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ABSTRAKT 

IVAN, M.: Multikriteriální optimalizace struktury distribučních systémů. Ostrava: Institut 

dopravy, Fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014, 119 s., Disertační 

práce, školitel: prof. Ing. Jan Daněk, CSc. 
Předložená disertační práce je zaměřena na problematiku návrhu struktury 

distribučního systému metodami multikriteriální optimalizace. Nejprve jsou zmíněny cíle 

práce a obecné poznatky o distribučních systémech, dále je pozornost věnována 

současnému stavu poznání řešené problematiky. Následně jsou uvedena teoretická 

východiska multikriteriální optimalizace, která byla k řešení použita a navržen konkrétní 

multikriteriální model. Navržený model obsahuje dvě kritéria – náklady na provoz 

distribučního systému a minimální pravděpodobnost dodání zásilky včas. Hodnota prvního 

kritéria je minimalizována, hodnota druhého kritéria je maximalizována.  

Na teoretickou část navazují výpočetní experimenty, kde byla ověřována 

relevantnost získaných výsledků a testována míra řešitelnosti modelů v závislosti na rozsah 

vstupních dat. V závěru jsou shrnuty a vyhodnoceny získané výsledky.  

Klíčová slova:  

multikriteriální optimalizace, matematické modely, distribuční systém (logistika) 

 

ABSTRACT 

IVAN, M.: Multi-Criteria optimization of the Structure of Distribution Systems. Ostrava: 

Institute of Transport, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB – Technical University  

of Ostrava, 2014, 119 p., Thesis, supervisor: prof. Ing. Jan Daněk, CSc. 
This dissertation work is focused on the design structure of distribution systems 

with help by using multi-criteria optimization. At first there are defined  

the goals of thesis and after it there are  mentioned the general knowledge  

of distribution systems, further come in to notice the current state of the solved problem. 

At the next there are presented the theoretical basis of multi-criteria optimization that have 

been used to propose a specifically designed multi-criteria model. The proposed model has 

two criteria - the cost of operation of the distribution system reliability and minimum 



 
 

delivery of the item in time. The value of the first criterion is minimized, the value  

of the second criterion is maximized.  

The theoretical part is followed by computational experiments where  

the verification of the relevance of the results obtained and tested for degree  

of solvability models depending on the range of input data. The conclusion summarizes 

and evaluates the obtained results. 

Key words:  

multi-criteria optimization, mathematical model, distribution system (logistics) 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

bj  roční požadavek zákazníka jJ 

c  kladná konstanta 

c1  náklady na ujetí vzdálenosti jednoho km vozidlem s kapacitou k1 

c2  náklady na ujetí vzdálenosti jednoho km vozidlem s kapacitou k2 

č.  číslo 

d proměnná reprezentující minimální hodnotu pravděpodobnosti dodání 

zásilky včas  

dij  vzdálenost z lokality iI k zákazníkovi jJ 

d0i  vzdálenost z PZ do lokality iI 

e0j  vzdálenost mezi PZ a zákazníkem 

fi  roční náklady na provoz skladu iI 

H&S  distribuční systém typu HUB & SPOKE 

I  množina lokalit, ve kterých se uvažuje s provozováním skladů 

J  množina zákazníků 

km  kilometr 

k1  kapacita vozidla obsluhující relaci PZ – sklad 

k2  kapacita vozidla obsluhující relaci sklad – zákazník 

ln  přirozený logaritmus 

obr.  obrázek 

oj  objemová (množstevní) jednotka 

PZ  primární zdroj 

pi  pravděpodobnost i-tého kritéria 
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pij  pravděpodobnost dodání zásilky včas ze skladu iI k zákazníkovi jJ 

pj  peněžní jednotky 

p0j  pravděpodobnost dodání zásilky včas z PZ k zákazníkovi jJ 

qi  kapacita skladu v lokalitě iI 

S  Saatyho matice (kriteriální matice) 

s.   strany 

T  prohibitivní konstanta 

Tab.  tabulka 

X  množina přípustných variant úlohy 

XCN  množina celočíselných nedominovaných variant 

XN   množina nedominovaných variant úlohy  

xij  bivalentní proměnná modelující rozhodnutí, zda bude či nebude zákazník 

jJ zásobován z lokality iI  

Y  množina kritérií úlohy 

yi  bivalentní proměnná modelující rozhodnutí, zda bude či nebude provozován 

sklad v lokalitě iI 

zi  bivalentní proměnná modelující rozhodnutí, zda bude či nebude zákazník 

jJ zásobován přímo z  PZ ……………….
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1  ÚVOD 

Distribuční systémy se obecně zabývají činnostmi souvisejícími s materiálovými 

toky a navazující komisionářskou činností. Hlavním úkolem distribučních systémů  

je dodávat zákazníkovi požadované zboží v požadované kvalitě (akceptující podmínky 

stanovené zákazníky), ve vhodném čase a s vyhovujícími náklady. Z uvedeného důvodu  

je nutno chápat distribuční systémy jako spojovací článek mezi výrobou a zákazníky.  

Je možné tedy tento způsob distribuce chápat jako přepravu zboží. Při plánování distribuce 

zboží se tedy v podstatě jedná o vytvoření optimálního poměru mezi dodacími službami, 

které je schopen dodavatel nabídnout, a které konečný zákazník požaduje [3]. Analogicky, 

jako v případě návrhů nových distribučních systémů, může být rozhodováno v situacích, 

kdy se má rozhodnout o reorganizaci již provozovaného distribučního systému.  

Při návrhu nového (reorganizaci již provozovaného) distribučního systému je třeba 

vydat určitá rozhodnutí, na nichž je závislá celková efektivita systému. Efektivita 

distribučního systému se zpravidla vyjadřuje prostřednictvím nákladů  

na zajištění chodu systému, tzn., nebude-li chod systému vhodně navržen (reorganizován), 

budou náklady na zajištění chodu systému vyšší, než je nezbytně nutné, což má 

pochopitelně přímý dopad na efektivitu daného systému [6]. 

Často je při vytváření či reorganizaci distribučního systému na řešitele kladen 

požadavek navrhnout optimální řešení – optimální uspořádání distribučního systému. 

Samotný obecný požadavek na návrh optimálního uspořádání (strukturu) distribučního 

systému je však do určité míry zavádějící, protože úhlů pohledu  

na řešení problému může být více. Snadno se totiž může stát, že řešení, které se z jednoho 

pohledu jednoho kritéria jeví jako optimální, se z pohledu jiného kritéria jeví jako ne příliš 

kvalitní a vhodné. Je tedy žádoucí přistupovat k řešení úlohy o návrhu struktury 

distribučního systému jako k multikriteriánímu optimalizačnímu problému (zejména, není-

li možno všechna kritéria převést na jedno společné, např. na finanční prostředky).  

 Klíčovým okamžikem při návrhu struktury distribučních systémů je volba vhodné 

metody pro řešení úlohy. Při řešení úloh o návrhu optimalizační struktury distribučního 

systému nacházejí uplatnění jak metody exaktní, tak i metody heuristické.  
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Následující část práce bude věnována cílům disertační práce,  

od kterých se pak bude odvíjet i její celková koncepce. 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

- zmapovat rozhodující faktory, které hrají významnou roli při navrhování struktury 

distribučních systémů; 

- identifikovat vhodné metody multikriteriální optimalizace pro řešení úlohy 

o multikriteriálním návrhu struktury distribučního systému; 

- prostřednictvím výpočetních experimentů ověřit funkčnost navržených modelů  

a porovnat výsledky experimentů v případě, že k návrhu struktury distribučního 

systému lze použit více přístupů založených na multikriteriální optimalizaci. 
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3 OBECNÉ POZNATKY O DISTRIBUČNÍCH 

SYSTÉMECH 

Jak již bylo řečeno, distribuční systém, jako část logistického systému, zabezpečuje 

přepravu zboží mezi jednotlivými stupni distribučního systému a to z jednoho nebo více 

zdrojů k jednomu či více zákazníkům, často přes úroveň regionálních skladů (skladů).  

