
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
EKONOMICKÁ FAKULTA 

 
 

 

                             
 
 
 
 
 

Stochastický model logistického systému 
výrobní firmy se zaměřením na řízení zásob 

 

 

 

Autoreferát doktorské disertační práce 
 

 
 
 
 

 

RNDr. Šárka Michalcová 
 
 

Ostrava 2011



 

     VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA 
OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 
 
 
 
 
 

Stochastický model logistického systému 
výrobní firmy se zaměřením na řízení zásob 

 
 

 

Autoreferát doktorské disertační práce 
 

 
 
 
 
 
Studijní program: Ekonomika a management 

Studijní obor: Podniková ekonomika a management 

Školitel: doc. Ing. Jaromír Olšovský, CSc. 

Autor: RNDr. Šárka Michalcová 

Rok: 2011 

 

  



 

Obsah 

 

1 Úvod do problematiky ...................................................................................................... 4 

2 Cíle disertační práce ........................................................................................................ 8 

3 Struktura disertační práce ............................................................................................. 10 

4 Přínosy disertační práce ................................................................................................ 21 

5 Anotace ............................................................................................................................ 23 

5 Resume ............................................................................................................................ 25 

6 Seznam literatury ............................................................................................................ 27 

7 Seznam vlastních prací vztahujících se k tématu disertační práce ........................ 34 

 

 

 
  



 

 

1 Úvod do problematiky 

Logistický systém výrobní firmy je složitá, vzájemně propojená soustava dílčích procesů 

(dodavatelských, výrobních, zásobovacích, distribučních apod.). V reálném systému není 

provázanost mezi těmito jednotlivými procesy i mezi ostatními navazujícími procesy (např. 

plánování, financování, účetnictví) vždy kompletní a dokonalá, a proto můžeme analyzovat 

optimální podmínky fungování tohoto složitého systému na dvou úrovních: 

 

 Úroveň jednotlivých logistických procesů (např. subsystém řízení objednávek 

zákazníků, subsystém výrobního plánování, subsystém dodávek materiálu, subsystém 

distribuce z centrálního skladu, subsystém přímého prodeje z firemní prodejny apod.). 

Tuto úroveň můžeme zkoumat prostřednictvím optimalizačních modelů (např. 

s využitím známého deterministického Harris-Wilsonova modelu optimální dodávky 

nebo výrobní dávky, některého ze stochastických matematických modelů zásob, 

stochastickou simulací typu Monte Carlo apod.). 

 

 Úroveň celkového logistického systému firmy zkoumaná zejména prostřednictvím 

metody Cost and Revenue. Jedná se o známou analýzu výnosů (Revenue), variabilních 

nákladů (Variable Costs - VC) a fixních nákladů (Fixed Costs - FC). Tato kvantitativní 

analýza efektivnosti firmy se opírá o poznatky, které jsou v souladu se současnou 

akceptovanou mikroekonomickou teorií. Touto metodou lze určit nejen optimální 

velikost produkce, při níž je dosaženo maximálního zisku, ale rovněž tzv. body zvratu 

(Break-Even Points), které vymezují ziskový potenciál firmy (tj. oblast s kladným 

ziskem). Dále lze stanovit tzv. krizový bod dočasného ukončení výroby v případě, kdy 

prozatímní snížení poptávky zákazníků vede k poklesu cen prodávaných výrobků nebo 

kdy vlivem zvýšení cen vstupů od dodavatelů materiálů a služeb dojde k tak vysokým 

finančním ztrátám, kdy výnosy již nekryjí variabilní náklady. 

 
Obě uvedené úrovně se navzájem ovlivňují, a proto nemohou být zkoumány zcela 

izolovaně. Vzájemné propojení obou úrovní může být zprostředkováno např. 



 

modifikovaným (upraveným) Harris-Wilsonovým modelem. Tento optimalizační model je 

využit jako určitý „spojovací můstek“ obou úrovní v prezentovaném stochastickém modelu. 

Předmětem simulačního modelování v předkládané disertační práci je část logistického 

systému fiktivní výrobně-obchodní firmy zabývající se výrobou nábytku. Jde o případovou 

studii (Case Study) zpracovanou v běžně dostupném tabulkovém kalkulátoru MS Excel, 

která má prokázat souvislost mezi optimalizací na úrovni dílčích logistických procesů 

(reprezentovanou zejména optimalizací zásobovacích procesů) a globální optimalizací na 

úrovni firmy. Tato studie je realizována pomocí konceptuálního modelu logistického 

systému firmy a jeho následného počítačového zpracování. Cílem simulačního modelování 

je získání důležitých statistických charakteristik o chování zkoumaného logistického 

systému a jeho důležitých částí. K těmto charakteristikám patří zejména střední hodnoty a 

rozptyly těchto náhodných veličin: náklady, výnosy a především zisk.  Uvedené statistické 

charakteristiky (zvláště střední hodnoty zisků a odpovídající rozptyly pro jednotlivé úrovně 

prodejů hotových výrobků) jsou získány pomocí stochastické simulace typu Monte Carlo a 

mohou sloužit k vyhodnocení rizikových ziskových variant při rozhodování na úrovni 

vrcholového managementu firmy.  

