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ANOTACE  
 

Cílem této bakalářské práce je výběr vhodného WMS systému pro společnost RMT 

Logistic service s.r.o. V teoretické části jsou  obecně popsány základní informace o WMS 

systémech a jejich přínosech. V další části bakalářské práce je analyzován stávající stav 

evidence zboží pomocí tabulek v MS Excelu. Následuje definice požadavků na WMS.  

V poslední kapitole je popsána teorie metody MCDA a pak na konkrétním rozhodovacím 

problému demontrováno praktické využití při výběru vhodného WMS řešení z několika 

nabízených. 

 

Klíčová slova:  

Čárový kód, WiFi, Mobilní terminál, FIFO, Šarže, Kanban, Regálový systém, Bulk 

lokace, Kritérium, Varianta, Váha, TOPSIS 

 
 

SUMMARY 
 

The aim of this bachelor‘s thesis is selection of best suitable WMS for company 

RMT Logistic service s.r.o. Theoretical part describes the rough information about WMS 

systems and its benefits. In the following parts of the bachelor‘s thesis a current state of 

warehouse records using MS Excel tables is analysed. Then following with defining 

requirements for WMS and in the last chapter is described theory of MCDA analysis, then 

is demostrated its application in making decision which WMS is suitable for the company.  
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Seznam použitých zkratek 
 
 
DCR – Společnost Donaldson Czech Republic s.r.o. – výrobce vzduchových filtrů pro 

automobilový průmysl 

HV – Hotové výrobky společnosti Donaldson 

HW – Hardware – označení pro veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 

IKS – Integrated Kanban System – informační systém pro řízení Kanban systému 

KANBAN ID – Číslo kanban karty daného dílu 

MCDA – Multi-criteria decision analysis – Multikriteriální analýza 

MEDIA – Role filtračního papíru, který společnost RMT skladuje 

P/N – Označení dílu (hotového výrobku, kartonu…) 

RMT – Společnost RMT Logistic service s.r.o. – poskytovatel služeb v oblasti skladování 

SW – Software – označení pro veškeré programové vybavení počítače 

TOPSIS – Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution – metoda 

multikriteriální analýzy posuzující varianty z hlediska jejich vzdálenosti od ideální a 

bazální varianty 

WMS – Warehouse Management Systém – informační systém pro řízení skladu 
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Úvod  
 

 Pracuji jako logistik ve společnosti RMT Logistic service s.r.o (dále jen RMT), která 

se zabývá poskytováním logistických služeb v oblasti skladování materiálu, hotových 

výrobků a jejich následnou expedici zákazníkům. 

Z důvodu nevyhovující evidence zboží pomocí tabulek MS Excel, nárůstu skladovaného 

zboží a také stále více se vyskytujícím kvalitativním chybám (záměna či nenaložení zboží) 

se vedení společnosti rozhodlo k pořízení informačního systému na řízení skladu -  WMS 

systém. 

Vedení společnosti úspěšnou implementací WMS očekává:  

• minimalizaci chyb, reklamací, 

• zrychlení a zefektivnění  procesů ve skladu, 

• jednodušší dohledatelnost, 

• odbourání papírové evidence, 

• jednodušší fakturace, reporting, 

• zvýšení přidané hodnoty pro zákazníka (možnost sledování stavu zásob), 

• zlepšení postavení společnosti na trhu vůči konkurenci. 

V předložené práci se zabývám analýzou procesů ve společnosti RMT, na jejichž základě 

definuji požadavky na WMS systém. Hlavním cílem mé bakalářské práce je provést 

posouzení obdržených nabídek na WMS, nalezení té nejvhodnější a tu doporučit k 

realizaci. K tomuto účelu navrhuji použít metodu multikriteriální analýzy. 
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1. Vlastnosti WMS 

WMS, nebo-li Warehouse Management System je počítačový systém pro efektivní 

řízení skladu. V souvislosti se zavedením WMS ve skladu pak hovoříme o tzv. řízeném 

skladu. Tyto systémy řídí a kontrolují všechny operace prováděné ve skladě v reálném 

čase. Zjednodušeně lze říci, že se jedná vlastně o databázi, ke které přistupují klienti 

nejčastěji ve formě mobilních terminálů, viz. obr. 1 

 

 
Obr.  1: Obecné schéma WMS systému   [zdroj vlastní] 

 

Základním prvkem řízeného skladu je jednoznačná identifikace zboží, manipulačních 

jednotek a skladových lokací. K této identifikaci se nejčastěji používají čárové kódy. Takto 

postavené řešení minimalizuje chyby při provádění skladových operací, jako jsou 

například špatné množství, záměna zboží, nesprávná exspirace, atd. [1] 

Také pravděpodobnost výskytu chyby při čtení čárového kódu je v intervalu 1:1000 – 

1:1000000 oproti ručně typovaným datům, kde je tato pravděpodobnost 1:25 – 1:30. [2] 

WMS systémy umožňují velmi sofistikované nastavení designu skladu – tzv. mapu skladu. 

Podle charakteru skladovaného zboží je vhodné sklad rozčlenit i na větší celky, než jsou 

skladové pozice. Pak hovoříme například o BULK zónách, sektorech, lokacích nebo 

odděleních. Jako praktické důvody pro takovéto členění skladu můžeme uvést například: 

zvláštní požadavky na manipulační techniku, zboží na atypických paletách, chemická 

povaha zboží, specifické požadavky na teplotní režim, obrátkovost atd. [1] 
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Díky vhodně nastavené zaskladňovací strategii, která dále pracuje s detailními údaji 

o zboží uvedenými v katalogu (váha, rozměry, obrátkovost apod.) je systém schopen 

naplánovat nejvhodnější volnou pozici pro přijímané zboží. Je ideální, pokud je 

provozovatel skladu schopen tuto strategii nastavovat sám bez nutnosti 

programových úprav, protože tím může operativně reagovat na stále se měnící 

požadavky svých zákazníků. 

Proces vychystávání patří jak časově, tak organizačně mezi nejnáročnější skladové 

operace. Vzhledem ke zrychlování obchodních operací dochází ke značnému nárůstu počtu 

zakázek, přičemž jejich velikost klesá. Samotný proces výdejů může vypadat například 

takto: Při realizování výdejů informační systém nejdříve rozdělí výdejku na dvě části dle 

typu manipulační techniky potřebné pro vyskladnění. Jedna skupina skladníků vydává 

celopaletové zboží z vyšších pater skladu za pomoci vysokozdvižných vozíků typu retrak, 

druhá část používá vychystávací vozíky a realizuje výdej kusového zboží ze spodních 

regálových pozic. 

WMS systém plánuje výdej tak, aby zboží bylo na paletu ukládáno v pořadí podle 

hmotnosti a zabránilo se tak poškození lehčích obalů. Obě vychystávané části jsou 

shromažďovány na určenou expediční lokaci, kde je provedena kontrola kompletnosti, 

zabalení a označení expedovaných jednotek. Dále systém plánuje trasu skladníka tak, aby 

se pohyboval po skladě co nejefektivněji, tzn. s minimálními přejezdy, a celý proces byl co 

nejrychlejší. [3] 

WMS systém dále sleduje, zda je v lokacích pro vychystávání kusového zboží dostatečná 

zásoba zboží pro naplánované výdeje. V případě, že tato zásoba klesne pod nastavenou 

úroveň, systém automaticky naplánuje přesuny na doplnění těchto lokací a úkol zadá 

konkrétnímu skladníkovi. Právě v procesu vychystávání je možno díky lepšímu využití 

kapacit skladníků a manipulační techniky dosáhnout významných ekonomických a 

časových úspor. 

