,86 200 5,86 

30 8 212 500 1 524 387 137,19 160 -22,81 

31 8 046 200 1 358 087 122,23 180 -57,77 

32 7 879 400 1 191 287 107,22 180 -72,78 

33 7 776 600 1 088 487 97,96 80 17,96 

34 8 411 500 1 723 387 155,10 160 -4,90 

35 7 760 600 1 072 487 96,52 140 -43,48 

36 7 205 600 517 487 46,57 100 -53,43 

37 8 295 100 1 606 987 144,63 140 4,63 

38 8 609 000 1 920 887 172,88 180 -7,12 

39 7 906 000 1 217 887 109,61 160 -50,39 

40 7 731 000 1 042 887 93,86 160 -66,14 
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41 8 253 400 1 565 287 140,88 140 0,88 

42 8 742 600 2 054 487 184,90 180 4,90 

43 8 000 600 1 312 487 118,12 160 -41,88 

44 7 748 300 1 060 187 95,42 160 -64,58 

45 8 490 200 1 802 087 162,19 160 2,19 

46 8 260 200 1 572 087 141,49 160 -18,51 

47 7 703 900 1 015 787 91,42 140 -48,58 

48 7 888 300 1 200 187 108,02 180 -71,98 

49 7 252 900 564 787 50,83 100 -49,17 

50 7 374 600 686 487 61,78 100 -38,22 

51 7 932 300 1 244 187 111,98 120 -8,02 

52 8 314 100 1 625 987 146,34 160 -13,66 

53 7 450 100 761 987 68,58 120 -51,42 

54 7 731 100 1 042 987 93,87 160 -66,13 

55 8 634 600 1 946 487 175,18 180 -4,82 

56 8 280 100 1 591 987 143,28 180 -36,72 

57 7 482 800 794 687 71,52 120 -48,48 

58 7 828 600 1 140 487 102,64 160 -57,36 

59 8 695 600 2 007 487 180,67 180 0,67 

60 8 328 000 1 639 887 147,59 180 -32,41 

61 7 193 400 505 287 45,48 100 -54,52 

62 7 975 300 1 287 187 115,85 180 -64,15 

63 8 642 100 1 953 987 175,86 200 -24,14 

64 8 186 900 1 498 787 134,89 160 -25,11 

65 7 111 500 423 387 38,10 80 -41,90 

66 7 521 000 832 887 74,96 120 -45,04 

67 8 168 700 1 480 587 133,25 140 -6,75 

68 8 180 500 1 492 387 134,31 140 -5,69 

69 7 330 300 642 187 57,80 100 -42,20 

70 8 149 000 1 460 887 131,48 180 -48,52 

71 8 964 000 2 275 887 204,83 200 4,83 

72 8 282 400 1 594 287 143,49 160 -16,51 

73 7 774 800 1 086 687 97,80 140 -42,20 

74 7 749 400 1 061 287 95,52 140 -44,48 

75 8 546 600 1 858 487 167,26 160 7,26 

76 8 845 200 2 157 087 194,14 200 -5,86 

77 7 416 600 728 487 65,56 120 -54,44 

78 7 774 600 1 086 487 97,78 160 -62,22 

79 8 498 500 1 810 387 162,93 180 -17,07 

80 8 469 400 1 781 287 160,32 180 -19,68 

81 7 862 600 1 174 487 105,70 100 5,70 

82 8 056 300 1 368 187 123,14 140 -16,86 

83 7 481 700 793 587 71,42 120 -48,58 

84 7 267 300 579 187 52,13 120 -67,87 

85 8 279 600 1 591 487 143,23 160 -16,77 
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86 8 407 400 1 719 287 154,74 160 -5,26 