Při tvorbě nového (reorganizaci provozovaného) distribučního systému  

je třeba provádět určitá rozhodnutí na několika úrovních, která se liší dobou,  

po kterou tato rozhodnutí budou ovlivňovat funkci a efektivitu distribučního systému. 

V praxi rozeznáváme tři druhy rozhodnutí: 

- strategická - projevují se dlouhodobě v periodě několika let a zabývají  

se v převážné míře strukturou distribučního systému. Mohou to být např. 

rozhodnutí o umístění, vybudování či nevybudování primárního zdroje nebo skladů 

ve zvolených lokalitách; 

- taktická - projevují se ve střednědobém časovém horizontu několika měsíců až rok. 

V rámci těchto rozhodnutí se řeší problematika přiřazení zákazníků určitým 

skladům a časovému harmonogramu dodávek zboží zákazníkům; 

- operativní - představují rozhodování o procesu řízení s časovým 

horizontem několika hodin nebo dní. Předmětem tohoto rozhodování  

je např. stanovit, zda vozidlo, které plní požadavky zákazníků, na své trase 

mimořádně pojede odklonem nebo se změní pořadí zásobovaných zákazníků, 

případně podobná rozhodnutí. 

Všechna výše uvedená rozhodnutí nelze z pochopitelných důvodů zahrnout  

do matematických modelů distribučních systému, protože při návrhu struktury 

distribučního systému je buď nelze předpokládat vůbec nebo z části, a pokud  

už je možno je předpokládat, vznikly by modely, které by byly značně rozsáhlé  

a při aplikaci na úlohy větších rozsahů komplikovaně řešitelné.  

Jedním z cílů disertační práce je vytvořit multikriteriální matematický model  

pro návrh optimální struktury distribučního systému. Tvar matematického modelu 

konkrétního distribučního systému však závisí na struktuře distribučního systému.  
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Proto také další podkapitola disertační práce bude věnována kategorizaci distribučních 

systémů podle nejběžněji se vyskytujících kategorií. 

3.1 Kategorizace distribučních systémů 

V odborné literatuře se při kategorizaci distribučních systémů vyskytuje celá řada 

klasifikačních kritérií. Jedním z nich je např. kritérium – počet komodit přepravovaných 

v distribučních systémech. Podle uvedeného kritéria se distribuční systémy rozlišují 

na jednokomoditní a multikomoditní (vícekomoditní).  

Pro potřeby úloh o návrhu struktury distribučního systému je však vhodnější 

distribuční systémy rozdělit na jednostupňové a vícestupňové nebo na systémy 

s vyžadovanou jednoznačností přiřazení zákazníka k primárnímu zdroji nebo skladu  

a systémy bez vyžadované jednoznačnosti přiřazení zákazníka primárnímu zdroji nebo 

skladu. Prostřednictvím uvedené kategorizace budou v následujícím textu jednotlivé typy 

distribučních systémů blíže charakterizovány. 

3.1.1 Jednostupňové distribuční systémy 

Pro distribuční systém uvedeného typu je charakteristické, že zákazníci v něm jsou 

zásobováni přímo z primárních zdrojů. Strukturu jednostupňového distribučního systému 

tvoří: 

- množina primárních zdrojů, 

- množina zákazníků. 

Zavedení jednostupňového distribučního systému bývá výhodné v případech, kdy 

jsou zákazníci situováni v blízkosti primárního zdroje. Struktura jednostupňového 

distribučního systému s jedním primárním zdrojem je znázorněna na obr. 3. 1. 
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Primární zdroj

Zákazníci

Primární zdroj

Přeprava zboží

 

Obr. 3. 1: Jednostupňový distribuční systém s jedním primárním zdrojem 

 

3.1.2 Dvoustupňový distribuční systém bez možnosti přímého zásobování zákazníků 

z primárního zdroje 

Pro distribuční systém uvedeného typu je charakteristické, že zákazníci v něm jsou 

zásobováni prostřednictvím skladů, které jsou rozmístěny v určitých lokalitách a přeprava 

při distribuci z primárních zdrojů k zákazníkům tak může probíhat pouze přes tyto sklady.  

Strukturu dvoustupňového distribučního systému tvoří: 

- množina primárních zdrojů; 

- množina lokalit, v nichž jsou sklady provozovány, nebo v nichž se s provozováním 

skladů uvažuje; 

- množina zákazníků. 

U těchto typů systémů je rozhodující část přepravní vzdálenosti zboží absolvována 

pomocí cenově výhodnější, kapacitní dálkové dopravy, která bývá zpravidla efektivnější  

i z dalších úhlů pohledu. Jsou sice zřizovány sklady, které zvyšují náklady na provoz 

distribučního systému, na druhou stranu se však eliminuje cenově méně výhodná přeprava 

malých přímých zásilek na větší vzdálenosti.  

Zavedení dvoustupňového distribučního systému bývá výhodné v případech, 

kdy zákazníci nejsou situováni v blízkosti PZ. Struktura dvoustupňového distribučního 

systému s jedním primárním zdrojem je znázorněna na obr. 3. 2. 
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Primární zdroj

Skladování, překládka,

Komisionářská čínnost

Primární zdroj

Sklad Sklad

Zákazníci

Přeprava zboží

Přeprava zboží

 

Obr. 3. 2: Dvoustupňový distribuční systém s jedním primárním zdrojem  

a bez možnosti přímého zásobování zákazníků 

 

3.1.3 Dvoustupňový distribuční systém s možností přímého zásobování zákazníků 

Pro distribuční systém uvedeného typu je charakteristické, že zákazníci v něm jsou 

zásobováni buď prostřednictvím skladů, nebo přímo z primárních zdrojů.  

Strukturu dvoustupňového distribučního systému tvoří: 

- množina primárních zdrojů; 

- množina lokalit, v nichž jsou sklady provozovány, nebo v nichž se s provozováním 

skladů uvažuje; 

- množina zákazníků. 

Zavedení dvoustupňového distribučního systému s možností přímého zásobování 

zákazníků bývá výhodné v případech, kdy část zákazníků je situována v blízkosti 

primárního zdroje a část ne. Struktura dvoustupňového distribučního systému s jedním 

primárním zdrojem a možností přímého zásobování zákazníků je znázorněna na obr. 3. 3. 
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Primární zdroj

Skladování, překládka, 

komisionářská čínnost

Primární zdroj

Sklad Sklad

Zákazníci

Přeprava zboží

Přeprava zboží

 

Obr. 3. 3: Dvoustupňový distribuční systém s jedním primárním zdrojem  

a možností přímého zásobování zákazníků  

 

3.1.4 Distribuční systém „od mnoha zdrojů k mnoha zákazníkům“ 

Distribuční systémy označované jako systémy od mnoha zdrojů k mnoha 

zákazníkům [15]  jsou určitou nástavbou k dvoustupňovému distribučnímu systému s více 

zdroji. Nástavba spočívá v tom, že primárním zdrojům, jak jsou známy z předchozího 

textu, předcházejí při distribuci zboží další odesílací stanoviště, např. ze kterých se provádí 

svoz zásilek. Jejich zavedení bývá výhodné v případě, kdy existuje více dodavatelů a více 

primárních zdrojů, které nejsou situovány v blízkosti zákazníků. Struktura distribučního 

systému „od mnoha zdrojů k mnoha zákazníkům“ je znázorněna na obr. 3. 4. 
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Sklad Sklad

Dodavatel

Primární zdroj Primární zdroj

DodavatelDodavatelDodavatel

 

Obr. 3. 4: Distribuční systém „od mnoha zdrojů k mnoha zákazníkům“ [15] 

 

 K těmto typům distribučních systémů se řadí i distribuční systémy označované 

v literatuře pod názvem HUB and SPOKE. 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

V OBLASTI METOD PRO NÁVRH STRUKTURY 

DISTRIBUČNÍCH SYSTÉMŮ 

Při řešení úloh o distribuci zboží z primárních zdrojů ke konečným zákazníkům  

se vyskytují dva typy problémů – problém týkající se návrhu struktury distribučního 

systému a problém týkající se způsobu obsluhy jednotlivých zákazníků. Oba typy 

problémů mohou být řešeny jak odděleně, tak i současně v rámci jednoho optimalizačního 

výpočtu. 