Provádění inventur v rámci řízeného skladu probíhá podobně jako v tradičním 

skladu, s tím rozdílem, že skutečné stavy zboží na jednotlivých lokacích jsou do WMS 

systému zadávány přímo prostřednictvím mobilního terminálu. Odpadá tedy potřeba tisku 

papírových podkladů a následné ruční přepisování výsledků do systému. 
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Inventura v řízeném skladu je tedy podstatně rychlejší a výsledky jsou přesnější. Mimo 

hlavní inventuru prováděnou zpravidla jedenkrát ročně je možno provádět kdykoliv 

operativní inventury jednotlivých částí skladu, skladových jednotek či konkrétního zboží. 

Za pomoci warehouse management systému má provozovatel skladu pod kontrolou 

všechny operace a je schopen výrazným způsobem zvýšit celkovou produktivitu. 

Managementu společnosti zároveň poskytuje dostatek kvalitních informací potřebných pro 

vyhodnocování, plánování, a hlavně zlepšování skladových procesů. 

Další silnou stránkou WMS je možnost sledování výkonu skladníků. Vzhledem k tomu, že 

všechny operace jsou prováděny mobilními terminály, je možné na manažerské úrovni 

výkony jednotlivých pracovníků skladu měřit a vyhodnocovat (například dle počtu 

vychystaných objednávek, doby jejich vychystávání atd.). Efektivním využitím všech 

zdrojů lze docílit významných ekonomických úspor a zároveň zvýšit úroveň servisu pro 

zákazníky. [1] 

Dnes jsou informace požadovány ve všech podnikových oblastech a na všech stupních 

řízení. Rozvoj informačních technologií zjednodušuje a zlevňuje jejich získávání; snižuje 

náklady, čímž rostou zisky. [4] 

Zásadní funkcí dnešních informačních systémů je nesporně možnost datové komunikace 

mezi různými systémy přes rozhraní EDI (Electronic data interchange). 

EDI lze definovat jako elektronický přenos (počítač – počítač) obchodních dokumentů 

mezi organizacemi, resp. jejich informačními systémy. EDI přenos umožňuje příjemci 

dokument zpracovat ihned po jeho odeslání odesílatelem a dle sofistikovanosti systému 

nemusí člověk do tohoto procesu jakkoliv zasahovat. Zjednodušeně lze říci, že přenos EDI 

nahrazuje např. faxovou či emailovou komunikaci. [2] 

Přínos řízeného skladu je patrný v mnoha oblastech, od zjednodušení operací ve 

skladě přes výrazné snížení chybovosti způsobené lidským faktorem až po redukci 

papírových dokladů. Výsledkem je vyšší kvalita služeb poskytovaných zákazníkovi, pro 

kterého je zboží připraveno ve správné kvalitě, množství a včas. [1] 
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2. Analýza procesů společnosti RMT Logistic service s.r.o. 

2.1 Informace o společnosti 

 

Společnost RMT Logistic service s.r.o. vznikla v roce 2006 jako sesterská společnost 

již od roku 1997 fungující společnosti RMT logistik s.r.o., která se zabývá kamionovou 

přepravou zboží po celé Evropě. Logickým vyústěním situace na trhu bylo založení 

sesterské společnosti RMT Logistic service s.r.o., jejíž specializací je skladování. 

V současné době disponuje skladem 2400 m2, kde má k dispozici 800 paletových míst v 5-

ti úrovňových regálech a dále volné plochy, tzv. zóny pro uchovávání dalších cca 1200 

palet zboží. K manipulaci se zbožím se používají čelní elektrické vysokozdvižné vozíky 

Jungheinrich řady EFG.  

Klíčovým zákazníkem společnosti RMT je výrobce vzduchových filtrů pro nákladní 

automobily a těžkou techniku firma Donaldson Czech republic s.r.o., pro kterou skladuje 

hotové výrobky a zajišťuje také jejich expedici koncovým zákazníkům. Dalšími zákazníky 

jsou subdodavatelé firmy Donaldson, pro které skladuje v režimu konsignačního skladu 

role filtračního papíru a kartonové obaly z vlněné lepenky. Tyto 2 komodity dodává 3x 

denně do výrobního závodu společnosti Donaldson. 

Nespornou výhodou konsignace je skutečnost, že koncový odběratel (společnost DCR) má 

v konsignačním skladu, který bývá strategicky umístěn zpravidla nedaleko místa spotřeby 

(výrobní závod), dostatečnou zásobu materiálu pro výrobu, která jej nic nestojí do 

okamžiku dodání tohoto materiálu do výroby – faktický prodej zboží nastává tedy až 

v okamžiku jeho vyjmutí z konsignačního skladu a dodání do společnosti DCR. Veškeré 

náklady spojené se skladováním v konsignačním skladu (skladné, manipulace atd.) jsou 

náklady dodavatele.  

Společnost od roku 2007 zavedla systém managementu jakosti ISO 9001, který stále 

udržuje. 
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2.2 Kanban - systém  IKS 

 

Společnost DCR používá pro řízení zásob metodiku Kanban. Jelikož společnost 

RMT je vlastně dodavatelem zásob materiálu pro společnost DCR, fungují tyto dodávky 

také v režimu Kanban. 

Řízení zásob zvané Kanban vzniklo v roce 1953 a vyvinula jej společnost Toyota. Je 

jedním z principů štíhlé výroby. 

 

Metodika Kanban se velmi dobře osvědčuje pro ty díly, které se používají opakovaně, 

vychází z těchto principů: 

• fungují zde tzv. samořídící regulační okruhy, které tvoří dvojice článků (dodavatel, 

odběratel) vzájemně propojené na základě „pull principu“ (tažného principu), 

• objednacím množstvím je zde obsah jednoho přepravního prostředku nebo jeho 

násobků, plně naplněného vždy konstantním množstvím materiálu, 

• dodavatel zde ručí za kvalitu a odběratel má povinnost objednávku vždy převzít, 

• kapacity dodavatele a odběratele jsou vyvážené a jejich činnosti jsou synchronní, 

• spotřeba materiálu je rovnoměrná bez velkých výkyvů a sortimentních změn, 

• dodavatel ani odběratel nevytváří žádné zásoby. [5] 

 

Nejefektivněji lze tuto metodu využívat zejména ve velkosériové výrobě s ustáleným 

prodejem, kde je jednosměrný tok materiálu, výrobní operace lze sladit a nedochází 

k velkým změnám požadavků na finální výrobu. [6] 

 

Pro řízení materiálu metodou Kanban používá společnost DCR speciální počítačovou 

aplikaci Integrated Kanban Systém (dále jen IKS), do které vstupují přes webové rozhraní 

všichni jejich dodavatelé, kteří materiál v režimu Kanban dodávají, tedy i společnost RMT. 

Zjednodušený příklad aplikace této metodiky je znázorněn na obr. 2. 
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Obr.  2: Příklad aplikace systému  Kanban mezi DCR, RMT a Dodavatelem   [zdroj vlastní] 

 

Donaldson má v IKS dle svých požadavků  a potřeb nastaven systém tzv. hladin – nebo-li 

minimální počty palet ve skladu RMT a zároveň maximální počty palet ve výrobním 

meziskladu v DCR. Velikosti hladin jsou stanoveny pro všechny P/N. 