 

Toto rozhodování je závislé na zvolené firemní strategii vzhledem k danému tržnímu 

segmentu a může se jednat např. o strategii maximalizace zisku, o konkurenční strategii 

růstu podílu na trhu zvýšením prodejů i za cenu nižšího zisku než je zisk maximální, o 

strategii ústupu z trhu za dosažení maxima rentability (a nikoliv maxima zisku) apod.  

 

Klíčovou, nosnou částí prezentovaného experimentálního stochastického modelu je 

optimalizační model zásob. Problematika řízení zásob je tedy v tomto modelu jeho 

integrální součástí.  

 

Řízení zásob patří mezi významné manažerské aktivity, neboť správné a účelné zásobování 

může výrazně ovlivnit ostatní firemní procesy, flexibilitu a konkurenceschopnost. Proto je 

nezbytné řízení zásob realizovat pokud možno s minimálními náklady aniž by byl omezen 

výrobní program. V současnosti je tato činnost komplikována mimořádně turbulentním 



 

tržním prostředím a rovněž nezanedbatelným působením mnoha stochastických jevů, které 

mohou řízení zásob negativně ovlivnit. 

 

Mezi základní přístupy k řízení zásob moderní firmy v podmínkách tržní ekonomiky patří 

optimalizační přístup. Základní úlohou při uplatnění optimalizace je minimalizace 

celkových logistických nákladů spojených se zásobami (tedy optimalizace nákladového 

typu). Historicky prvním formulovaným deterministickým optimalizačním modelem je tzv. 

Harris-Wilsonův model (v anglo-americké literatuře často uváděný pod zkratkou EOQ – 

Economic Order Quantity Model), který triviálním využitím metod diferenciálního počtu 

jedné proměnné ilustruje jednoduchou logiku, na které jsou modely řízení zásob založeny. I 

přes četná omezení jeho praktického využití existuje v současnosti celá řada modifikací 

tohoto modelu (např. model připouštějící chybění zásoby, úprava modelu pro nespojitou či 

stochastickou poptávku, model partnerské efektivnosti apod.). Již bylo v textu uvedeno, že 

jedna z modifikací tohoto modelu (tj. jeho rozšíření) je využita i v disertační práci jako 

určitý „spojovací můstek“ mezi úrovní jednotlivých logistických subsystémů a mezi úrovní 

celkového modelovaného logistického systému. Tyto úrovně jsou navzájem provázány a 

výstupy z jedné úrovně jsou vstupem do úrovně následující.  

 

Stochastická simulace je tedy v rámci modelu rozdělena do dvou fází: 

 heuristická fáze simulace – v této fázi je uplatněn heuristický přístup k optimalizaci 

(tedy hledání přibližných odhadů středních hodnot celkových optimálních nákladů 

spojených se zásobami); 

 závěrečná (rozhodovací) fáze simulace – cílem simulace na této úrovni je 

optimalizace zisku (tedy získání globálního ziskového maxima z prodejů výrobků 

firmy). 

 

Jak již bylo zmíněno, pro stochastickou simulaci typu Monte Carlo je využit software 

dostatečně univerzálního použití – MS Excel. Ten je pochopitelně limitován pro 

modelování tak složitého a komplexního systému, jakým je bezesporu logistický systém 

výrobní firmy. V současnosti je na českém trhu k dispozici celá řada sofistikovaných 

produktů pro simulaci logistických procesů. Zmiňme například produkty WITNESS, 



 

SIMPROCESS, SIMUL8, PROMODEL apod. Takový software však nemusí být vždy 

k dispozici (investice do takového produktu může pro firmu znamenat nezanedbatelnou 

položku). Široce dostupný a lehce zvládnutelný MS Excel pro účely pravděpodobnostního 

přístupu k řešení optimalizačních úloh v rámci prezentovaného modelu zcela postačuje. 

 

Výsledky získané simulací by měly podpořit teoretické poznatky (zejména zmiňovaná 

analýza Cost and Revenue), které jsou v souladu s moderní ekonomickou teorií.   

 

 

  



 

2 Cíle disertační práce 

Hlavním cílem předkládané disertační práce je vytvoření konceptuálního modelu 

logistického systému fiktivní firmy zabývající se výrobou nábytku a jeho následná 

počítačová realizace v podobě stochastického simulačního modelu. Jedná se o studii, která 

obsahuje: 

 modelování stochastické poptávky po finálních výrobcích firmy zahrnující jak 

plánovatelnou poptávku (objednávky zákazníků), tak neplánovanou poptávku 

(přímý prodej zákazníkům z volné zásoby centrálního skladu v místě výrobní 

firmy); 

 příjem objednávek zákazníků a jejich zaplánování do výroby; 

 řízení distribučních kanálů hotových výrobků (odbytový sklad, firemní prodejna 

v místě závodu pro přímé zákazníky a obchodní zprostředkovatele firem 

prodávajících nábytek); 

 řízení a plánování výroby využitím metody MRP (Material Requirements 

Planning); 

 řízení a plánování dodavatelských výrobních zásob. 