Co se týče řešení druhé skupiny problémů, existuje široké spektrum známých 

metod, které se již v minulosti osvědčily. Například v případě jednostupňového 

distribučního systému definovaného v podkapitole 3.1.1 může obsluha zákazníků probíhat, 

jak kyvadlovým způsobem, tak i prostřednictvím okružních jízd. Při zásobování 

kyvadlovým způsobem, má-li distribuční systém jeden primární zdroj, je řešení triviální, 

toky zboží v jednotlivých relacích mezi primárním zdrojem a zákazníky odpovídají 

velikostem požadavků zákazníků. Při zásobování zákazníků prostřednictvím okružních jízd 

je situace komplikovanější, v úvahu přicházejí metody sloužící k vyhledání minimální 

Hamiltonovy kružnice (nepřekračuje-li součet požadavků zákazníků kapacitu vozidla), 

příp. další zejména heuristické metody.  

Existuje-li v distribučním systému více primárních zdrojů a není-li  

při zásobování vyžadována jednoznačnost přiřazení zákazníků primárním zdrojům, lze 

k optimalizaci využít model dopravní úlohy. Existuje-li v distribučním systému více 

primárních zdrojů a je-li při zásobování vyžadována jednoznačnost přiřazení zákazníků 

primárním zdrojům, lze k optimalizaci využít model alokační úlohy. Již jen z uvedeného 

krátkého přehledu je patrné, že existuje celé spektrum přístupů k řešení problémů druhého 

typu, úkolem řešitele je především vybrat vhodnou metodu k řešení.  

Přístupy uvedené v předchozím odstavci se však dají využít pouze v případech, je-li 

již známá struktura distribučního systému. Jak již bylo uvedeno výše v textu, v některých 

případech je výhodnější neřešit návrh struktury a způsob obsluhy odděleně, ale současně. 

Této problematice bude věnována pozornost v dalším textu disertační práce.  
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Druhý způsob řešení (nedělené obsluhy) je výhodnější proto, že z navrženého 

způsobu obsluhy zákazníků lze často zpětně identifikovat také vhodnou (pokud možno 

optimální) strukturu distribučního systému. 

Z předcházejícího textu je patrné, že musí být při návrhu struktury distribučního 

systému realizována celá řada rozhodnutí. Počet jejich kombinací při větších úlohách 

zpravidla překračuje rámec intuitivních řešitelských úvah, schopností řešitele a dobu,  

která je pro řešení k dispozici. Není proto možné se při řešení obejít bez podpory vhodných 

metod, které umožňují cílené prohledávání množiny přípustných řešení. Osvědčeným 

nástrojem, který byl v minulosti k řešení daného problému použit, je matematické 

modelování. Základním požadavkem kladeným na sestavené modely je, aby po jejich 

vyřešení bylo dosaženo optimálního, nebo u rozsáhlých úloh (z hlediska rozsahu vstupních 

dat) alespoň suboptimálního řešení. 

Za základní studijní prameny v oblasti návrhu struktury distribučního systému  

je možno považovat publikace [11] a [12]. V publikacích je uvedeno široké spektrum 

návodů pro sestavu matematických modelů distribučních systémů včetně metod pro jejich 

řešení. Např. publikace [12] obsahuje také tzv. úplný model distribučního systému,  

který zajišťuje splnění všech základních požadavků, které jsou na distribuční systémy 

kladeny. Jedná se však o značně rozsáhlý model, jehož soustava omezujících podmínek  

se skládá z 18-ti dílčích skupin omezujících podmínek. Teoreticky je sice problém vyřešen,  

ovšem aplikace sestaveného modelu na úlohy větších rozsahů (s vyššími počty lokalit 

vhodných pro provozování skladů, zákazníků a typů vozidel) je realizovatelná velice 

obtížně. 

Ze zahraniční literatury věnované problematice efektivní distribuce zboží  

je možné zmínit publikaci [6] a z tuzemské literatury publikaci [18].  

V sestavených modelech tvoří nejčastěji účelovou funkci tzv. nákladová funkce  

- funkce reprezentující celkové náklady na provoz distribučních systémů. Bohužel v mnoha 

případech, byť je teoreticky model sestaven, nelze všechny požadované položky nákladů 

kvantifikovat ve správné výši. Tím i výsledné řešení získané na základě nákladového 

přístupu ztrácí na přesnosti. Uvedený fakt lze uvažovat za nevýhodu všech modelů 

založených na nákladovém přístupu. 
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V následující podkapitole bude na příkladu jednoho typu distribučního systému 

ukázána podstata tvorby matematického modelu. K demonstraci postupu byl vybrán 

dvoustupňový distribuční systém s jedním primárním zdrojem a možností přímého 

zásobování zákazníků, který byl stručně charakterizován v podkapitole 3.1.3. V tomto 

modelu se předpokládá, že: 

- kapacita primárního zdroje je dostatečná, tzn., že jeho produkcí lze pokrýt 

požadavky všech zákazníků; 

- je vyžadována jednoznačnost přiřazení zákazníků; 

- každého zákazníka lze zásobovat z libovolného místa, která přicházejí v úvahu 

(sklad, primární zdroj).  

I přesto, že se jedná o model, ve kterém je zavedeno pouze jedno - nákladové 

optimalizační kritérium, jeho struktura je zejména v soustavě omezujících podmínek 

charakteristická i pro multikriteriální modely. 

4.1 Matematický model dvoustupňového distribučního systému 

s možností přímého zásobování 

Vstupními údaji do modelu jsou: 

- poloha primárního zdroje a polohy zákazníků na dopravní síti; 

- polohy lokalit, uvažovaných pro provozování skladu; 

- požadavky zákazníků za zvolené časové období; 

- kapacity skladů za zvolené časové období (stejné jako v případě zákazníků),  

budou-li v lokalitách provozovány; 

- vzdálenosti mezi všemi místy rozhodujícími z hlediska struktury distribučního 

systému (PZ, lokalitami, s nimiž se uvažuje pro provozování skladů a zákazníky);  

- náklady související s provozem skladů v jednotlivých lokalitách; 

- náklady na ujetí vzdálenosti 1 km vozidly obsluhujícími distribuční systém; 

- kapacity vozidel; 

- v případě existence více typu vozidel přiřazení jednotlivých typů vozidel 

jednotlivým stupňům distribučního systému. 
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Symbolika vstupních údajů použitá v matematickém modelu: 

I množina lokalit, ve kterých se uvažuje s provozováním skladů doplněná  

o primární zdroj (PZ je přičleněn index 0)  [ - ] 

J množina zákazníků [ - ]                [ - ] 

d0i vzdálenost z PZ do lokality i I [km]                [km] 

dij vzdálenost z lokality i I- {0} k zákazníkovi j J [km]          [km] 

e0j vzdálenost z  PZ k zákazníkovi j J [km]            [km] 

fi roční náklady na provoz skladu v lokalitě i I- {0} [pj  rok-1]              

bj roční požadavek zákazníka j J [oj  rok-1]                

qi kapacita skladu, bude-li provozován v lokalitě i I- {0} [oj  rok-1]  

k1 kapacita vozidla obsluhujícího relace PZ – lokality, PZ – zákazník [oj]           

k2 kapacita vozidla obsluhujícího relace lokality – zákazníci [oj]  

c1 náklady na ujetí vzdálenosti 1 kilometru vozidlem s kapacitou k1       [pj  rok-1] 

c2 náklady na ujetí vzdálenosti 1 kilometru vozidlem s kapacitou k2       [pj  rok-1] 

Pro potřeby modelování jednotlivých rozhodnutí  slouží v úloze proměnné.  