Dodavatelé na základě reportů stavu hladin z IKS reagují na stavy hladin a podle toho 

zadávají do výroby ty druhy materiálu, u nichž byla dosažena minimální/kritická hladina a 

to tak, aby tento materiál byl k dispozici ve skladu RMT dříve než hladina dosáhne nuly. 

RMT do IKS vstupuje přes jeho webové rozhraní jen jako jakýsi prostředník mezi 

dodavateli a DCR a v IKS provádí: 

• příjem materiálu – doplnění zásob, 

• nahlíží do reportu stavu zásob – zjistí, který materiál byl v DCR spotřebován a 

je třeba jej dodat, 

• výdej materiálu – snížení zásob (spotřeba) 

Každá paleta materiálu řízena systémem IKS je označena tzv. kanban kartou, která 

obsahuje údaje o zboží jako je jeho P/N, množství a hlavně jednoznačným identifikátor 

systému IKS – kanban ID, viz. obr. 3. 
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Obr.  3: Kanban karta ze systému IKS   [zdroj: IKS společnosti DCR] 

 

Toto kanban ID rozlišuje v IKS několik stavů: 

• prázdné – ID k dispozici dodavatelům pro v budoucnu vyrobený materiál, 

• transport/výroba – palety s těmito ID jsou vyrobeny/transportovány z výrobního 

závodu do RMT, 

• status 1 – tyto ID fyzicky dorazily do RMT a jsou přijaty na sklad, 

• status 2 – tyto ID opustily sklad RMT a jsou na cestě ke koncovému zákazníkovi 

– DCR, 

• plné – tyto ID byly přijaty ve společnosti DCR do výrobního meziskladu. 

V okamžiku, kdy DCR vydá do výroby paletu s ID ve stavu „plné“, IKS automaticky 

generuje nové ID ve stavu „prázdné“. 

2.3 Skladová evidence RMT – MS Excel 
 

Současná evidence veškerého zboží a materiálu v RMT je vedena v tabulkách MS 

Excel. Toto řešení je dle mého názoru - snad až na minimální investici do pořízení MS 

Office - zcela nevhodné. 

Hlavními nevýhodami skladové evidence v MS Excelu shledávám: 

• možnost překlepu – není možné zabránit vepsat do buňky text místo čísla či 

naopak, 

• nechtěné vymazání/změna údajů – zapsané hodnoty, např. čísla nejsou nijak 

„chráněny“ proti vymazání – např. stačí se jen omylem na vybrané buňce 

dotknout mezerníku a původní hodnota bude vymazána, 
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• omezená kapacita sloupců/řádků – řádků je relativně dost, ale 256 sloupců již 

dostatek není, pokud jsou v jednotlivých sloupcích dny, sloupce budou 

vyčerpány za ca 8 měsíců – je nutné neustále přesouvat/zálohovat data jinam, 

• omezená dohledatelnost - souvisí s omezenou kapacitou sloupců – data starší 8 

měsíců je nutno hledat složitě v zálohách, 

• není možnost napojení na IKS – jinými slovy, evidence příjmu/výdeje ze skladu 

se musí provádět duplikovaně (Excel, IKS), 

• současně může přistupovat pouze 1 uživatel, 

• 1 zákazník = 1 soubor xls = vysoké nároky na HW (soubory mají i 40MB), 

• nutné všechna data zadávat ručně, 

• nemožnost využití čtení čárových kódů, 

• složité zaškolování nových pracovníků/brigádníků. 

 

I toto jsou důvody, proč investovat finanční prostředky do WMS systému, který by řadu 

těchto nevýhod eliminoval. 

2.4 Popis procesů příjmu zboží  
 

Příjem zboží lze rozdělit na příjem kartonů, příjem medií a příjem hotových výrobků. 

Co do počtu P/N jedná se - hovoříme-li o kartonech - cca o 70 P/N, medií je 50 P/N a 

hotových výrobků 160 P/N. Veškerý příjem materiálu (nikoliv hotových výrobků) se vede 

duplicitně – ve skladové evidenci v MS Excel a také v IKS. 

 

2.4.1 Příjem kartonů 
 

Kartony z vlnité lepenky výrobce Thimm k.s. jsou materiálem, který je ve 

společnosti DCR použit  až na samém konci výrobního procesu – jedná se o obaly na 

hotové výrobky. Dodávky kartonů jsou vždy předem ohlášeny emailem od jejich 

dodavatele. Pracovníci ve skladu tedy předem vědí jaké P/N a v jakém počtu palet dorazí. 

Dodávky jsou ve většině případů realizovány celými kamiony. Palety jsou již označeny 

kanban kartami s příslušným kanban ID přiděleným IKS. 

Celý proces příjmu znázorňuje obr. 4 
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Obr.  4: Workflow příjmu kartonů do skladu   [zdroj vlastní] 

 

• vyložení z kamionu, 

• kontrola počtu palet a P/N s dodacím listem, 

• zaskladnění do regálů – ruční zápis do zaskladňovacího formuláře, 

• přepis regálových pozic ze zaskladňovacího formuláře do skladových karet, 

• příjem zboží v evidenci RMT (Excel), 

• příjem zboží v IKS (naplnění kanbanu). 

 

2.4.2 Příjem medií 
 

Media, nebo-li role filtračního papíru, jsou dodávány od předního výrobce těchto 

produktů – italské společnosti Ahlstrom Spa. Turín. Tento materiál je hlavní součástí 

vzduchových filtrů vyráběných ve společnosti DCR. 

Dodávky jsou opět hlášeny předem formou emailu. Opět je tedy předem známo jaké P/N 

dorazí a v jakém počtu palet. Toho je důležité vzhledem k tomu, že se při příjmu dle 

metodiky FIFO nově příchozí palety zaskladňují za palety, které již ve skladu jsou, resp. 

palety, které byly přijaty do skladu v jiném měsíci než je aktuální. Toto je blíže vysvětleno 

níže na obr. 6. 

Dodávky tohoto materiálu jsou opět řízeny pomocí systému IKS, každá paleta je označena 

identifikátorem (kanban ID) – tuto identifikaci opět provádí výrobce při expedici zboží do 

skladu RMT. Jelikož je kanban ID uvedeno pouze na obalu každé palety (strečová folie) je 

při příjmu do skladu každá paleta dodatečně označena stejným kanban ID a to na pravé 

„noze“ každé palety.  Věškeré dodávky tohoto materiálu jsou realizovány celými kamiony. 

Proces příjmu je znázorněn na obr. 5. 
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Obr.  5: Workflow příjmu medií do skladu   [zdroj vlastní] 

 

• vyložení z kamionu, 

• kontrola počtu palet a P/N s dodacím listem, 

• označení palet datem příjmu, kanban kartou, 

• zaskladnění na bulk lokaci – jsou-li na dané bulk lokaci starší palety stejného 

P/N jako je zaskladňovaná paleta je nutno palety přeskládat tak, aby nejstarší 

palety byly vždy první odebírané, rozhoduje měsíc příjmu – viz. obr. 6, 

• příjem zboží v evidenci RMT (Excel), 

• příjem zboží v IKS (doplnění kanbanu). 

 

 
 Obr.  6: Příklad zaskladnění palety na bulk lokaci dle politiky FIFO   [zdroj vlastní] 
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2.4.3 Příjem hotových výrobků 
 

Hotové výrobky dodává do skladu jejich výrobce, společnost DCR.  Jedná se o 

vzduchové filtry v kartónových krabicích, které jsou uloženy na dřevěných paletách 

různých rozměrů (1250x960, 1000x1000, 950x950, 1040x1040, 1140x1140, 1200x800). 