 

V úvodu bylo řečeno, že podmínky optimálního fungování logistického systému lze 

analyzovat na dvou úrovních: na úrovni dílčích logistických procesů a na úrovni celkového 

logistického systému. V rámci stochastického simulačního modelu budou zkoumány obě 

uvedené úrovně, a z toho vyplývají další cíle předkládané disertační práce:  

 

 Dílčí optimalizace zásobovacího subsystému. Cílem stochastické simulace na této 

úrovni je nalezení nákladových optim souvisejících se zásobováním materiálů a 

polotovarů. Vzhledem ke složitosti a specifičnosti podmínek není možné využít některý 

z klasických matematických optimalizačních modelů zásob (např. deterministický 

Harris-Wilsonův model optimální dodávky), ale je nutné použít simulačního 

heuristického přístupu k optimalizaci. K získání celkových optimálních nákladů 

spojených se zásobami je použita heuristická metoda, tedy metoda postupného 

náhodného vyhledávání „přibližných“ optim. Optimalizované náklady spojené se 

zásobami jsou důležitou složkou variabilních nákladů, které jsou následně použity 



 

v analýze Cost and Revenue. Dále v textu je tato analýza již uváděna pod zkratkou 

„C/R analýza“. 

 

 Stochastická C/R analýza. Ze stejných důvodů není možné k celkové globální 

optimalizaci použít klasický ekonomicko-matematický model (vyjádřený například 

pomocí ziskové funkce), nýbrž stochastický simulační postup k vyhledání globálního 

optima firmy (tj. maximálního zisku). Simulace poskytuje tyto náhodné veličiny: 

variabilní náklady (jednou ze složek těchto nákladů jsou již zmiňované optimalizované 

náklady spojené se zásobami), tržby a zisk. Tyto náhodné veličiny jsou v rámci C/R 

analýzy použity k získání takových důležitých informací, jako např. zjištění optimální 

velikosti produkce s maximálním ziskem, nalezení bodů zvratu, které vymezují 

efektivní oblast s kladným ziskem apod. 

 

 Vytvoření ziskové matice. Stochastická C/R analýza umožní vytvoření tří ziskových 

matic s následujícími prvky: 

 střední hodnoty zisků (a ztrát); 

 odpovídající směrodatné odchylky zisků (a ztrát); 

 minimální očekávané hodnoty zisků (ztrát) s předem zvolenou 

pravděpodobností (rozhodovací matice). 

 

Poslední ze zmiňovaných matic může sloužit k rozborům a rozhodování na úrovni 

vrcholového managementu firmy. Výsledky simulace jsou náhodné veličiny, a tedy veškeré 

rozhodování je spojeno s rizikem.  

 

Disertační práce by měla přispět především k rozšíření stávajících přístupů k problematice 

řízení zásob, která není v  práci řešena samostatně, nýbrž v kontextu s modelováním části 

logistického systému výrobně-obchodní firmy. Prezentované simulační modelování 

využívá simulaci typu Monte Carlo v prostředí MS Excel a může posloužit jako základ pro 

možný další výzkum v oblasti zapojení statistických a simulačních metod do uvedené 

problematiky. 

 



 

3 Struktura disertační práce 

K naplnění deklarovaných cílů disertační práce je velmi důležité stanovení vhodných 

teoretických a metodických východisek. Práce je strukturována na část teoretickou 

(zahrnující i část metodickou) a aplikační. 

 

 Kapitola 4: Analýza současného stavu řešené problematiky 

V této kapitole jsou uvedeny stručné rešerše některých dostupných literárních zdrojů, ve 

kterých je řešena problematika simulačního modelování vybraných firemních procesů. 

 

 Kapitola 5: Teoretický základ logistiky 

Úvod této kapitoly je věnován stručné charakteristice dvou důležitých teoretických 

východisek logistiky: obecná teorie systémů a synergetika. Dále je definován logistický 

systém a určrny obecné i konkrétní cíle podnikové logistiky. V podkapitole 5.2 čtenář 

najde vymezení všech relevantních složek logistických nákladů spojených se zásobami, 

které jsou předmětem optimalizace v heuristické fázi simulace. Závěr kapitoly je 

věnován diskuzi nad pojmy optimalita a efektivnost. Struktura této kapitoly je 

následující: 

 

5.1 Vymezení klíčových logistických pojmů a cílů 

5.2 Náklady a výnosy v logistice 

5.3 Optimalita versus efektivnost logistického systému 

 

 Kapitola 6: Výrobní subsystémy 

V kapitole jsou specifikovány pojmy jako výroba, výrobní procesy a výrobní 

subsystémy. Vzhledem k tomu, že v rámci prezentovaného stochastického modelu 

je pro plánování výrobních požadavků použita metoda MRP I (Material 

Requirements Planning), těžiště kapitoly je věnováno problematice výrobního 

plánování a charakteristice metody MRP. 

 

6.1 Plánování a řízení výroby 

6.1.1 Mechanismus tvorby výrobního plánu 



 

6.1.2 Plánování výroby a prognóza poptávky 

6.1.3 Plánování výroby metodou MRP 

 

 Kapitola 7: Zásoby a jejich řízení 

Řízení zásob je specifická a velmi důležitá oblast manažerského rozhodování. 