V rámci řešené varianty distribučního systému je zapotřebí provést rozhodnutí,  

ve kterých lokalitách budou provozovány sklady a jakým způsobem budou těmto lokalitám 

přiřazeni zákazníci a rozhodnutí, zda bude či nebude zákazník zásobován přímo 

z primárního zdroje. Proměnné modelující uvedené typy rozhodnutí a jejich významy 

budou následující: 

x0j bivalentní proměnná modelující, zda bude (x0j=1) či nebude (x0j=0) zákazník j J 

zásobován z PZ; 

xij bivalentní proměnná modelující rozhodnutí, zda bude (xij=1) či nebude (xij=0) 

zákazník jJ zásobován prostřednictvím skladu provozovaném  

v lokalitě iI- {0}; 

yi bivalentní proměnná modelující rozhodnutí, zda bude (yi=1) či nebude (yi=0) 

v lokalitě iI- {0} provozován sklad.  
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Omezující podmínky v daném modelu musí: 

- zajistit jednoznačnost přiřazení zákazníka j J lokalitě i I- {0} nebo PZ; 

- zajistit, že součet požadavků přiřazených zákazníků nepřekročí kapacitu skladu 

provozovaného v lokalitě i I- {0}; 

- zajistit korektní provázanost hodnot proměnných modelujících kooperující 

rozhodnutí v úloze; 

- vymezit definiční obory jednotlivých proměnných. 

Při tvorbě matematického modelu se bude uvažovat s variantou,  

že přímé zásobování bude provádět právě jeden typ vozidla, a to např. vozidlo s kapacitou 

k1 a dále, že požadavky zákazníků budou celočíselným násobky kapacit vozidel,  

které obsluhují distribuční systém. 

Matematický model distribučního systému s možností přímého zásobování 

a vyžadovanou jednoznačností přiřazení zákazníků místům, odkud budou zásobováni,  

má tvar: 
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za podmínek 





Ii

ijx 1  pro j J  (4.2)  





Jj

iijj qxb  pro i I – {0}  (4.3)           

iij yx   pro i I – {0}; j J  (4.4)          

i

Jj

ij ynx 


 pro i I – {0}, kde Jn    (4.5)         

 1,0ijx  pro i I; j J (4.6)            

 1,0iy  pro i I – {0} (4.7)            

Funkce (4.1) reprezentuje účelovou funkci – celkové náklady na provoz 

distribučního systému za rok (obecně za zvolené období). První člen účelové funkce 
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představuje náklady na přímé zásobování zákazníků z PZ, druhý člen reprezentuje náklady 

na provoz skladů a konečně poslední člen účelové funkce reprezentuje náklady  

na zásobování zákazníků prostřednictvím skladů. Skupina omezujících podmínek (4.2), 

jejichž počet v modelu odpovídá počtu zákazníků, zajistí, že každý zákazník j J bude 

přiřazen právě jedné lokalitě i I, ve které může být provozován sklad nebo PZ. Skupina 

omezujících podmínek (4.3), jejichž počet v modelu odpovídá počtu lokalit s uvažovanými 

sklady, zajistí, že kapacita skladu v žádné lokalitě i I- {0} (bude-li provozován) nebude 

překročena. Skupiny omezujících podmínek (4.4) a (4.5) zajišťují, že pokud nebude 

v lokalitě i I – {0} provozován sklad, nebude této lokalitě přiřazen žádný zákazník j J 

a pokud bude lokalitě i I – {0} přiřazen zákazník j J, bude v této lokalitě provozován 

sklad. Počet omezujících podmínek (4.4) odpovídá součinu počtu lokalit a počtu 

zákazníků, počet omezujících podmínek ve skupině (4.5) odpovídá počtu lokalit. Skupiny 

omezujících podmínek (4.4) a (4.5) jsou vzájemně zastupitelné, to znamená, že zajišťují 

tutéž skutečnost a v řešeném matematickém modelu stačí uvést pouze jednu z nich. Počet 

omezujících podmínek ve skupině (4.6) a (4.7) charakterizují definiční obory jednotlivých 

proměnných. Skupiny omezujících podmínek (4.6) odpovídají součinu počtu lokalit 

rozšířeného o primární zdroj a počet zákazníků, počet podmínek ve skupině (4.7) odpovídá 

počtu lokalit, ve kterých se uvažuje s provozováním skladu. 

Základní matematický model, definovaný vztahy (4.1) – (4.7) je dále možno 

rozšiřovat o další doplňující omezení, jsou-li zadavatelem formulovány. Příkladem může 

být omezení, které má zajistit, že náklady na provoz skladů nepřekročí stanovený finanční 

limit F, který má provozovatel systému k dispozici. Tvar této podmínky je následující 

(4.8): 

 

Fyf
0Ii

ii 


       (4.8)              (4.8) 

Přestože se v mnoha případech podaří sestavit model, jehož řešením lze získat jak 

informaci o optimální struktuře, tak i způsobu zásobování, ne vždy  

se zejména u rozsáhlejších úloh daří takovýto model vyřešit tak, aby bylo získáno 

optimum.  
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4.2 Současný stav poznání v oblasti multikriteriální optimalizace v 

tuzemské literatuře 

Tato kapitola bude věnována poznatkům z tuzemské literatury v oblasti 

multikriteriální optimalizace struktury distribučních systémů.  

Jeden z poznatků byl zaznamenán v publikaci [21], která se zabývala 

problematikou kritérií uplatňovaných při výstavbě veřejného logistického systému.  

Zde autoři poukazují na možnosti členění kritérií, jak po stránce věcné,  

tak po stránce formální. Mezi věcná kritéria je možné zahrnout kritéria sociální, 

ekologická, technická, ekonomická, kulturní, estetická apod. U formální skupiny kritérií  

je třeba klást důraz na typ preferencí a způsob vyjadřování a měření výsledků hodnocení. 

Autoři článku rozdělují formální kritéria podle typu preferencí následovně: 

- s rostoucí preferencí (maximalizační, ziskové) – u těchto kritérií  

se upřednostňují vyšší hodnoty preferencí před nižšími; 

- s klesající preferencí (minimalizační, ztrátové) – jsou opakem preferencí 

rostoucích; 

- se střídavou preferencí – zde se preference po dosažení určité hodnoty změní.  

Kritéria podle způsobu vyjadřování a měření jejich hodnoty je podle autorů možné 

rozdělit také na: 

- kvantitativní, kde je možné vyjádření formou číselného počtu měrných jednotek; 

- kvalitativní, kde je možné vyjádření ve stupních kvality, případně popisem jejich 

intenzit (verbální). 

Návrhy distribučních center jsou podle autorů také ovlivněny velkým množstvím 

mikro a makroekonomických faktorů, které je možno rozdělit následovně: 

- makroekonomické ukazatele – představují ekonomickou situaci v regionu; 

- ukazatele spotřeby – zde je možné zahrnout např. počty obyvatel, průměrná 

měsíční mzda; 

- infrastrukturní ukazatele – představuje např. hustotu dopravní sítě  

na daném území, napojení distribučního systému na železniční síť. 
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Autoři tohoto článku, použili pro řešení problematiky výstavby veřejného 

logistického systému Saatyho metodu. V Saatyho metodě se pro párové porovnání kritérií 

používá devíti bodová stupnice (1-9), kde je možné použít i tzv. mezistupňů. Hodnocení 

pomocí Saatyho metody má následujíc tvar: 

1 -  kritéria i a j jsou rovnocenná,  

3 -  kritérium i je před kritériem j slabě preferované,  

5 -  kritérium i je před kritériem j silně preferované,  

7 -  kritérium i je před kritériem j velmi silně preferované, 

9 –  kritérium i je před kritériem j absolutně preferované. 