87 7 599 800 911 687 82,05 140 -57,95 

88 7 803 200 1 115 087 100,36 180 -79,64 

89 7 923 500 1 235 387 111,18 120 -8,82 

90 8 916 200 2 228 087 200,53 200 0,53 

91 8 015 100 1 326 987 119,43 180 -60,57 

92 7 545 200 857 087 77,14 140 -62,86 

93 8 102 000 1 413 887 127,25 140 -12,75 

94 8 361 100 1 672 987 150,57 180 -29,43 

95 7 772 200 1 084 087 97,57 160 -62,43 

96 7 460 800 772 687 69,54 160 -90,46 

97 8 827 100 2 138 987 192,51 180 12,51 

98 7 751 000 1 062 887 95,66 100 -4,34 

99 7 481 400 793 287 71,40 120 -48,60 

100 7 737 100 1 048 987 94,41 160 -65,59 

101 7 889 500 1 201 387 108,12 120 -11,88 

102 8 299 100 1 610 987 144,99 160 -15,01 

103 7 073 600 385 487 34,69 100 -65,31 

104 7 933 100 1 244 987 112,05 180 -67,95 

105 7 961 800 1 273 687 114,63 120 -5,37 

106 8 420 400 1 732 287 155,91 160 -4,09 

107 7 177 300 489 187 44,03 100 -55,97 

108 7 907 100 1 218 987 109,71 180 -70,29 

109 8 649 200 1 961 087 176,50 180 -3,50 

110 8 422 300 1 734 187 156,08 180 -23,92 

111 8 127 900 1 439 787 129,58 200 -70,42 

112 7 677 300 989 187 89,03 160 -70,97 

113 7 526 000 837 887 75,41 120 -44,59 

114 8 333 900 1 645 787 148,12 200 -51,88 

115 8 504 400 1 816 287 163,47 180 -16,53 

116 9 096 600 2 408 487 216,76 220 -3,24 

117 8 026 600 1 338 487 120,46 180 -59,54 

118 7 404 200 716 087 64,45 140 -75,55 

119 8 680 800 1 992 687 179,34 200 -20,66 

120 8 548 400 1 860 287 167,43 200 -32,57 

121 8 091 800 1 403 687 126,33 180 -53,67 

122 7 442 400 754 287 67,89 140 -72,11 

123 8 709 800 2 021 687 181,95 200 -18,05 

124 8 589 600 1 901 487 171,13 200 -28,87 

125 8 197 300 1 509 187 135,83 200 -64,17 

126 8 152 700 1 464 587 131,81 200 -68,19 

127 8 341 800 1 653 687 148,83 180 -31,17 

128 10 000 000 3 311 887 298,07 300 -1,93 
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Příloha 4 Vyhodnocení experimentů I v prostředí software Minitab 

Estimated Effects and Coefficients for Qi (coded units) 

 