Správné a účelné zásobování, které je schopno pružně reagovat na požadavky 

zákazníků, je nezbytnou podmínkou úspěšného fungování výrobní firmy a má 

zásadní vliv i na její celkové ekonomické výsledky. Řízení zásob patří v současnosti 

k významným disciplínám operačního výzkumu a je centrem pozornosti odborníků 

v oblasti aplikace matematických metod řízení a rozhodování. Kapitola 7 uvádí 

stručnou charakteristiku řízení zásob a seznamuje čtenáře se základními strategiemi 

řízení zásob, použitých v aplikační části disertační práce: 

 systém (p, Q) – tj. systém volných objednacích termínů s proměnnou 

periodou pro objednávání p a pevnou velikostí objednávky Q; 

 systém (P, q) – tj. systém pevně stanovených objednacích termínů P a 

objednávek obecně různé velikosti q. 

 

Oba algoritmy (p, Q) i (P, q) mohou být realizovány dvojím způsobem: s úhradou 

nebo bez úhrady chybějící zásoby v průběhu intervalu nejistoty. Problematika 

použitých systémů řízení zásob je řešena v těchto podkapitolách: 

 

7.1 Systémy řízení zásob pro závislou a nezávislou poptávku 

7.2 Systémy s úhradou a bez úhrady chybějící zásoby 

 

 Kapitola 8: Náhled do problematiky klasifikace modelů řízení zásob 

Nejčastějším typem modelů řízení zásob jsou nákladově orientované modely. 

Optimalizačním kritériem v těchto modelech je minimalizace celkových nákladů 

spojených se zásobami. V rámci této kapitoly je čtenář obeznámen s prvním 

historicky formulovaným deterministickým optimalizačním modelem zásob – 

Harris-Wilsonovým modelem, jeho přínosy a praktickými omezeními. Dále je 

diskutováno teoretické rozšíření základního Harris-Wilsonova modelu o tzv. 



 

nedostatek (chybění) zásoby. Významnou a z hlediska prezentovaného 

stochastického simulačního modelu zajímavou částí kapitoly je uvedení 

modifikovaného Harris-Wilsonova modelu. Tento modifikovaný model slouží 

k vysvětlení vazeb mezi optimalizací na úrovni dílčích logistických procesů a 

globální optimalizací na úrovni firmy ve stochastickém modelu logistického 

systému výrobní firmy. Závěr kapitoly je věnován vybraným přístupům k řešení 

problematiky stanovení výše pojistné zásoby. 

 

8.1 Deterministický optimalizační model zásob (Harris-Wilsonův model) 

8.2 Optimalizace velikosti dodávky při nedostatku disponibilních zásob 

8.3 Modifikace Harris-Wilsonova modelu 

8.4 Stochastická poptávka a řízení zásob 

8.4.1 Problematika stanovení výše pojistné zásoby 

 

 Kapitola 9: Modelování a simulace 

Kapitola stručnou formou seznamuje čtenáře s přístupy různých autorů 

k modelování a simulaci. Lze zde najít i úvahy nad vztahem simulace a ostatních 

manažerských metod. Pozornost je ovšem soustředěna především na popis metody 

Monte Carlo, která je použita ve stochastickém modelu logistického systému 

výrobní firmy k získání relevantních statistických charakteristik o chování tohoto 

systému (náhodné veličiny jako náklady, výnosy a zisk). 

 

9.1 Simulace jako vědní disciplína 

9.2 Princip metody Monte Carlo 

9.2.1 Generování náhodných veličin v metodě Monte Carlo 

9.3 Metodika tvorby simulačních modelů 

9.4 Simulace a manažerské metody 

 

 Kapitola 10: C/R analýza – kvantitativní analýza efektivnosti firmy 

      V této kapitole je podrobně uveden princip metody Cost and Revenue – tedy známé 

analýzy výnosů a nákladů. Pozornost je soustředěna zejména na složky variabilních 



 

nákladů, které jsou použity ve stochastickém modelu. Jedná se o tyto tři nákladové 

složky: přímé náklady, optimalizované zásobovací náklady a kapacitní náklady. 

 

 Kapitola 11: Rozhodovací analýza  

Experimentální simulační model je typu RIRO – random in, random out. Výsledky 

simulace Monte Carlo, použité v závěrečné fázi simulačního modelování při 

stochastické C/R analýze, jsou náhodné veličiny (tržby, variabilní náklady, zisk) a 

veškeré rozhodování je tedy spojeno s  rizikem. Předmětem zájmu rozhodovací 

analýzy je především stochastický zisk. V kapitole jsou uvedeny důležité teoretické 

předpoklady pro konstrukci ziskové matice (např. předpoklad normality náhodné 

veličiny zisk, předpoklad aditivnosti ziskové funkce, využití vlastnosti konvoluce 

normálního rozdělení). Pro závěrečnou fázi simulace (tj. pro konstrukci ziskové 

matice) je inspirující zejména kapitola 11.1.4, která podrobně rozebírá rizikové 

ziskové varianty s nelineárním stochastickým ziskem s ohledem na postoj manažera 

k riziku. 