Následně, po posouzení vah jednotlivých kritérií dle výše uvedené stupnice,  

sestaví řešitel tzv. Saatyho matici, kde jsou zaznamenány jednotlivé výsledky porovnání 

vah. Z této tabulky následně řešitel zjistí, kterému kritériu byla přiřazena nejvyšší váha  

a toto kritérium je následně dále preferováno při výpočtech. Bližší informace o této metodě 

a také o praktickém využití při návrhu struktury distribučního systému je možné se dočíst 

v publikaci [21]. 

Dále je v rámci zjišťování současného stavu poznání v rámci tuzemské literatury 

vhodné uvést publikaci [8], která je věnována kritériím pro navrhování logistických 

systémů.  

V publikaci jsou jako hlavní kritéria při návrhu logistického systému definována: 

1) celkové náklady na provoz distribučního systému,  

2) poměr nákladů a úrovní služeb v distribučním systému. 

Autor publikace se dále zabývá členěním nákladových položek logistických 

nákladů. Ty je možno rozdělit následovně [8]: 

- přímé logistické náklady - přímo souvisejí s logistickými výkony.  

Lze je získat celkem jednoduše, a to z již existujících analytických účtů.  

Mezi přímé logistické náklady je možné zahrnout náklady na přepravu, skladování, 

náklady na zpracování objednávek a zásoby; 

- nepřímé logistické náklady - jsou výsledkem alokace kapitálových prostředků  

do logistického procesu. Do této oblasti spadají náklady na provoz dopravních  

a skladovacích zařízení; 
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- ostatní režijní náklady - jsou spojeny s činností organizace.  

Úkolem modelu navrženého autorem je rozhodnout o umístění nových objektů 

(skladů) do zatím neznámých lokalit a výpočet s tím spojených nákladů, přičemž tyto 

náklady jsou většinou chápány jako funkce vzdálenosti. Tento model neuvažuje s maticí 

skutečných vzdáleností, ale ze souřadnic míst je vypočítávána vzdálenost přímá,  

která je následně korigována korekčním faktorem k větším než jedna, jehož hodnota 

vyplývá z místních podmínek (autoři blíže nespecifikují pojem „místní podmínky“). 

V modelu se uvažuje s konstantními přepravními sazbami za přepravovanou jednotku  

a vzdálenostmi. 

Dále, přepravované množství mezi jednotlivými místy je možné formulovat 

prostřednictvím nákladů na spojení nových a existujících míst a to v závislosti  

na jejich umístění. Algoritmus se snaží nalézt minimální hodnotu nákladů,  

která je vyjádřená účelovou funkcí. V tomto případě se jedná o další možnost,  

jak lze řešit problematiku struktury distribučního systému z pohledu nákladů  

na provoz. 

Shrnutí: 

V rámci současného stavu poznání v oblasti tuzemské literatury byly nalezeny 

různé publikace zabývající se problematikou distribučních systémů. Publikace [21]  

se zabývala řešením problematiky definování a klasifikace kritérií uplatňovaných  

při výstavbě veřejného logistického systému. Další publikace, která byla studována v rámci 

tuzemské literatury, byla věnována kritériím pro navrhování struktury logistických systémů 

[8]. Autor se zde zabýval nákladovými kritérii v souvislosti s provozem distribučního 

systému. 

4.3 Současný stav poznání v oblasti multikriteriální optimalizace v 

zahraniční literatuře 

Tato kapitola bude věnována poznatkům ze zahraniční literatury. Snahou tohoto 

poznání bude stručně popsat metody řešení multikriteriální optimalizace v oblasti 

distribuční logistiky případně i v jiných odvětvích v zahraničí. 
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 V prostudované zahraniční literatuře byla velká část publikací věnována zejména 

aplikaci fuzzy metod a teorii chaosu. Neurčitost je popsána fuzzy čísly. Cílem těchto 

metod je řešit multikriteriální optimalizaci s využitím fuzzy agregovaného přístupu,  

což je popsáno v publikaci [23].  Modely byly aplikovány na případu zásobování 

elektrickou energií.  

Co se týče publikací v rámci distribuce zboží, tak byla nalezena publikace [13],  

kde se autoři zaměřovali na analýzu rozhodování o struktuře distribučního systému. 

V tomto případě byla zohledňována omezení týkající se: 

- umístění skladů, 

- velikosti skladových kapacit, 

- způsobu distribuce zboží. 

Cílem bylo navrhnout matematický model, kde účelová funkce představovala 

celkové náklady dodavatelského řetězce, které se v tomto modelu minimalizovaly. Účelová 

funkce obsahovala jednak fixní náklady na provoz skladů, variabilní náklady na výrobu  

a distribuci a také náklady na přepravu. K řešení byly použity dva přístupy. V prvním 

přístupu byla použita metoda Lagrangeovy relaxace, pomocí které je možno řešit  

i rozsáhlejší modely. Zde se autoři snažili minimalizovat náklady na provoz distribučního 

systému při zohlednění struktury zásobování. Druhý přístup byl heuristický přístup,  

který vycházel z výsledků prvního modelu, a v závěru byly porovnávány odchylky mezi 

výsledky dosaženými jednotlivými přístupy. 

Další publikace, která byla studována za účelem zjištění úrovně poznání  

v zahraničí, se zabývala novými poznatky a také přístupy pro řešení heuristických modelů 

pro umístění regionálních skladů v distribučních systémech dodavatelských řetězců [19]. 

Tento model se vyznačuje tím, že se zde zohledňuje více produktových míst jako například 

primární zdroj (PZ) a maloobchodní prodejny. Publikace je tematicky zaměřena  

na využití heuristických metod, které je možné využít při optimalizaci distribučního 

systému. Autoři se věnují následujícím dvěma oblastem: 

- lokační problematice, tedy umístění distribučního centra tak, aby se minimalizovaly 

náklady na provoz distribučního systému; 

- hodnocení výpočetního výkonu a kvality výsledků. 



 

31 

 

První fáze je zaměřena na minimalizaci nákladů tří skupin. První skupina nákladů 

v tomto modelu představuje fixní náklady na provoz skladů, druhá skupina nákladů 

představuje náklady na přepravu z primárního zdroje do skladů. Poslední skupina nákladů 

představuje náklady na zásobování zákazníků ze skladů. Je tedy možné konstatovat,  

že i v tomto článku řešitel uvažoval se stejnými skupinami nákladů, které budou 

optimalizovány v této disertační práci. Úloha byla řešena s využitím metaheuristických 

metod (simulated annealing, TABU - simulated annealing, RESCALE - simulated 

annealing). Následně byly porovnány dosažené výsledky. 

 Další publikace, byla zaměřena na simultánní přístup při rozhodování kontroly 

zásob z ekonomického pohledu co do množství zásob a co do rezervního množství zásob 

[16]. To vše bylo řešeno v klasickém distribučním systému. Model zohledňoval 

stochastickou poptávku. Pro řešení byl použit heuristický přístup. Cílem bylo aplikovat 

taktické řízení zásob při modelování struktury distribučního systému. To je možné ukázat 

na praktickém příkladu, kdy se zabýváme skladováním např. mražených potravin,  

které podléhají rychlé zkáze, a proto jsou při distribuci kladeny velké požadavky  

na rychlost distribuce zboží ke konečným zákazníkům. Tato publikace opět řeší 

nákladovou funkci na provoz distribučního systému, přičemž cílem je její minimalizace. 