Celé palety jsou zabaleny stresovou folií. Dodávky jsou předem hlášeny emailem a je tedy 

předem známo, jaké P/N a v jakém počtu palet bude dovezeno. 

Proces příjmu je vyobrazen na obr. 7. 

 

 
Obr.  7: Workflow příjmu hotových výrobků do skladu [zdroj vlastní] 

 
• vyložení z kamionu, 

• kontrola počtu palet a P/N s dodacím listem, 

• zaskladnění na Bulk lokaci, 

• příjem zboží v evidenci RMT (Excel). 

 

2.5 Výdej zboží 
 

Výdej zboží – stejně jako jeho příjem – rozdělujeme na výdej kartónů, výdej medií a 

výdej hotových výrobků. 

 

2.5.1 Výdej kartonů 
 

Výdej kartonů probíhá 3x denně, kdy na základně reportu ze systému IKS zjistíme, 

které P/N a v jakém množství je třeba dodat (doplnit hladinu kanbanu). Výdej probíhá po 

celých paletách. 
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Při výdeji palet se dodržuje politika FIFO (First In First Out), což znamená, že nejdříve se 

vydávají palety, které byly naskladněny jako první. K této identifikaci slouží číslo šarže 

dané palety, resp. datum kdy tato šarže byla dodána – tato informace je dostupná ve 

skladové evidenci RMT v MS Excel. Grafické znázornění výdeje je na obr. 8. 

 

 
Obr.  8: Workflow výdeje kartonů ze skladu [zdroj vlastní] 

 

• dle politiky FIFO, kde je identifikátorem číslo šarže dané palety (P/N), 

• vytvoření reportu z IKS – zjistíme jaké P/N je nutno dodat (doplnit), 

• zjištění dostupnosti a nejstarší šarže z evidence RMT, 

• získání regálových pozic ze skladových karet dle P/N a šarže, 

• vyskladnění ze získaných regálových pozic, 

• odebrání štítku z palety, kde je uvedeno P/N, šarže a množství, 

• ruční opis kanban ID ze štítku na paletě (nelze odebrat), 

• označení kanban ID v IKS (spotřeba), 

• odpis vydaného P/N (množství, šarže) ze skladové evidence RMT. 

 

2.5.2 Výdej medií 
 

Výdej medií probíhá opět 3x denně, kdy na základně reportu ze systému IKS 

zjistíme, které P/N a v jakém množství je třeba dodat (doplnit hladinu kanbanu). Výdej 

probíhá po celých paletách. Opět zde platí výdej dle politiky FIFO – identifikátorem je zde 

datum příjmu do skladu, resp. měsíc příjmu do skladu. Vyskladnění palety splňující FIFO 

je již zajištěno procesy při příjmu viz. kapitola 2.4.2 a obr. 6. 

Proces výdeje je znázorněn na obr.9. 
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Obr.  9: Workflow výdeje medií ze skladu [zdroj vlastní] 

 
• dle politiky FIFO – máme zajištěno přeskládáním palet při příjmu, 

• vytvoření reportu z IKS – zjistíme jaké P/N je nutno dodat (doplnění hladiny 

kanbanu), 

• zjištění dostupnosti z evidence RMT, 

• vyskladnění z bulk zóny, 

• odebrání štítku z palety, kde je uvedeno P/N, kanban ID a množství, 

• označení kanban ID v IKS (spotřeba), 

• odpis vydaného P/N a množství ze skladové evidence RMT. 

 

2.5.3 Výdej hotových výrobků 
 

Požadavek na výdej hotových výrobků je avizován oddělením expedice společnosti 

DCR - tato avizace probíhá emailem. Některé hotové výrobky, resp. někteří zákazníci 

požadují zboží označit speciálními zákaznickými štítky. Toto označení probíhá výhradně 

v den expedice, kdy jsou tyto štítky dodány z DCR. Jak již bylo několikrát zmíněno, 

hotové výrobky nejsou evidovány v IKS. Při výdeji hotových výrobků se opět dodržuje 

metodika FIFO s tím, že je plně v režii DCR. V praxi to znamená, že pověřený pracovník 

v DCR rozhoduje, které hotové výrobky budou skladovány v RMT, resp. expedovány 

z RMT. Tento pracovník je odpovědný za dodržování FIFO - sám plánuje odvozy 

hotových výrobků z DCR do RMT a následně jejich expedici tak, aby FIFO bylo dodrženo. 

Proces expedice hotových výrobků, viz. obr. 10. 
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Obr.  10: Workflow výdeje hotových výrobků ze skladu [zdroj vlastní] 

 

• zjištění dostupnosti zboží z evidence RMT, 

• vyskladnění z bulk zóny, 

• kontrola P/N a množství, 

• nalepení štítku (jen určité P/N), 

• odpis vydaného P/N ze skladové evidence RMT. 
 
 

Jak je zřejmé z popisu těchto procesů, vyskytují se duplicitní činnosti, čímž dochází 

k časovému plýtvání. Jedná se zejména o nutnost evidovat materiál (kartony, media) 

duplicitně (vlastní skladová evidence a IKS). 

Dále může docházek ke vzniku chyb způsobených lidským faktorem, jedná se zejména o: 

• chyby při ručním zapisování/přepisování (regálové pozice, kanban ID), 

• vychystání jiného zboží, 

• záměna expedičního štítku. 

 

3. Požadavky na WMS systém 
 

Úvodem bych rád uvedl skutečnost, že společnost RMT již v minulosti, konkrétně 

v r. 2007, WMS systém pořídila. Bohužel společnost RMT přistoupila k pořízení WMS 

řekněme velice laxně, bez dostatečných znalostí o informačních systémech, bez zkušeností 

s jejich výběrem a bez kvalifikovaného odborníka, který by s výběrem a požadavky na 

WMS systémy měl alespoň teoretické zkušenosti. Výsledkem byla zmařená investice a 

nefunkční systém. 

Aby nedošlo k opakování takovéto situace, navrhl jsem využít poradenských 

služeb nezávislého odborníka v oblasti informačních systémů. Dále jej v práci budu uvádět 

jen jako „analytik“. 
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Strategický plán společnosti RMT počítá s akvizicí dalších zákazníků v horizontu 4 

let a proto vybraný WMS systém musí být buď kompletní řešení „all-in one“ nebo dále 

rozšiřitelný pomocí přídavných modulů tak, aby byl schopen pokrýt procesy, které pro 

současné portfolio zákazníků nejsou třeba. 

 

Implementace vybraného WMS je plánována ve 2 fázích: 

1. fáze – náhrada stávající evidence a nastavení na stávající procesy, dle analýzy 

níže. 

2. fáze – propojení WMS s informačními systémy stávajících zákazníků pomocí 

elektronické výměny dat EDI tak, aby ruční pořizování/zpracovávání dat bylo co 

možná v nejvyšší míře eliminováno. 

2. fáze je plánovaná až po náběhu 1. fáze a skončení zkušebního provozu. 

 

Jelikož společnost RMT již z předchozí výše zmíněné implementace WMS v r. 2007 

disponuje potřebným HW a SW vybavením – 3x mobilní terminály Symbol MC 3090, 

datový server Dell poweredge 1900, WiFi AP Motorola AP-5131, MS SQL Server – bylo 

součástí zadání výběrového řízení požadavek na kompatibilitu tohoto HW a SW 

s nabízeným řešením. 