 

11.1 Rozhodování za rizika a nejistoty 

11.1.1 Rozhodování za rizika 

11.1.2 Možnosti měření rizika 

11.1.3 Rozhodování a postoj manažera k riziku 

11.1.4 Výběr rizikových variant s nelineárním stochastickým ziskem 

 

 Kapitola 12: Důležité pojmy použité při analýze výsledků simulace 

Při tvorbě modelu jsou stanovena určitá zjednodušení (tzv. redukce variety 

studovaného systému). Simulační optimalizační model je sestaven pro podmínky 

diskrétní montážní výroby a Excel je limitován pro vytváření počítačové realizace 

modelu složitého logistického systému. Konceptuální model tedy nemůže 

akceptovat všechna reálná kapacitní omezení tohoto systému a pro finální 

vyhodnocení výsledků simulace jsou stanoveny následující kapacitní omezující 

podmínky systému: technické kapacitní omezení a ekonomické kapacitní omezení. 

V této kapitole jsou tyto pojmy vysvětleny. 



 

 Kapitola 13: Stochastický model logistického systému výrobní firmy 

Tato úvodní kapitola aplikační části disertační práce se zabývá využitím obecné 

metodiky tvorby simulačních modelů v konkrétním řešeném problému. Řešeným 

problémem v předkládané práci je vytvoření konceptuálního modelu logistického 

systému fiktivní výrobní firmy a jeho následná počítačová realizace. V rámci této 

kapitoly je řešena následující problematika: 

 formulace řešeného problému a stanovení dosažitelných cílů simulace; 

 vytvoření konceptuálního modelu řešené problematiky; 

 popis tvorby počítačového modelu zahrnující: 

 popis datové struktury modelu; 

 algoritmus simulačního modelování; 

 problematiku verifikace a validizace stochastického modelu. 

Čtenář je rovněž obeznámen se dvěma fázemi simulace v rámci prezentovaného 

stochastického modelu: 

 heuristická fáze simulace: v této fázi je uplatněn heuristický přístup 

k optimalizaci – tedy hledání přibližných odhadů celkových 

optimálních nákladů spojených se zásobami; 

 závěrečná „rozhodovací“ fáze simulace: cílem simulace je 

optimalizace zisku (tj. získání maxima zisku) a tvorba ziskové matice. 

 
Výše uvedenou problematikou se zabývají následující podkapitoly: 

13.1 Formulace řešeného problému a stanovení dosažitelných cílů stochastické 

simulace 

13.2 Konceptuální model logistického systému výrobní firmy 

13.2.1 Vymezení klíčových výchozích předpokladů konceptuálního modelu 

13.2.2 Řízení objednávek zákazníků a tvorba plánu odbytu 

13.2.3 Plánování výroby systémem MRP 

13.2.4 Volba časového horizontu a časových plánovacích jednotek 

13.2.5 Plán potřeby materiálů a řízení dodávek zásob materiálů 

13.2.5.1 Vlastnosti modelu zásob 

13.2.5.2 Nákladová optimalizace v modelu zásob 

 



 

13.3 Tvorba počítačového simulačního modelu 

13.3.1 Stručný přehled veličin simulačního modelu 

13.3.2 Vstupní (empirická) úroveň modelu 

13.3.3 Simulace procesu příchodu objednávek zákazníků 

13.3.4 Využití jednoduché lineární regrese při tvorbě plánu odbytu 

13.3.5 Operativní výrobní plánování systémem MRP 

13.3.6 Zásobovací subsystém – plánování potřeb materiálu v modelu zásob 

13.3.6.1 Proměnné modelu zásob 

13.3.6.2 Plánované a skutečné veličiny modelu zásob 

13.3.7 Heuristická fáze simulace 

13.3.8 Aplikace modifikovaného Harris-Wilsonova modelu 

13.3.8.1 Modelování složek variabilních nákladů v rámci C/R analýzy 

13.4 Verifikace a validizace modelu 

 

 Kapitola 14: Výstupní úroveň modelu a rozhodovací analýza 

Závěrečná fáze stochastické simulace umožňuje výpočet středních hodnot 

zisků/ztrát a odpovídajících rozptylů pro jednotlivé diskrétní hodnoty celkových 

prodejů u obou výrobků – reprezentantů. Tato kapitola se zabývá tvorbou ziskové 

matice ve třech podobách: 

 matice středních hodnot zisků/ztrát; 

 matice odpovídajících směrodatných odchylek; 

 matice minimálních očekávaných zisků/ztrát s předem zvolenou 

pravděpodobností 84,13% (rozhodovací matice). 

Každý prvek těchto matic byl odvozen na základě mnohonásobně opakovaných 

simulací (1000 krát) a každá simulace byla provedena za stochastických podmínek 

jak ve výrobě, tak v prodeji. 

Finálnímu výstupu simulace předcházelo „ideální“ grafické znázornění ziskové 

funkce a ziskové oblasti pro 2 spojité proměnné (obr. 1, obr. 2).  