Autoři porovnávali centralizovanou optimalizaci a izolovanou optimalizaci. Centralizovaná 

optimalizace obsahuje náklady na provoz celého distribučního systému,  

kdežto izolovaná optimalizace obsahuje pouze náklady na provoz skladů. Jeden z modelů, 

který byl řešen v rámci této publikace, porovnával náklady na provoz distribučního 

systému s úrovní služeb, tedy pravděpodobnosti uspokojení všech požadavků. Pokud 

variabilita poptávky roste, jsou dosaženy nižší náklady. Autoři také poukazují na to,  

že složitost zkoumaného problému v tomto případě vylučuje obecné použití přesných 

algoritmů, zejména pokud jsou řešeny rozsáhlé distribuční systémy. Proto je možné tyto 

případy řešit heuristickými metodami.  

Další publikace zahraničních přístupů v oblasti distribuční logistiky,  

byla publikace [14] věnována reverzní logistice. Tomuto způsobu distribuce  

je v posledních letech věnována velká pozornost. Proto byla publikace zaměřena na návrh 

matematického modelu, který by tuto problematiku dokázal řešit. Autoři se zabývali 

řešením této problematiky heuristickými metodami. Účelová funkce reprezentovala 

náklady na provoz reverzního distribučního systému, které se minimalizovaly. Účelová 
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funkce obsahovala náklady na dopravu, fixní náklady na provoz distribučního systému. 

Heuristický přístup řešení byl z pohledu řešitelů vhodně vybrán a vykazoval u většiny úloh 

řešení vyznačující se přijatelnou kvalitou. Bylo zjištěno, že u složitějších příkladů  

je problematický výpočetní čas, ale i přesto jsou získané výsledky přijatelné. Z uvedených 

důvodů autoři formulují závěr, že tento přístup je možné využívat i v jiných oblastech 

distribuční logistiky, nejen u logistiky reverzní. 

Shrnutí: 

V rámci současného stavu poznání v oblasti zahraniční literatury byly nalezeny 

různé publikace zabývající se problematikou multikriteriální optimalizace. Cílem bylo 

vyhledat jaké způsoby řešení jsou využívány při návrhu struktury distribučních systémů. 

Obecně velká část publikací, která byla studována, se zaměřovala pouze na nákladová 

kritéria, jejichž hodnoty se minimalizovaly. Multikriterialitu autoři patrně spatřují v tom, 

že se optimalizují různé skupiny nákladů, což se však může jevit jako problematické, 

neboť některé publikace tyto typy optimalizací nepovažují za multikriteriální. Z hlediska 

použitých metod se pro řešení upřednostňují heuristické metody.  

4.4 Výpočetní hledisko řešení modelů 

Je-li pro řešení úlohy o návrhu optimální struktury distribučního systému sestaven 

lineární model, existují v současnosti pro jeho řešení výkonné softwarové produkty, např. 

XPRESS-IVE, STORM, LINDO a další. Nespornou výhodou lineárního modelu je, že jeho 

řešením (pokud není model příliš rozsáhlý a jsou k dispozici výkonné výpočetní 

prostředky) lze získat optimální výsledek. Pokud není sestavený model lineární (nejsou 

dodržena definovaná základní pravidla pro počítání s proměnnými) nebo je lineární model 

natolik rozsáhlý, že nalezení optimálního řešení dostupnými výpočetními prostředky není 

možné, je nutno přistoupit k využívání jiných metod řešení. Je však zapotřebí  

si uvědomit, že použitím jiné (neexaktní) metody pro řešení daného modelu  

se ztrácí jistota nalezení optimálního řešení.  

Je-li navržený matematický model nelineární, je jednou z možných cest jeho 

linearizace. V rámci linearizace se ve většině případů používá postup, při kterém  

se součiny proměnných nahrazují pomocí substituce novou proměnnou  
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a do modelu se doplní dodatečné omezující podmínky tak, aby zůstala zachována integrita 

modelu [15]. 

Není-li model linearizovatelný nebo vzroste-li jeho rozsah po linearizaci  

nad mez řešitelnosti dostupnými výpočetními prostředky, přistupuje se nejčastěji k využití 

heuristických metod (prostých heuristických metod, metaheuristických metod, genetických 

algoritmů apod.). 

Detailnější přehled, jak o metodách lineárního programování, tak i dalších 

metodách, které se při řešení definovaných úloh osvědčily, je možno opět najít v literatuře 

[12]. 

Dále obecně platí, že přesných výstupních hodnot dosahujeme pouze tehdy, máme-

li před řešením úlohy dostatečně přesné vstupní hodnoty, což při navrhování distribučních 

systémů bude splněno pouze v případech některých hodnot (kapacita skladu). V ostatních 

případech se vstupní hodnoty zpravidla odhadují, jde např. o náklady na přepravu jedné 

tuny zboží.  

Pracovat s nejistotou lze při řešení matematických modelů dvojím způsobem. 

Prvním ze způsobů je nahradit přesné hodnoty konstant intervalem stanoveným např.  

na základě expertního odhadu. V tomto případě se vhodnými nástroji pro řešení jeví 

postupy založené na fuzzy logice. Druhou možností je využití tzv. postoptimalizační 

analýzy (analýza citlivosti, nebo také analýza senzitivity), jejímž principem je,  

že po vyřešení úlohy se následně stanoví intervaly, ve kterých se mohou měnit hodnoty 

vstupních konstant tak, aby nedošlo ke změně optimálního řešení [17]. 

Při řešení úloh multikriteriálního lineárního programování je možné použít,  

jak metody určené pro řešení úloh bez podmínek celočíselnosti, tak i s podmínkami 

celočíselnosti. Je žádoucí preferovat úlohy neobsahující podmínky celočíselnosti 

(bivalentnosti). Bohužel, požadavek na nezápornost proměnných je možno použít pouze 

tehdy, podaří-li se tuto vlastnost teoreticky prokázat. Protože však potenciál pro uplatnění 

neceločíselného lineárního programování při jednokriteriální optimalizaci úloh o návrhu 

struktury distribučního systému není příliš velký, nedá se očekávat jeho značný význam  

ani v případech programování multikriteriálního. Z uvedeného důvodu je nutno pozornost 

upírat k úlohám celočíselného multikriteriálního lineárního programování, i když se řeší 

obtížněji. 
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5 OPTIMALIZAČNÍ KRITÉRIA A POSOUZENÍ MÍRY 

JEJICH VHODNOSTI PRO MULTIKRITERIÁLNÍ 

OPTIMALIZACI 

Struktura kapitoly 5 bude následující. Nejdříve budou vyjmenována jednotlivá 

kritéria, která již byla formulována v dostupné literatuře. 

Informace o vhodných konkrétních kritériích je možno získat také  

na základě průzkumu mezi provozovateli distribučních systémů. Průzkum  

je vhodné zaměřit nejen na zjištění kritérií, které provozovatelé při plánování používají,  

ale také na jejich preferenci ze strany těchto provozovatelů. Jak bude ukázáno dále, znalost 

preferencí je totiž některými metodami vyžadována. Prakticky to znamená, že v dotazníku, 

který bude expertům předložen, budou dostupná kritéria vyjmenována, případně bude 

vytvořen prostor pro to, aby provozovatelé mohli chybějící kritéria zformulovat. Následně 

by provozovatelé mezi kritéria, která jim budou nabídnuta, nebo která doplnili, rozdělili 

určitý počet bodů (např. 100). Požadavkem na rozdělení bodů je možno zjistit nejen pořadí 

kritérií, ale také jejich váhu. 

Na základě informací získaných z  průzkumů může řešitel následně vybraná kritéria 

mezi sebou porovnávat nebo některá z nich vyřadit. Při výběru kritérií se zpravidla přihlíží 

na následující faktory: 

a) dostupnost informační základny pro kvantifikaci údajů potřebných k formulaci 

optimalizačního kritéria, případně omezujících podmínek; 

b) snadná zapracovatelnost kritéria do uvažovaných modelů; 

c) preference kritéria ze strany provozovatelů distribučních systémů  

(viz výsledky průzkumů). 

Některé publikace např. [20] považují za klíčový problém rozhodování,  

zda budou při distribuci využívány vlastní nebo cizí sklady.  