 

 

 

Obr.  11: Mobilní terminál Symbol MC-3090 a AP Motorola AP-5131 [zdroj vlastní] 
 

Požadavky na funkce WMS jsem rozdělil opět dle procesů na vstupní (příjem) a výstupní 

(výdej) dle skladovaného typu zboží. 
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3.1 Obecné požadavky 
 
Po konsultaci s analytikem, jsem se rozhodl definovat následující obecné požadavky na 
WMS: 

• flexibilita a modulárnost systému, 

- možnosti rozšiřitelnosti vzhledem k požadavku funkcí, které v současné 

době nejsou třeba; 

• možnost využití stávající HW a SW vybavení 

- mobilní terminály, server, WiFi přístupové body, SQL 

- případný upgrade HW 

• možnost napojení na jiné systémy (EDI), 

- prakticky klíčová vlastnost dnešních systémů, 

- dnes již standard; 

• funkce kontroly šarží, 

- u některých systémů v ceně; 

• možnosti nastavování/změn strategie naskladnění/vyskladnění bez nutnosti 

programového zásahu, 

- úspora času – možnost okamžité změny, 

- úspora finančních prostředků; 

• možnost zadávání objednávek (zakázek) na příjem/výdej ze skladu – ručně, 

importem ze souboru (xls, csv, txt, xml), 

• možnosti exportu dal do MS Excel, 

- vhodné pro další zpracovávání apod.; 

• řízené/neřízené zaskladnění, 

• řešení s tradicí na trhu a významnými referencemi, 

• nejlépe vlastní produkt (ne produkt třetí strany), 

- jednodušší a většinou rychlejší rozhodování o programových úpravách 

apod. 

 

3.2 Požadavky na WMS - příjem zboží/materiálu 
 

V této kapitole se zabývám definováním jednotlivých procesů tak, jak by měly být 

pomocí WMS prováděny. Jelikož základní funkce WMS (zaskladnění, vyskladnění, 
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alokace apod.) jsou vesměs obecně jasné, zaměřuji se spíše na specifika procesů 

popisovaných v kapitole 2, jako např. integrace kanban ID, značení hotových výrobků 

expedičními štítky s rozdílnými P/N, FIFO na měsíční bázi u medií apod. 

Záměrně uvádím import/export objednávek ve stavu 1. fáze implementace – tedy bez 

vzájemného propojení informačních systémů pomocí EDI. Uvádím to takto, protože kromě 

čistě ručního zadání objednávek je jedním z požadavků na WMS možnost jejich importu a 

exportu buď ve formě MS Excel (xls) nebo textového souboru (csv). 

3.2.1 Kartony 
 

Jelikož dodávky kartonů jsou realizovány přes kanban systém IKS – jsou tedy 

předem známa potřebná data pro zadání příjmové objednávky do WMS, která se nejdříve 

importují z IKS jako csv soubor a následně se tento csv soubor importuje do WMS. 

  

Následuje načtení kanban ID z přijímané palety, kdy WMS automaticky dle kanban ID 

doplní údaje z objednávky: 

• P/N, 

• množství, 

• šarže. 

Dále následuje zaskladnění, kdy dle výběru řízeného zaskladnění WMS automaticky 

nabídne volný regál či lokaci nebo při výběru neřízeného zaskladnění ponechá výběr 

regálu/lokace na skladníkovi. 

Po zaskladnění proces končí, resp. se opakuje dokud nedojde k zaskladnění celé 

objednávky. 

 

3.2.2 Media 
 

Dodávky medií (filtračního papíru) jsou také realizovány přes kanban systém IKS – 

opět tedy předem známe potřebná data pro zadání příjmové objednávky do WMS, která se 

nejdříve importuje z IKS jako csv soubor a následně se tento csv soubor importuje do 

WMS. Následuje skenování čárových kódů ze štítku přijímané palety a) číslo palety, b) 

kanban ID – viz. obr. 12. 
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Obr.  12: Typový štítek role filtračního papíru, výrobce Ahlstrom [zdroj vlastní] 

 

Zbývající údaje WMS doplní automaticky z objednávky: 

• P/N, 

• množství. 

Dále následuje zaskladnění, kdy tento materiál je vždy ukládán na BULK lokaci. Opět 

následuje zaskladnění do řady stejného P/N tak, aby právě příchozí paleta byla před všemi 

staršími paletami – tento proces byl již popsán v kapitole 2.4.2., viz. Obr. 6. 

Celý proces se opakuje dokud není splněna celá objednávka. 

 

3.2.3 Hotové výrobky 
 

Dodávky hotových výrobků nejsou realizovány přes IKS. E-mailem jsou avizovány 

jednotlivé dodávky, tudíž opět je předem známo, jaké P/N bude dovezeno a v jakém 

množství. Příjmová objednávka se do WMS zadá ručně. 

Následuje načtení údajů ze štítku na  paletě: 

• P/N, 

• množství. 

Následuje zaskladnění na BULK lokaci. Celý proces se opakuje dokud není splněna celá 

objednávka. 

 

3.3 Požadavky na WMS – výdej zboží/materiálu 
 

Výdej materiálu do výroby (kartony, media) probíhá 3x denně v pevně stanovené 

časy, kdy pracovník ve skladu RMT provádí report z IKS vždy v 7:30, 13:30 a 18:00 
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hodin. Opět platí to co v předchozí kapitole - záměrně uvádím import/export objednávek 

ve stavu 1. fáze implementace. 

Pokud WMS při alokaci (kontrola, zda-li je materiál požadovaný objednávkou k dispozici 

a jeho následná rezervace) zjistí, že požadovaný materiál není k dispozici v požadovaném 

množství – nabídne částečné plnění (požadavek jsou 3 palety, ale k dispozici je jen 1 

paleta) či zrušení položky – pokud je stav nulový. 

3.3.1 Kartony 
 

Požadavek na výdej kartonů se zjistí z reportu z IKS, následně se exportuje csv 

soubor z IKS a tento se importuje do WMS jako výdejová objednávka.  

Kartony se vychystávají dle metodiky FIFO, kde identifikátorem je číslo šarže. To 

znamená, že nejdříve jsou vyskladňovány ty šarže, které byly naskladněny jako první. 

WMS tedy nabídne pozici v regálu daného P/N a nejstarší šarže. 

Následuje načtení pozice v regálu, následně kanban ID – systém musí: 

• provést kontrolu, že na dané pozici systém registruje načtené kanban ID, 

• automaticky doplnit P/N, šarži a množství. 

Operátor potvrdí výdej a paletu předá do prostoru nakládky. Proces se opakuje dokud není 

splněna celá objednávka. 

 

3.3.2 Media 
 

Požadavek na výdej medií se zjistí z reportu z IKS, následně se exportuje csv soubor 

z IKS a tento se importuje do WMS jako výdejová objednávka. Vychystávání medií je opět 

dle metodiky FIFO, kdy rozhodujícím faktorem je měsíc příjmu. Jelikož jsou media při 

příjmu vždy přeskládány tak, aby nejstarší byly vždy před novějšími – stačí odebrat první 

přístupnou paletu. 

WMS nabídne P/N, které se má vychystat a Bulk zónu, kde se daná paleta nachází – 

operátor vyhledá v Bulk lokaci dané P/N a načte mobilním terminálem číslo palety – WMS 

provede kontrolu, zda-li se jedná o správné P/N a ověří, zda-li dle data příjmu vyhovuje 

FIFO. Pokud ano – operátor potvrdí vyskladnění a předá paletu do prostoru nakládky. 