 



 

 

 

Obr. 1: Nelineární plocha zisku v axonometrickém zobrazení 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 

 
 

Obr. 2: Průmět ziskové oblasti ohraničené uzavřenou křivkou nulového zisku 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 

Vysvětlivky k obr. 1 a obr. 2: 

BZ1, BZ2, BZ3, BZ4 … jednotlivé body zvratu; 

FC … fixní náklady; 



 

optopt
QQ 21 ,  … optimální produkce (prodeje) jednotlivých výrobků; 

( ) ( )max2max1 , QZQZ … maximální zisk z prodeje jednotlivých výrobků; 

maxZ … globální ziskové maximum z prodeje obou výrobků. 

 

Zisková oblast pochopitelně nevyšla tak dokonale jako při grafickém znázornění pro 

dvě spojité proměnné. V simulačním modelu byly proměnné diskretizovány (tj. 

hodnoty produkce obou výrobků byly rovnoměrně stanoveny od minimální po 

maximální hodnotu s předem zvoleným krokem diskretizace). Rozhodovací matice 

byla doplněna i společným technicko-technologickým kapacitním omezením ve 

formě lineární kombinace množství produkce obou výrobků-reprezentantů. Tato 

hranice byla modelově zvolena tak, aby zabránila dosažení ekonomicky dostupného 

optima (tedy globálního ziskového maxima). Tato problematika je diskutována 

v těchto kapitolách disertační práce: 

 

14.1 Rozhodovací analýza rizikových ziskových variant pro dvě proměnné 

14.1.1 Finální výstup simulace – zisková matice v prostředí MS Excel 

14.1.2 Zisková matice a kapacitní omezení 

 

 Kapitola 15: Analýza výsledků závěrečné fáze simulace 

Všechny tři varianty ziskové matice jsou součástí příloh disertační práce. Na tomto 

místě jsou uvedena informativní hrubá schémata ziskové matice a rovněž je 

vysvětleno, kde se v matici vyskytují hodnoty, které jsou důležité pro rozhodovací 

analýzu výsledků simulace. Na následujícím obrázku (obr. 3) je znázorněno hrubé 

informativní schéma ziskové matice bez číselných hodnot s důležitými popisky, 

které pomohou čtenáři orientovat se při „čtení údajů“ v matici. Barevná oblast 

v ziskové matici reprezentuje oblast s kladným ziskem. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
Obr. 3: Schéma ziskové matice bez číselných údajů 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 
Uvažujme situaci, kdy v  ziskové matici respektujeme technickou kapacitní hranici a firma 

nemůže dosáhnout ekonomicky dostupného optima (tj. globálního ziskového maxima viz 

bílá buňka na obr. 3), ale pouze tzv. dostupného omezeného ziskového optima (viz žlutá 

buňka na obr. 3). Pokud vrcholový management volí hodnoty blízké hranici technického 

omezení (popř. přímo na této hranici), měl by zvážit riskantnost volby.  

 
Na následujících obrázcích (obr. 4, obr. 5) je názorně vidět „optické srovnání“ oblastí 

s kladným ziskem (tj. barevná oblast) u dvou variant ziskové matice: matice středních 

hodnot zisků/ztrát a matice minimálních očekávaných zisků/ztrát se zvolenou 

pravděpodobností 84,13% (rozhodovací matice). 
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Obr. 4 Informativní schéma matice středních hodnot zisků/ztrát 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 

Obr. 5 Informativní schéma rozhodovací matice (matice minimálních očekávaných zisků/ztrát 
s pravděpodobností 84,13%) 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Na výše uvedených obrázcích je vyznačen významný výsledek simulace. Všimněme si, že 

v rozhodovací matici (tj. matici minimálních očekávaných zisků/ztrát s pravděpodobností 

84,13% - 5) se poloha omezeného ziskového maxima (žlutě podbarvená buňka) posunula 

vůči původní poloze v matici středních hodnot zisků/ztrát (tj. nová poloha žluté buňky). 

Konkrétní hodnoty finálních výsledků simulace v okolí globálního ziskového optima jsou 

znázorněny na následujícím obrázku (obr. 6).  
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Obr. 6:  Srovnání poloh omezeného ziskového optima v matici středních hodnot zisků/ztrát a 
v rozhodovací matici  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4 Přínosy disertační práce 

Předložená disertační práce svým zaměřením přispívá k řešení velmi aktuálního tématu 

současné podnikové praxe, a to řízení zásob. Tato aktivita je komplikována značným 

vlivem velkého množství stochastických jevů a vysokou turbulentností současného tržního 

prostředí. Problematika řízení zásob ovšem není v práci řešena jako izolované, samostatné 

téma. V tomto ohledu považuji hlavní cíl disertační práce, a to vytvoření konceptuálního 

modelu logistického systému výrobní firmy (zahrnující procesy od řízení objednávek 

zákazníků, plánování a řízení výroby deterministickou metodou MRP I až po plánování a 

řízení dodavatelských výrobních zásob) za velmi zajímavý a inspirativní. I když se jedná o 

ilustrativní případovou studii prokazující souvislosti mezi efektivností jednotlivých 

logistických procesů (založenou především na optimalizaci zásobovacích procesů) a 

globální efektivností fiktivní výrobní firmy (založenou na optimalizaci zisku metodou 

C/R), princip vytvořeného konceptuálního modelu je možné použít jako obecný návod pro 

řešení některých problémů v logistických systémech. Tento princip je možné obecně 

aplikovat u většiny malých a středních firem. Výsledky simulace může použít firemní top 

management v procesu rozhodování. Jde například o predikci výše firemních zisků/ztrát, 

která je ovlivněna variabilní poptávkou zákazníků po finálních produktech firmy. 