Pro rozhodnutí o umístění vlastního skladu se obvykle zohledňují následující 

faktory:  

- kvalita dopravců v regionu, 

- kvalita a množství pracovní síly, 

- cena pozemků, 
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- cena pracovní síly, 

- možnosti pozdějšího rozšíření, 

- daňová struktura a úlevy, 

- stavební legislativa, 

- charakter občanského prostředí, 

- stavební náklady, 

- dostupnost infrastruktury, 

- místní cena peněz. 

Při úvaze o cizím skladování se zohledňují následující faktory: 

- charakteristiky skladovacího zařízení, 

- poskytované služby, 

- vzdálenost překladišť dopravců, 

- dostupnost místních rozvozních služeb, 

- ostatní uživatelé skladu, 

- dostupnost telematických služeb, 

- typ a četnost poskytovaných výkazů o zásobách. 

Při stanovení vhodných faktorů je nutno přihlížet i na dynamiku daného procesu, 

protože stanovení struktury distribučního systému je strategické rozhodnutí. Uvedené 

faktory je třeba vyhodnotit a posoudit, co je z pohledu vlastního podniku resp. zákazníka 

výhodnější a ekonomicky přijatelnější. Zohlednění výše uvedených faktorů  

v multikriteriálním matematickém modelu pochopitelně závisí na možnostech jejich 

kvantifikace. Výše uvedené faktory včetně celé řady dalších je možno najít také v nedávno 

obhájené disertační práci [20]. 
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6 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MULTIKRITERIÁLNÍ 

OPTIMALIZACE 

V této kapitole bude uveden stručný úvod do metod multikriteriální optimalizace  

se zaměřením na základní terminologii, obecnou charakteristiku metod, problematiku 

konstrukce soustavy kriteriálních funkcí a řešitelnosti úloh.  

6.1 Základní terminologie multikriteriální optimalizace 

Mezi základní pojmy, které spadají do oblasti multikriteriální optimalizace,  

patří nedominovaná varianta, ideální varianta a bazální varianta: 

- nedominovaná varianta řešení představuje stav, kdy jeden ukazatel může být 

zlepšen pouze na úkor jiného; 

- ideální varianta představuje hypotetickou nebo reálnou variantu,  

která obsahuje ve všech kritériích současně logicky nejlepší možné hodnoty; 

- bazální varianta představuje protějšek varianty ideální, která má všechny hodnoty 

kritérií v nejnižším stupni. Jedná se o variantu reálnou nebo hypotetickou. 

V rámci multikriteriální optimalizace se pozornost upírá pouze na nedominované 

varianty řešení.  

V multikriteriální optimalizaci se rozlišují dva základní typy úloh. V prvním typu 

úloh multikriteriální optimalizace jsou všechny přípustné varianty předem dány v explicitní 

formě. Množina variant má potom konečný počet prvků, z nichž každý je charakterizován 

vektorem čísel představujících zakódované hodnoty kritérií. Rozhodovací situace je potom 

charakterizována tzv. kriteriální maticí, kde jednotlivé sloupce odpovídají kritériím a řádky 

hodnoceným variantám. Tato část multikriteriální optimalizace se nazývá multikriteriální 

hodnocení variant. 

U druhého typu úloh nejsou přípustné varianty předem vytvořeny,  

ale jsou udány podmínky, které musí přípustná varianta splňovat. Proces tvorby variant  

je potom nedílnou součástí rozhodovacího procesu. V mnoha případech vyhovuje 

podmínkám úlohy velký počet variant, takže na modelové úrovni pracujeme s představou, 

že variant je nekonečně mnoho. Rozhodovací úloha spočívá v tom, že se mají vyhledat 

takové hodnoty, které vyhovují zadaným omezujícím podmínkám a současně jim jsou 
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soustavou funkcí přiřazeny nejvýhodnější hodnoty sledovaných kriterií [10]. Tato část 

multikriteriální optimalizace se nazývá multikriteriální programování.  

Rozhodovací situace se známým seznamem přípustných variant, tj. situace,  

ve kterých přichází v úvahu druhá skupina úloh, se v ekonomické praxi vyskytují častěji 

než úlohy druhého typu. Je však třeba vést v patrnosti, že při sestavě seznamu lze některé 

výhodné varianty opomenout a do seznamu zařadit pouze varianty méně výhodné. V rámci 

multikriteriálního hodnocení variant bude v takovém případě vybrána pouze nejlepší 

z např. nepříliš dobrých případů. 

6.2 Obecná charakteristika metod multikriteriálního programování 

V oblasti multikriteriálního programování existuje více metod, některé z nich jsou 

vhodné pouze pro určité skupiny úloh, jiné jsou univerzálnějšího charakteru. 

Aplikovatelnost jednotlivých metod a algoritmů závisí především na skutečnosti,  

jaké definiční obory jsou u jednotlivých proměnných modelujících rozhodnutí vyžadovány 

a také jak velký rozsah vstupních informací do úloh vstupuje. 

Při řešení úloh multikriteriální optimalizace je nejprve zapotřebí odpovědět  

na otázku, co je literaturou považováno za vyřešení úlohy multikriteriálního lineárního 

programování. Termín vyřešení úlohy multikriteriálního lineárního programování není 

vždy jednoznačně definován. Za vyřešení úlohy se považuje získání řešení některým  

ze tří základních přístupů: 

1. úplný popis množiny nedominovaných variant, 

2. nalezení jediné kompromisní varianty, 

3. interaktivní přístupy. 

Dále bude uvedeno několik informací k jednotlivým přístupům. 

Přístup založený na úplném popisu množiny XN 

Při tomto přístupu se zkoumají pouze nedominované varianty řešení. 

Nedominovaná varianta řešení představuje stav, kdy jeden ukazatel může být zlepšen 

pouze na úkor jiného. Výhodou přístupu založeného na úplném popisu množiny 

nedominovaných variant je, že lze získat ucelenou představu o celé její struktuře. Bohužel, 
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výpočetně hospodárný algoritmus pro řešení této úlohy nebyl v literatuře zatím nalezen. 

Jednoznačnou nevýhodou prvního přístupu tak zůstává, že při úlohách větších rozsahů 

bude množina nedominovaných variant příliš rozsáhlá, v některých případech dokonce 

výsledek řešení nemůže sloužit jako skutečný výsledek rozhodovacího procesu,  

který by měl končit rozhodnutím v podstatě jednoznačným. Z uvedeného důvodu  

je smysluplné konstruovat metody, které se snaží množinu nedominovaných variant 

redukovat na množinu s menším počtem prvků, nejlépe s jedním prvkem,  

tzv. kompromisní variantou. 

Přístup založený na nalezení jediné kompromisní varianty 

Přístup založený na nalezení jediné kompromisní varianty v sobě zahrnuje skupinu 

metod, pomocí nichž je možné, na základě složitějšího matematického aparátu, získat 

určitou kompromisní variantu. V tomto případě by se jednalo o ideální přístup  

pro rozhodovatele, pokud by tyto metody nepředpokládaly znalost určitých dodatečných 

informací (např. preferencí mezi kritérii), jejichž získání je pro rozhodovatele vždy 

problematické. Výsledkem je pouze jedna varianta, rozhodovatel však nezíská žádnou 

představu o struktuře množiny XCN. Mezi výhody tohoto přístupu patří rychlost získání 

kompromisní varianty a relativní jednoduchost výpočtů. 

Interaktivní přístupy 

Interaktivní přístupy předpokládají v průběhu konstrukce kompromisní varianty 

určitou formu spolupráce s uživatelem. Ten může během vlastního výpočtu ovlivňovat 

výslednou variantu. 

Významnou skupinou metod pro řešení úloh multikriteriální optimalizace tvoří 

metody multikriteriálního lineárního programování. Ve skupině metod multikriteriálního 

lineárního programování lze najít metody, které jsou aplikovatelné pouze na úlohy 

spojitého lineárního programování, celočíselného lineárního programování a bivalentního 

lineárního programování. Důležitým předpokladem pro využití jednotlivých metod je také 

fakt, zda jsou splněny všechny vstupní podmínky, které jednotlivé metody vyžadují. 