Pokud ne – WMS upozorní na chybu (jiné P/N, nevyhovuje FIFO) – proces se opakuje 

dokud nebudou výše uvedené podmínky splněny. 

Po splnění celé objednávky proces končí. 
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3.3.3 Hotové výrobky 
 

HV jako jediné díly nejsou evidovány v IKS – nemají tedy kanban ID. Objednávka 

se zadá do WMS ručně na základě avíza obdrženého E-mailem. Následuje vychystávání, 

kdy systém nabídne P/N a Bulk lokaci, kde se daná paleta nachází – operátor vyhledá 

v Bulk lokaci dané P/N a postupně načte mobilním terminálem čárové kódy P/N a 

množství ze štítku na paletě (obr. 13) – WMS provede kontrolu, zda-li se jedná o správné 

P/N. 

 
Obr.  13: Štítek na hotovém výrobku P783658/720 [zdroj vlastní] 

 

Následuje předání palety do prostoru expedice – pokud je požadavek na lepení expedičních 

štítků (jsou dodány spolu s exportními dokumenty z DCR), pak druhý operátor mobilním 

terminálem načte zákaznické P/N a množství z expedičního štítku (obr. 14) a  

 

 
Obr.  14: Expediční štítek pro hotový výrobek P783658/720 [zdroj vlastní] 
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WMS provede kontrolu, zda-li je shoda v načtených P/N a množství – při shodě potvrdí 

operátor vydání palety v mobilním terminálu, nalepí expediční štítek na paletu a ta může 

být naložena. 

Tímto procesem eliminuji: 

• možnost expedice jiného zboží 

• možnost záměny expedičního štítku 

Při neshodě P/N nebo množství musí být paleta vrácena zpět do skladu a nahrazena jinou, 

přičemž se celý proces opakuje. 

Samozřejmostí je, že WMS kontroluje celkový počet kusů zboží pro dané P/N dle 

objednávky a celkové množství snižuje o množství na již vychystaných paletách. Zde se 

požaduje i možnost ruční korekce počtu kusů na paletě neboť zřídka dochází k tomu, že 

z některých palet se musí odebrat určitý počet výrobků (ponížit standardní množství na 

paletě). 

 

4. Výběr vhodného WMS s využitím multikriteriální analýzy 
(MCDA) 

 
V této kapitole je nejprve popsána teorie MCDA analýzy, popis metod stanovení vah a 

metody výběru kompromisních variant. Následuje praktická část, kde jsem pomocí 

vybraných metod MCDA analýzy vybral nejvhodnější variantu a tu doporučil k realizaci. 

4.1 Teorie MCDA 
 

MCDA nebo-li multikriteriální analýza je metoda operační analýzy, která řeší 

rozhodovací problém, kde se má doporučit či upřednostnit jedna varianta z několika 

možných dle stanovených kritérií. 

Rozhodovatel by měl při výběru variant postupovat maximálně objektivně, k čemuž slouží 

různé postupy a metody analýzy variant. Někdy je vhodné oddělit hodnotitele (analytika) 

od zadavatele – tento postup, ale nese určité riziko, kdy analytik sice hodnotí objektivně 

neboť není zainteresován na výsledku hodnocení, ale na druhou stranu nemusí být – 

narozdíl od zadavatele - plně obeznámen se všemi detaily úlohy a vybrat tak sice variantu 

„objektivně“ nejlepší i když prakticky tou nejlepší není. [7] 
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V modelech vícekriteriální analýzy je dána konečná množina variant m, které jsou 

hodnoceny dle kritérií n. Cílem je najít takovou variantu, která je podle všech kritérií 

celkově hodnocena nejlépe, variantu kompromisní, případně seřadit varianty od nejlepší po 

nejhorší či vyloučit neefektivní varianty. 

Volba jednotlivých kritérií je také velice důležitá – musí být nezávislá, měla by pokrývat 

všechna hlediska výběru a přitom jich nesmí být zbytečně veliký počet, aby problém nebyl 

nepřehledný. 

Máme-li hodnocení variant podle kritérií kvantifikováno, můžeme údaje uspořádat do 

kriteriální matice Y, kde prvek yij vyjadřuje hodnocení i-té varianty dle j-tého kritéria. 
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V matici Y tedy sloupce odpovídají kritériím a řádky hodnoceným variantám. Pokud 

nejsou všechna kritéria kvantitativní (nejsou jednoznačně vyjádřena číselnou hodnotou), 

hovoříme spíše o kriteriální tabulce, která obsahuje jak číselné, tak slovní hodnocení 

variant. [7] 

Kritéria dále dle povahy dělíme na: 

• maximalizační – nejlepší varianty dle tohoto kritéria mají nejvyšší hodnoty, 

• minimalizační – nejlepší varianty mají nejnižší hodnoty dle tohoto kritéria. 

Často je vhodné pracovat s kriteriální maticí, kde jsou všechna kritéria stejné povahy - buď 

minimalizační nebo naopak maximalizační. Ve většině případů jsou na začátku úlohy 

kritéria jak minimalizační, tak maximalizační, proto je možné kritéria minimalizační na 

kritéria maximalizační převést. 

Nejčastěji se používají tyto dva způsoby: 

• vynásobení celého sloupce kriteriální matice hodnotou -1, transformace ijij yy −=
,  

• výpočet hodnot, které udávají zlepšení oproti nejhorší kriteriální hodnotě, 

transformace )(max,
ij

i
ijij yyy −=  
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Podle kvantifikovanosti dělíme kritéria na: 

• kvantitativní – hodnoty variant tvoří objektivně měřitelné údaje, někdy se tato 

kritéria nazývají objektivní, 

• kvalitativní – hodnoty variant nelze objektivně změřit, velmi často se jedná o 

subjektivní kritéria odhadnuté uživatelem, v těchto případech se používají různé 

bodovací stupnice či relativní hodnocení variant. 

 

4.1.1 Váhy kritérií 
 

Pro úspěšné provedení analýzy je třeba znát hodnoty vah jednotlivých kritérií. Ty 

vyjadřují míru důležitosti daného kritéria oproti ostatním kritériím a platí pro ně, že součet 

vah všech kritérií je roven 1. 

Váhy jsou buď předem známy (např. jsou součástí zadání rozhodovacího problému) a nebo 

je nutné je určit pomocí jedné z metod pro stanovení vah kritérií.  

Mezi tyto metody patří například: 

• metoda pořadí, 

• metoda Fullerova trojúhelníka, 

• metoda bodovací. 

Pro stanovení vah kritérií v této práci jsem se rozhodl použít bodovací metodu. Tato 

metoda se používá zejména hodnotí-li kritéria více expertů. 

 

Postup stanovení vah jednotlivých kritérií: 

• vyjádření důležitosti každého kritéria pomocí bodového hodnocení, např. 1-10, kdy 

1 znamená, že kritérium je pro hodnotitele bezvýznamné a naopak kritérium 

ohodnocené 10 body za absolutně důležité, 

• výpočet jednotlivých vah dle vztahu 

∑
=

=
n

j
j

j
j

b

b
v

1

    (4.1) 

o vj – váha j-tého kritéria 

o bj – počet bodů od jednotlivých expertů, které byly j-tému kritérii uděleny, 
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o ∑
=
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jb

1

 - součet všech bodů, které byly experty rozděleny mezi všechna 

kritéria. 

4.1.2 Metody hodnocení variant 
 

Metod hodnocení variant je velké množství a jsou založeny na různých principech. 