Management se může například rozhodnout pro strategii produkce s maximálním ziskem 

nebo pro strategii vyšší produkce za cenu nižšího zisku než je zisk maximální (při pronikání 

na nové trhy). 

 

Za velmi přínosnou považuji volbu software k simulačnímu modelování. MS Excel je 

rozšířený tabulkový kalkulátor, jehož zvládnutí patří již ke standardním dovednostem 

manažerů. Popisované metody a postupy jsou sice součástí specializovaných produktů 

dostupných na současném trhu (např. Witness), ale pořizovací cena těchto produktů je 

vysoká a rovněž náklady na školení pracovníků nejsou pro leckterou firmu nezanedbatelné. 

 

Je zřejmé, že disertační práce je širšího zaměření. Nejedná se monotematickou práci, ale 

k řešení uvedené problematiky jsem musela využít znalosti ze statistiky, matematiky, 

logistiky, operačního výzkumu, simulačního modelování, teorie rozhodování a 

mikroekonomie. Tomu odpovídá i poněkud rozsáhlejší teoretická a metodická základna 



 

disertační práce, ze které při řešení stochastického modelu logistického systému vycházím. 

Velmi zajímavá a pro řešení modelu důležitá je kapitola 8.3, která diskutuje teoretické 

rozšíření známého deterministického optimalizačního Harris-Wilsonova modelu. Právě toto 

rozšíření umožnilo vytvoření vazby mezi dílčí optimalizací zásobovacího procesu a 

globální optimalizací metodou C/R. Za velmi přínosnou považuji rovněž kapitolu 11.1.4, 

kde jsou podrobně diskutovány různé rozhodovací varianty nelineárního stochastického 

zisku pro jednu proměnnou a která byla velkou inspirací pro vytvoření finálního výstupu 

simulace – tedy ziskové matice (tj. rozhodovací analýza pro dvě proměnné). V této 

souvislosti bych ráda zdůraznila ještě jeden důležitý přínos práce. Myšlence vytvoření 

matice zisků/ztrát na základě finálního výstupu simulace předcházely mé teoretické úvahy 

o získání globálního optimálního zisku pro dvě proměnné. Graficky jsem si znázornila 

nelineární plochu zisku pro spojité proměnné v tzv. axonometrické projekci (obr. 14.1). 

Tento grafický způsob jednoduchého znázornění ziskové plochy (ovšem bez zahrnutí 

vzájemných synergických efektů zvyšování či snižování celkového zisku) není v současné 

veřejně dostupné literatuře uveden. 

 

Přínos disertační práce pro pedagogickou praxi je zřejmý. Podle mých zkušeností studenti 

sice absolvují výuku exaktních předmětů jako statistika, matematika, operační výzkum 

apod., ale nejsou mnohdy schopni získané vědomosti uplatnit v jiných předmětech. 

Dokonce ani v těch oborech, kde by zařazení kvantitativních metod a simulací bylo 

nanejvýš přínosné (např. marketingový výzkum, manažerské rozhodování, logistika). 

S termíny jako matematické modelování, simulační modelování, optimalizace apod. se 

studenti setkávají poměrně často. Ovšem představy mnohých studentů o těchto pojmech 

bývají zkreslené a k modelování (a navíc k matematickému či simulačnímu!) často 

přistupují s nedůvěrou a s obavami, že řešení dané problematiky nezvládnout. Nelehkým 

úkolem pedagogických pracovníků je vést studenty k poznání, že podrobná analýza 

ekonomických procesů je vzhledem k jejich komplexnosti a složitosti nemyslitelná bez 

použití vhodného prostředku, kterým může být matematický či simulační model.        

 

 

 



 

5 Anotace 

Problematika řízení zásob je v současné době velmi aktuální, neboť tato důležitá 

manažerská aktivita může významně ovlivnit ostatní firemní procesy, flexibilitu a 

konkurenceschopnost firmy. Značná turbulentnost tržního prostředí a působení mnoha 

stochastických jevů mohou tuto činnost komplikovat a negativně ovlivnit. 

 

Jedním ze základních metodických přístupů k řízení zásob je přístup optimalizační. 

Základním problémem je obvykle optimalizace nákladového typu - - tedy minimalizace 

celkových nákladů spojených se zásobami. Při řešení optimalizačních úloh lze využít buď 

matematicko-statistický aparát teorie zásob nebo simulaci, která je účinným flexibilním 

nástrojem kvantitativních metod pro podporu manažerského rozhodování. 

 

V předkládané disertační práci není problematika řízení zásob řešena pouze jako izolovaný 

proces, nýbrž jako integrální součást konceptuálního modelu logistického systému fiktivní 

výrobní firmy. Právě jeho vytvoření je přínosem a jedním z hlavních cílů předkládané 

práce. 

