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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]. 

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.  

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. 
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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.  
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2 Teoretická východiska řízení odolných dodavatelských řetězců 

2.1 Dodavatelské řetězce 

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].  

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 

uživatele“ [6].  

2.2 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). 
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Pří výběru způsobu řízení dodavatelského řetězce je důležitě se rozhodnout, které z výše 

uváděných koncepcí budou respektovány. Odolnému řízení dodavatelských řetězců je 

věnována samostatná kapitola. 

2.3 Řízení odolných dodavatelských řetězců 

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

výkon.  

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]. 

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

dosáhnout nového, více žádaného stavu [21].  

 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.  

Pro potřeby disertační práce autorka definuje odolnost dodavatelského řetězce jako 

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

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. 

3.1 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. 

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. 

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.  

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

 rozmístění prvků modelu, 
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 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]. 

3.2 Analýza současného stavu využití počítačové simulace pro řízení odolných 

dodavatelských řetězců 

V dalším textu jsou uvedeny příklady známých simulačních modelů, které zkoumají různé 

aspekty odolnosti dodavatelských řetězců. 

3.2.1 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. 

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. 
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3.2.2 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.  

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. 

3.2.3 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. 

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

výběru nejvhodnější politiky boje proti narušením, která mohou ohrozit výkonnost 

dodavatelského řetězce. 

3.2.4 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 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.    
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3.2.5 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  

Plánování experimentů pomáhá zkoumat nové procesy nebo zjistit nové možnosti existujících 

procesů.  

4.1 Faktoriální experimenty 

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

výsledků analýza rozptylu (ANOVA) a Paretův graf efektů.  

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. 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“.  

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. 

4.2 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.  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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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 Definice narušení a odolnosti dodavatelského řetězce 

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

zvyšujících jejich zranitelnost. Východiskem pro definování narušení pro potřeby disertační 

práce se staly závěry studie Světového ekonomického fóra [25], která vymezuje pět 

nejdůležitějších narušení: 

1. přírodní katastrofy, 

2. extrémní výkyvy počasí, 

3. konflikty a politické nepokoje, 

4. terorismus, 

5. náhlé šoky poptávky. 

Na základě závěrů studie byla 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. 

5.2 Koncepce hodnocení a budování odolnosti dodavatelského řetězce 

Navržená metodika pro uplatnění počítačové simulace pro řízení odolných dodavatelských 

řetězců je součástí Koncepce hodnocení a budování odolnosti dodavatelského řetězce, na jejíž 

tvorbě se autorka práce rovněž podílí. Její schéma je uvedeno na obrázku 1. 
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Obr. 1 Koncepce hodnocení a budování odolnosti dodavatelského řetězce 

5.3 Návrh metodiky počítačové simulace  

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

konkretizovat primárně krok 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. Schéma 

navržené metodiky je uvedeno na obrázku 2. 
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Obr. 2 Metodika uplatnění počítačové simulace pro řízení odolných dodavatelských řetězců 

5.4 Verifikace metodiky počítačové simulace 

K verifikaci navržené metodiky byl zvolen zjednodušený příklad dodavatelského řetězce 

z oblasti automobilového průmyslu.  

Příprava mentálního 

modelu 

Sestavení 

simulačního modelu 

Zkoušení a 

verifikace modelu 

Návrh a realizace 

experimentů I 

Vyhodnocení 

experimentů I 

Návrh a realizace 

experimentů II 

Vyhodnocení 

experimentů II 



18 
 

5.4.1 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. Schéma zkoumaného dodavatelského řetězce je 

uvedeno na obrázku 3. 

5.4.2  Sestavení simulačního modelu 

Na základě mentálního modelu byl vytvořen v prostředí dostupného simulačního software 

DOSIMIS 3 simulační model, uvedený na obrázku 4. 

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

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 1. 

Tab. 1 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 overal 500 000 
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Obr. 3 Schéma zkoumaného dodavatelského řetězce

Region 1 

Dodavatelé 1 PSL 1 

Region 2 

Dodavatelé 2 PSL 2 
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Dodavatelé 3 PSL 3 

Region 4 

Cross docking PSL 4 
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Výrobci 

PSL 5.1 

Dodavatelé 4 PSL 5.2 

Region 6 

Importér Trh 1 

Region 7 

Trh 2 
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Obr. 4 Simulační model sestavený v prostředí DOSIMIS 3 
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Narušení každého prvku modelu je definováno jako: 

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 písmena „U“. 

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. 

5.4.3 Zkoušení a verifikace modelu 

Pro potřeby další aplikace metodiky je 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, vedly k průměrné hodnotě výkonu dodavatelského řetězce pro zadané podmínky 

ve výši 6 688 113 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 %. 

5.4.4 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. 
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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. 

Odezvou (kritériem pro hodnocení jednotlivých experimentů) 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 

K vygenerování experimentů byl použit statistický software Minitab. K realizaci 128 

experimentů byl použit software DOSIMIS 3. 

5.4.5 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. 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 
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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 5. 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. 5 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 
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5.4.6 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: 

 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. 

Celkem 20 experimentů bylo opět realizováno v prostředí software DOSIMIS 3. 
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5.4.7 Vyhodnocení experimentů II 

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 obrázku 6. 

 

Obr. 6 Plošný graf závislosti O = f(Transport 4, Plant) 
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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 

Po 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. 
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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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