Mezi tyto metody patří: 

• metoda AHP, 

• metody třídy ELECTRE, 

• metoda váženého součtu (WSA), 

• metoda funkce užitku, 

• metoda TOPSIS. [7] 

 
Blíže popíši metodu TOPSIS neboť  jsem se rozhodl ji v praktické části této kapitoly 

aplikovat. 

Metoda TOPSIS je založena na výběru varianty, která je nejblíže tzv. ideální variantě, což 

je varianta, kterou charakterizuje vektor nejlepších kriteriálních hodnot a současně nejdále 

od bazální varianty, tedy varianty charakterizované nejhorším vektorem kriteriálních 

hodnot. Všechna kritéria by měla být maximalizačního typu. [7], [8] 

 
Postup  výpočtu: 
 

• transformace výchozí kriteriální matice Y=(yij) na normalizovanou kriteriální matici 

R=(rij)  dle vztahu 

∑
=

=
p

i
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ij
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y
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2

      (4.2) 

o rij – hodnota i-té varianty,  j-tého kritéria normalizované matice 

o yij – hodnota i-té varianty, j-tého kritéria výchozí kriteriální matice 

o ∑
=

p

i
ijy

1

- součet hodnot všech variat, j-tého kritéria výchozí kriteriální matice 

• z hodnot matice R se vypočte vážená normalizovaná matice W=(wij) dle vztahu 

ijjij rvw ⋅=          (4.3) 

o wij – hodnota i-té varianty,  j-tého kritéria vážené normalizované matice 
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o vj –váha j-tého kritéria 

o rij – hodnota i-té varianty,  j-tého kritéria normalizované matice 

• z hodnot vážené normalizované matice W určíme ideální variantu H a bazální 

variantu D dle vztahů : )(max ijij wH =     (4.4) 

)(min ijij wB =     (4.5) 

• vypočteme vzdálenosti jednotlivých variant od  

• ideální varianty ( )∑
=

+
−=

k

j
jiji hwd

1

2   (4.6) 

o wij – hodnota i-té varianty,  j-tého kritéria vážené 

normalizované matice 

o hj – hodnota ideální varianty j-tého kritéria 

• bazální varianty ( )∑
=

−
−=

k

j
jiji dwd

1

2   (4.7) 

o wij – hodnota i-té varianty,  j-tého kritéria vážené 

normalizované matice 

o dj – hodnota bazální varianty j-tého kritéria 

• vypočteme ci - relativní ukazatele vzdáleností jednotlivých variant od bazální 

varianty podle vztahu 
−+

−

+
=

ii

i
i dd

d
c       (4.8) 

• určíme pořadí variant dle hodnoty ci – nevyšší hodnota tohoto ukazatele určuje 

nejvhodnější řešení analýzy. [7], [8] 

 

4.2 Výběr WMS pomocí MCDA analýzy 
 

Do vypsaného výběrového řízení se přihlásily celkem 4 společnosti - dle zadaného 

popisu procesů a požadavků nabídly svá WMS řešení. Jelikož si některé společnosti přály, 

aby nabídnutá cena za WMS systém nebyla v této práci zveřejněna, bude konkrétní cena 

v multikriteriální analýze vyjádřena již ve formě bodového hodnocení 1-10 bodů, kde 1 je 

nejhorší (nejvyšší) cena a naopak 10 je cena nejvýhodnější (nejnižší). 

Přehled společností a nabízených WMS je shrnut v tab. 1  
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Tab.  1: Přehled společností a nabízených WMS [zdroj vlastní] 

Společnost Nabízené řešení Architektura Vlastní SW/ Třetí 
strana 

DSB s.r.o. DSB Logistic manager SQL Vlastní 

Kodys s.r.o. Accellos manage SQL Třetí strana 

Barco s.r.o. SmartStock.WMS SQL Vlastní 

CCV s.r.o. CCV řízený sklad MS Dynavix Vlastní 

 

4.2.1 Definice kritérií 
 

Pro účely MCDA analýzy jsem po konsultaci s analytikem stanovil následující 

kritéria pro výběr z nabízených variant: 

 

• funkce – nad rámec standardních funkcí WMS jsou hodnoceny možnosti 

importu/exportu dat (txt, xls, xml), možnosti nastavení, možnosti datové 

komunikace s jinými systémy (EDI), sledování šarží; 

• cena – cena licencí a implementace, cena další licence pokud bude v budoucnu 

nutnost rozšíření/dokoupení, výše udržovacího poplatku (maintanance fee); 

• reference – počet významných referencí, počet referencí podobné společnosti, 

získaná ocenění produktu; 

• implementace – délka implementace, rozsah školení, úpravy funkčnosti dle 

procesní analýzy, kvalita dokumentace/manuálu, přístup společnosti během 

výběrového řízení (poskytnuté materiály, nabídka seminářů, referenční ukázky), 

zda-li je WMS vlastním řešením dodavatele či produkt třetí strany; 

• servis – garantovaná reakční doba, rozsah služeb v rámci maintanance, dostupnost 

hotline, garance udržitelnosti. 

 

4.2.2 Stanovení vah kritérií 
 

Pro určení vah kritérií jsem použil bodovací metodu, kdy jsou jednotlivá kritéria 

bodově ohodnocena v rozmezí 1-10, kde platí čím více bodů, tím více je dané kritérium 

důležité. Jelikož váha kritérií má výrazný vliv na výsledek celé analýzy, bylo hodnocení 
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významu jednotlivých kritérií stanoveno dvěma experty. Jedno bodové hodnocení jsem 

provedl já (expert 1) - hodnocení z pohledu uživatele systému a druhé analytik (expert 2) – 

hodnocení z pohledu specialisty/odborníka na informační systémy. 

 

Bodové hodnocení jednotlivých kritérií je znázorněno v tab. 2 

 
Tab.  2: Bodové hodnocení kritérií [zdroj vlastní] 

Kritérium Funkce Cena Reference Implementace Servis 

Expert 1 10 9 6 9 8 

Expert 2 10 7 7 10 9 

 

Následuje výpočet jednotlivých vah pro každé kritérium dle vzorce (4.1) 

 

Výsledkem výpočtu jsou hodnoty vah jednotlivých krirérií – tab. 3 

 
Tab.  3: Váhy jednotlivých kritérií [zdroj vlastní] 

Kritérium Funkce Cena Reference Implementace Servis 

vj 0,24 0,19 0,15 0,22 0,20 

 

Příklad výpočtu váhy kritéria „implementace“ dle vztahu (4.1) 

22,0
9107710896910

109
=

+++++++++

+
=jv . 

4.2.3 Výběr kompromisní varianty 
 

K výběru vhodné varianty jsem zvolil metodu TOPSIS, která posuzuje varianty 

z hlediska jejich vzdálenosti od bazální resp. ideální varianty.  

Všechna kritéria – kromě ceny – jsou kvalitativní, proto jsou ve výchozí kriteriální matici 

(tab. 4) již jednotlivá kritéria bodově ohodnocena na stupnici 1-10, kde platí čím vyšší 

bodové hodnocení, tím lépe to či ono kritérium jednotlivé varianty splňují. 

Zároveň je tímto bodovým hodnocením zajištěno, že povaha všech kritérií je stejná a to 

maximalizační. 

Každý ze dvou expertů ohodnotil jednotlivé varianty a jejich kritéria – viz. tab.4 a tab. 5.  