 

Logistický systém je zkoumán a analyzován na dvou úrovních: 

 úroveň dílčích logistických procesů (např. subsystém řízení objednávek zákazníků, 

subsystém výrobního plánování, subsystém dodávek materiálu a zásobování, 

subsystém distribuce apod.) zkoumaná zejména heuristickou stochastickou simulací 

typu Monte Carlo; 

 úroveň celkového logistického systému zkoumaná prostřednictvím známé metody 

analýzy výnosů a nákladů (Cost and Revenue Analysis). 

Tato kvantitativní analýza efektivnosti firmy se opírá o znalosti, které jsou v souladu se 

současnými poznatky ekonomické teorie. 

 

Vzhledem ke složitosti zkoumaných procesů nebyly v rámci disertační práce použity 

klasické matematické optimalizační modely. Jedním z dalších přínosů předkládané práce je 

právě stochastický simulační přístup k optimalizaci na obou výše zmíněných úrovních. 



 

Součástí analýz uvedených procesů jsou běžně používané statistické metody a postupy. Pro 

počítačové modelování jednotlivých procesů logistického systému výrobní firmy byl využit 

široce dostupný software MS Excel. Tento software je sice limitován pro modelování 

složitých a komplexních reálných systémů, nicméně pro účely stochastického přístupu 

k řešení optimalizačních úloh úplně postačuje.  

 

Výsledky simulace byly použity k sestavení ziskové matice, která představuje závěrečnou 

etapu simulačního modelování. Tato matice je vyjádřena ve třech variantách: 

 matice středních hodnot zisků (a ztrát); 

 matice odpovídajících směrodatných odchylek zisků (a ztrát); 

 matice minimálních očekávaných zisků (a ztrát) s předem zvolenou 

pravděpodobností (rozhodovací matice). 

 

Význam této matice spočívá zejména v tom, že umožňuje managementu firmy zjistit určitý 

„manévrovací“ prostor a směry zvyšování efektivnosti - např. zjištění bodu globálního 

optima (maximum firemního zisku), zjištění bodů omezeného optima zisku při daném 

technicko-ekonomickém kapacitním omezení, rozhodování o možné poloze a hodnotě zisku 

při pronikání na nové trhy apod. Při rozhodovací analýze různých rizikových ziskových 

variant je brán zřetel na osobnostní charakteristiky manažera, zejména na jeho postoj 

k riziku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Resume 

Stochastic model of logistic system of manufacturing company with 
focus on the inventory management 

 
The issue of inventory management is very relevant nowadays because this important 

managerial activity can significantly affect other business processes, flexibility and 

competitiveness of the company. Considerable turbulence of the market environment and 

impact of many stochastic phenomena may complicate this activity and negative affect.  

 

One of the basic methodological approaches to inventory management is an approach of 

optimizing. The basic problem is usually the optimizing of cost type – consequently the 

minimizing of the total inventory costs. To solve optimization tasks, we can use either 

mathematical and statistical tools of inventory theory, or simulation which is an effective 

and flexible tool of quantitative methods to support of managerial decision-making. 

 

The issue of inventory management is solved not only as an isolated process at the 

submitted dissertation but as an integral part of the conceptual model of the logistics system 

of the ficticious manufacturing company. Its creation is a benefit and one of the main 

objectives of the presented dissertation. 

 

The logistic system is researched and analyzed on two levels: 

 the level of partial logistics processes (e.g. subsystem of customer order 

management, production planning subsystem, material supply subsystem, inventory 

management subsystem, distribution subsystem etc.) which is researched in 

particular by a heuristic stochastic simulation Monte Carlo; 

 the level of global logistic system  which is researched by the known method – Cost 

and Revenue Analysis. This quantitative analysis of the company effectiveness is 

based on knowledge which are consistent with conclusions of the current economic 

theory. 

In view of the complexity of researched processes there have not been used classical 

mathematical optimization model at the context of dissertation. One of the other benefits of 



 

the submitted dissertation is the stochastic simulation approach to optimization on both of 

above-mentioned levels. 

 

Analyses of these processes are based on the commonly used statistical methods and 

procedures. For computer modeling of the partial processes of logistics system was used 

widely available software MS Excel.  Although this software is limited for modeling the 

complex real systems, it is completely sufficient for the purposes  of stochastic approach to 

solve optimization problems. 

 

The results of simulation were used for creating a profit matrix which represents the final 

part of simulation modeling. This matrix is expressed in three versions: 

 matrix of mean values of profits/losses; 

 matrix of corresponding standard deviations of profits/losses; 

 matrix of minimum expected profits/losses with predetermined probability 

(Decision Matrix). 

 

The importance of this matrix is mainly in the fact that it allows to find out a certain 

manoeuvrable area and ways for improving efficiency – e.g. determination the point of 

global optima (global maximum of profit), finding points of limited profit optimum at the 

case of technical-economic capacity constraints, take a decision about the possible position 

and value of profit when company wants to get into the new markets etc. At decision 

analysis of various risk variants is taken into account the characteristics of the managers 

personality and in particular his attitude to risk. 
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