Term                             Effect    Coef  SE Coef        T      P 

Constant                                 -32,25  0,09679  -333,23  0,000 

Supplier 1                        -9,89   -4,94  0,09679   -51,08  0,000 

Supplier 2                        -8,73   -4,37  0,09679   -45,12  0,000 

Supplier 3                        -9,84   -4,92  0,09679   -50,83  0,000 

Supplier 4                        -4,64   -2,32  0,09679   -23,95  0,000 

Transport 1                       -7,93   -3,97  0,09679   -40,99  0,000 

Transport 2                       -5,11   -2,55  0,09679   -26,37  0,000 

Transport 3                       -6,37   -3,18  0,09679   -32,89  0,000 

Cross docking                      4,36    2,18  0,09679    22,52  0,000 

Transport 4                        7,45    3,73  0,09679    38,50  0,000 

Plant                             46,68   23,34  0,09679   241,17  0,000 

Transport 5.1                     -1,87   -0,94  0,09679    -9,68  0,000 

Transport 5.2                      2,55    1,28  0,09679    13,18  0,000 

Importer                           0,33    0,16  0,09679     1,68  0,102 

Market outside EU                  1,65    0,83  0,09679     8,54  0,000 

Market EU                         -1,51   -0,75  0,09679    -7,78  0,000 

Supplier 1*Supplier 2              0,01    0,00  0,09679     0,04  0,965 

Supplier 1*Supplier 3              0,00    0,00  0,09679     0,01  0,994 

Supplier 1*Supplier 4              0,25    0,13  0,09679     1,31  0,198 

Supplier 1*Transport 1             0,31    0,15  0,09679     1,58  0,124 

Supplier 1*Transport 2            -0,00   -0,00  0,09679    -0,02  0,981 

Supplier 1*Transport 3             2,24    1,12  0,09679    11,56  0,000 

Supplier 1*Cross docking           0,03    0,01  0,09679     0,15  0,881 

Supplier 1*Transport 4             0,24    0,12  0,09679     1,23  0,228 

Supplier 1*Plant                   0,38    0,19  0,09679     1,96  0,059 

Supplier 1*Transport 5.1           0,15    0,07  0,09679     0,76  0,453 

Supplier 1*Transport 5.2           0,01    0,00  0,09679     0,03  0,975 

Supplier 1*Importer                0,65    0,32  0,09679     3,34  0,002 

Supplier 1*Market outside EU       0,46    0,23  0,09679     2,37  0,024 

Supplier 1*Market EU               0,85    0,43  0,09679     4,41  0,000 

Supplier 2*Supplier 3              0,00    0,00  0,09679     0,01  0,994 

Supplier 2*Supplier 4              0,84    0,42  0,09679     4,36  0,000 

Supplier 2*Transport 1             0,88    0,44  0,09679     4,52  0,000 

Supplier 2*Transport 2             0,04    0,02  0,09679     0,23  0,821 

Supplier 2*Transport 3             0,98    0,49  0,09679     5,08  0,000 

Supplier 2*Cross docking           1,43    0,72  0,09679     7,39  0,000 

Supplier 2*Transport 4            -0,00   -0,00  0,09679    -0,02  0,984 

Supplier 2*Plant                   1,52    0,76  0,09679     7,85  0,000 

Supplier 2*Transport 5.1           0,03    0,01  0,09679     0,14  0,887 

Supplier 2*Transport 5.2           0,01    0,01  0,09679     0,07  0,944 

Supplier 2*Importer                0,28    0,14  0,09679     1,43  0,162 

Supplier 2*Market outside EU       2,20    1,10  0,09679    11,38  0,000 

Supplier 2*Market EU               0,06    0,03  0,09679     0,30  0,768 

Supplier 3*Supplier 4              0,12    0,06  0,09679     0,62  0,540 

Supplier 3*Transport 1             0,00    0,00  0,09679     0,01  0,994 

Supplier 3*Transport 2             0,35    0,17  0,09679     1,78  0,084 

Supplier 3*Transport 3            -0,12   -0,06  0,09679    -0,60  0,551 

Supplier 3*Cross docking          -0,00   -0,00  0,09679    -0,01  0,993 

Supplier 3*Transport 4             0,00    0,00  0,09679     0,00  0,999 

Supplier 3*Plant                   0,27    0,13  0,09679     1,39  0,174 

Supplier 3*Transport 5.1           0,14    0,07  0,09679     0,73  0,473 

Supplier 3*Transport 5.2           0,00    0,00  0,09679     0,02  0,981 

Supplier 3*Importer                0,60    0,30  0,09679     3,10  0,004 

Supplier 3*Market outside EU       1,04    0,52  0,09679     5,37  0,000 

Supplier 3*Market EU               0,18    0,09  0,09679     0,95  0,350 

Supplier 4*Transport 1             0,07    0,03  0,09679     0,35  0,727 

Supplier 4*Transport 2             0,14    0,07  0,09679     0,70  0,486 

Supplier 4*Transport 3            -0,00   -0,00  0,09679    -0,01  0,990 

Supplier 4*Cross docking           0,25    0,13  0,09679     1,30  0,203 

Supplier 4*Transport 4            -0,00   -0,00  0,09679    -0,01  0,996 

Supplier 4*Plant                   0,43    0,21  0,09679     2,22  0,034 

Supplier 4*Transport 5.2           0,11    0,05  0,09679     0,55  0,586 
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Supplier 4*Market outside EU       0,23    0,12  0,09679     1,21  0,236 

Supplier 4*Market EU               2,66    1,33  0,09679    13,76  0,000 

Transport 1*Transport 3            0,26    0,13  0,09679     1,35  0,188 

Transport 1*Transport 4            3,28    1,64  0,09679    16,96  0,000 

Transport 1*Transport 5.1          0,19    0,09  0,09679     0,96  0,344 

Transport 1*Transport 5.2          0,53    0,26  0,09679     2,73  0,010 

Transport 1*Importer              -0,01   -0,01  0,09679    -0,06  0,956 

Transport 1*Market outside EU      0,14    0,07  0,09679     0,72  0,479 

Transport 2*Cross docking          0,02    0,01  0,09679     0,08  0,937 

Transport 2*Transport 4           -0,00   -0,00  0,09679    -0,01  0,994 

Transport 2*Transport 5.1          0,25    0,12  0,09679     1,27  0,212 

Transport 2*Transport 5.2          0,00    0,00  0,09679     0,01  0,990 

Transport 2*Importer              -0,00   -0,00  0,09679    -0,00  0,997 

Transport 2*Market EU              0,12    0,06  0,09679     0,63  0,533 

Transport 3*Cross docking          0,00    0,00  0,09679     0,01  0,990 

Transport 3*Transport 5.1          0,00    0,00  0,09679     0,01  0,992 

Transport 3*Transport 5.2          3,60    1,80  0,09679    18,59  0,000 

Transport 3*Market EU              1,83    0,92  0,09679     9,47  0,000 

Cross docking*Transport 4          1,73    0,87  0,09679     8,94  0,000 

Cross docking*Plant                0,12    0,06  0,09679     0,60  0,551 

Cross docking*Transport 5.1        0,42    0,21  0,09679     2,15  0,039 

Cross docking*Transport 5.2        4,58    2,29  0,09679    23,65  0,000 

Cross docking*Importer             0,03    0,01  0,09679     0,15  0,883 

Cross docking*Market outside EU    0,63    0,31  0,09679     3,23  0,003 

Transport 4*Transport 5.1          0,26    0,13  0,09679     1,32  0,195 

Transport 4*Market EU              1,09    0,54  0,09679     5,63  0,000 

Plant*Transport 5.1                2,54    1,27  0,09679    13,14  0,000 

Plant*Importer                     0,00    0,00  0,09679     0,02  0,985 

Plant*Market EU                    1,05    0,53  0,09679     5,43  0,000 

Transport 5.1*Market outside EU    2,65    1,32  0,09679    13,67  0,000 

Transport 5.2*Importer             2,10    1,05  0,09679    10,83  0,000 

Transport 5.2*Market outside EU    2,23    1,12  0,09679    11,52  0,000 

Importer*Market EU                 1,68    0,84  0,09679     8,70  0,000 

Market outside EU*Market EU        0,00    0,00  0,09679     0,01  0,994 
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