Opět platí, že expertem 1 jsem byl já a expertem 2 analytik. 
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Tab.  4: Hodnocení kritérií expertem 1 [zdroj vlastní] 

Kritérium Funkce Cena Reference Implementace Servis 

DSB Logistic 
manager 

10 7 8 9 9 

Accellos manage 8 9 6 7 7 

Smart.Stock.WMS 8 10 5 7 5 

CVV řízený sklad 9 1 8 10 9 

 
 

Tab.  5: Hodnocení kritérií expertem 2 [zdroj vlastní] 

Kritérium Funkce Cena Reference Implementace Servis 

DSB Logistic 
manager 

10 6 9 9 9 

Accellos manage 7 8 7 8 7 

Smart.Stock.WMS 6 10 5 7 7 

CVV řízený sklad 9 1 8 8 8 

 

Výsledné hodnocení kriteriální matice Y bylo spočítáno jako aritmetický průměr hodnocení 

obou expertů a je uvedeno v tab. 6. 

 

Výchozí kriteriální matice Y: 

 
Tab.  6: Výchozí kriteriální matice Y [zdroj vlastní] 

Kritérium Funkce Cena Reference Implementace Servis 

DSB Logistic 
manager 

10 6,5 8,5 9 9 

Accellos manage 7,5 8,5 6,5 7,5 7 

Smart.Stock.WMS 7 10 5 7 6 

CVV řízený sklad 9 1 8 9 8,5 

Váha 0,24 0,19 0,15 0,22 0,20 

 

Pomocí vztahu (4.2.) spočítáme normalizovanou kriteriální matici R, vypočtené hodnoty 

jsou v tab. 7. 
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Tab.  7: Normalizovaná kriteriální matice R [zdroj vlastní] 

Kritérium Funkce Cena Reference Implementace Servis 

DSB Logistic 
manager 

0,591 0,443 0,596 0,551 0,583 

Accellos manage 0,443 0,579 0,456 0,459 0,454 

Smart.Stock.WMS 0,414 0,681 0,350 0,428 0,389 

CVV řízený sklad 0,532 0,068 0,561 0,551 0,551 

 

Příklad výpočtu zvýrazněné hodnoty 443,0
975,710

5,7
2222

=
+++

=ijr . 

Následuje výpočet normalizované vážené kriteriální matice W dle vztahu (4.3), viz. tab 8. 

 
Tab.  8: Normalizovaná vážená kriteriální matice W [zdroj vlastní] 

Kritérium Funkce Cena Reference Implementace Servis 

DSB Logistic 
manager 

0,139 0,083 0,091 0,123 0,117 

Accellos manage 0,104 0,109 0,070 0,103 0,091 

Smart.Stock.WMS 0,097 0,128 0,054 0,096 0,078 

CVV řízený sklad 0,125 0,013 0,086 0,123 0,110 

 

Z této matice určíme ideální variantu H a bazální variantu B dle vztahů (4.4) a (4.5), 

hodnoty kritérií ideální a bazální varianty jsou v tab. 9 

 
Tab.  9: Ideální a bazální varianta [zdroj vlastní] 

Kritérium Funkce Cena Reference Implementace Servis 

H 0,139 0,128 0,091 0,123 0,117 

B 0,097 0,013 0,054 0,096 0,078 

 

Nyní, když jsou známé hodnoty ideální a bazální varianty můžeme dle rovnic (4.6) a (4.7) 

spočítat vzdálenosti jednotlivých variat od varianty ideální a bazální. 

 

Příklad výpočtu dle rovnice (4.6)  - počítaná hodnota je v tab. 10 žlutě 

zvýrazněna.
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Poslední fází analýzy TOPSIS je určení ukazatele ci relativní vzdálenosti jednotlivých 

variant od bazální varianty dle rovnice (4.8). 

Hodnoty ukazatele ci se pohybují v intervalu <0;1>, kde 0 representuje bazální variantu a 1 

variantu ideální. 

Podle velikosti hodnoty ukazatele ci, určíme pořadí jednotlivých variant, viz. tab. 10. 

 
Tab.  10: Vzdálenosti variant od ideální a bazální varianty, relativní ukazatel vzdálenosti, pořadí [zdroj 

vlastní] 

Varianta di+ di- ci Pořadí 

DSB Logistic 
manager 

0,045 0,102 0,6940 1 

Accellos manage 0,056 0,099 0,6389 2 

Smart.Stock.WMS 0,074 0,116 0,6113 3 

CVV řízený sklad 0,117 0,060 0,3396 4 

 

Podle provedené analýzy metodou TOPSIS je nejvhodněší variantou k realizaci WMS 

DSB Logistic manager společnosti DSB s.r.o.  Tuto variantu jsem určil jako nevhodnější 

jelikož její hodnota ukazatele ci je nejblíže hodnotě 1 (variantě ideální). 

 

Jako možné alternativy vhodného řešení by se daly považovat i varianty umístěné jako 2 a 

3 v pořadí, jelikož hodnoty jejich ukazatelů ci jsou relativně blízké hodnotě varianty DSB 

Logistic manager. 

 

Naopak zcela nevhodná varianta k realizaci je WMS CVV řízený sklad, jejíž ukazatel ci 

je nejblíže hodnotě 0 (bazální varianta). 

 

5. Závěrečné zhodnocení 
 

Cílem této práce bylo ve společnosti RMT analyzovat stávající systém skladové 

evidence, skladové procesy a na jejich základě definovat požadavky na nově pořizovaný 
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WMS systém. Následně z předložených nabídek na implementaci WMS, vybrat tu 

nejvhodnější k realizaci.  

Stávající systém skladové evidence je veden pomocí tabulek MS Excel. V této práci jsem 

jednoznačně identifikoval hlavní nevýhody takovéto evidence. Pozitivní je i zjištění, že si 

vedení společnosti uvědomuje, že tento systém není ideální a proto kvituji rozhodnutí, že 

bude nahrazen moderním WMS systémem. 

Analyzoval jsem současné skladové procesy a na jejich základě jsem definoval požadavky 

na funkce WMS systému. Zaměřil jsem se zejména na možnosti, jak pomocí WMS 

eliminovat chyby, se kterými jsem se setkal během dosavadní praxe v RMT – zejména 

záměny hotových výrobků při jejich expedici, či možnost záměny expedičních štítků. Dále 

jsem popsal i návaznost některých procesů na Kanban systém IKS našeho klíčového 

zákazníka, společnosti DCR a nutnost jejich zachování i po implementaci WMS. 

Pro výběr vhodného řešení jsem navrhl použít metodu MCDA analýzy TOPSIS. Ve 

spolupráci s analytikem jsem stanovil kritéria pro výběr  vhodné varianty ze čtyřech 

nabízených. 

Na doporučení odborné literatury, jsem z důvodu zvýšení objektivnosti, využil analytika 

ještě ke stanovení vah jednotlivých kritérií a k hodnocení kritérií jednotlivých variant. 

V obou případech jsem vždy jedno hodnocení provedl já a druhé analytik. 

Na základně výsledku provedené MCDA analýzy doporučuji k realizaci WMS 

systém DSB Logistic manager od společnosti DSB Brno s.r.o. Tato varianta se nejvíce 

blíží variantě ideální. Dále jsem uvedl ještě i možné alternativní řešení k realizaci a 

zároveň iřešení, které je zcela nevhodné. 

Cíl práce tímto považuji za splněný - nyní je již v rukách vedení společnosti RMT, 

zda-li se bude řídit mým doporučením či nikoliv.  
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