Další text v kapitole 6.2 je zpracován podle [11]. Nejdříve je třeba definovat,  

co se rozumí řešením úlohy multikriteriálního lineárního programování. Řešení  
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je definováno v závislosti na faktu, zda jsou v souvislosti s řešením k dispozici dodatečné 

informace (např. váhy kritérií) či nikoliv. Řešením úlohy multikriteriálního lineárního 

programování bez dodatečných informací se obecně rozumí úplný popis množiny 

nedominovaných variant, v případě existence nějakých dodatečných informací,  

je za okamžik nalezení řešení úlohy multikriteriálního lineárního programování považován 

okamžik nalezení tzv. kompromisního řešení. Pojem kompromisní řešení je nutno chápat 

nejen jako řešení závislého na preferencích rozhodovatele, ale také na zvoleném postupu 

výpočtu. 

Používají-li se při řešení úlohy dodatečné informace, liší se i metody  

pro jejich řešení a to podle toho, ve které fázi dodatečné informace vstupují  

do řešení. Literatura [11] rozlišuje metody s apriorními informacemi, metody s průběžnými 

informacemi a metody s aposteriorními informacemi. Metody s apriorními informacemi 

využívají možné dodatečné informace před vlastním výpočtem kompromisního řešení, 

metody s průběžnými informacemi získávají dodatečné informace v průběhu výpočtu, 

přesněji řečeno, vždy po dosažení průběžného řešení a metody s aposteriorními 

informacemi získávají dodatečné informace až po ukončení výpočtu. V posledním případě 

je třeba uvést doplňující informaci, že je k dispozici buď celá množina nedominovaných 

variant, nebo alespoň její reprezentace, z níž je na základě dodatečné informace vybráno 

hledané kompromisní řešení. Další informace, včetně teoretického aparátu zavedeného 

k jednotlivým skupinám metod, jsou uvedeny v dané literatuře. 

Jestliže se k řešení použijí metody s apriorními informacemi, hledají  

se tzv. maximálně pravděpodobná kompromisní řešení, lexikograficky kompromisní řešení 

nebo kompromisní řešení podle minimální komponenty. Pakliže se k řešení použijí metody 

s průběžnými nebo aposteriorními informacemi, nejsou pro nalezená kompromisní řešení 

zavedeny speciální termíny. 

6.3 Problematika konstrukce soustavy účelových funkcí 

Každá úloha multikriteriálního lineárního programování musí mít stanovenu 

účelovou funkci nebo soustavu účelových funkcí. Z hlediska konstrukce soustavy 

účelových funkcí, je na první pohled nejjednodušším přístupem, uplatňovaným u metod 

multikriteriální optimalizace, přístup založený na konstrukci skalárního sdruženého 
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kritéria. K jeho konstrukci však musí být k dispozici informace, které konstrukci 

uvedeného kritéria umožňují (např. všechna kritéria se dají kvantifikovat ve finanční 

formě). Není-li tomu tak, lze sestavit i tzv. agregované kritérium, které obsahuje různé 

veličiny, otázkou pak zůstává, jak se příslušná metoda vyrovná s problémem součtu 

mnohdy zcela nesouměřitelných veličin, které navíc mohou mít různé míry preference. 

6.4 Problematika řešitelnosti úloh multikriteriálního lineárního 

programování 

Při řešení úloh multikriteriálního lineárního programování obecně platí, analogicky 

jako v případě úloh jednokriteriální lineární optimalizace, že z pohledu obtížnosti řešení  

se nejkomplikovaněji řeší úlohy v podmínkách celočíselnosti, následují bivalentní úlohy 

a „nejméně“ náročnými z pohledu obtížnosti řešení se jeví úlohy mimo varianty 

celočíselnosti či bivalentnosti [10]. 

6.5 Metody pro stanovení vah optimalizačních kritérií 

Klíčovým problémem při řešení úloh multikriteriální optimalizace  

je stanovení vah kritérií. V úlohách multikriteriální optimalizace se vyskytují metody,  

které stanovení vah kritérií nevyžadují, existují však i metody, ve kterých se bez stanovení 

vah nelze obejít. 

K metodám pro stanovení vah kritérií patří [10]: 

- metoda pořadí, 

- metoda bodovací, 

- metoda párového srovnání kritérií, 

- metoda Saatyho, 

- metoda vážených nejmenších čtverců, 

- metoda entropie. 

Výše uvedené metody byly objasněny mnohokrát, viz např. [2], [4], [10], proto dále 

nebudou popisovány. 
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6.6 Metody multikriteriální optimalizace 

6.6.1 Metoda postupné optimalizace podle jednotlivých kritérií 

Při tomto přístupu se nejdříve stanoví pořadí jednotlivých kritérií.  

Po stanovení pořadí kritérií se úloha řeší opakovaně jako jednokriteriální, přičemž počet 

kroků optimalizačního výpočtu odpovídá počtu kritérií. Jako první v pořadí se řeší model 

obsahující kritérium, které je nejvíce preferováno. Po vyřešení úlohy se původní model 

modifikuje v tom smyslu, že bude obsahovat kritérium, které bylo z pohledu preferencí 

zařazeno na druhé místo. Dosažená hodnota účelové funkce z prvního modelu  

se ve druhém modelu zohlední prostřednictvím doplňkové omezující podmínky,  

která zajistí, aby hodnota účelové funkce dosažená v předchozí fázi řešení nebyla zhoršena. 

Obsahuje-li původní úloha více než dvě kritéria, celý postup se opakuje v tom smyslu,  

že se do dalšího modelu na místo účelové funkce zařadí kritérium, které bylo z hlediska 

preferencí jako třetí v pořadí a doplní se omezující podmínka, která zajistí, že se nezhorší 

dosažená hodnota druhého optimalizačního kritéria.  

Obecně tedy platí, že při n-optimalizačních kritériích v úloze se optimalizační 

výpočet provádí n-krát, přičemž v poslední fázi je řešen model obsahující v porovnání 

s původním modelem n-1 dodatečných podmínek. 

 

6.6.2 Metoda STEM 

Metoda STEM (český překlad “metoda kroků“) [7] je založena na střídání dvou 

základních kroků a to kroku výpočetního a kroku rozhodovacího. Snahou  

je minimalizovat maximální odchylku hodnot jednotlivých kritérií kompromisního řešení 

od hodnot optimálních řešení, které získáme klasickým řešením, tzn., pokud budeme 

optimální strukturu distribučního systému navrhovat samostatně podle jednotlivých 

optimalizačních kritérií.  

Při tvorbě matematického modelu se v první fázi provedou optimalizační výpočty 

podle jednotlivých optimalizačních kritérií.  

Ve druhé fázi se sestaví dvě matice, které se budou využívat v podmínkách metody 

STEM: 

- matice hodnot optimalizačních kritérií, 
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- matice koeficientů optimalizačních kritérií. 

Označme pro potřeby obecného popisu metody STEM symbolem I množinu 

optimalizačních kritérií a symbolem J množinu proměnných vyskytujících  

se v multikriteriálním modelu. Matice hodnot optimalizačních kritérií, označme  

ji kupříkladu P, bude mít v případě výskytu n optimalizačních kritérií v modelu rozměr n x 

n. Obecně matice P vzniká tak, že se na pozici prvku pij nachází hodnota optimalizačního 

kritéria iI při optimalizaci provedené podle optimalizačního kritéria jI. Z toho vyplývá, 

že na hlavní diagonále této matice budou hodnoty optimalizačních kritérií, provádějí-li  

se jednokriteriální optimalizace podle nich. Tak např. na pozici p11 bude hodnota 

optimalizačního kritéria, které je zařazeno v modelu jako první, bude-li jednokriteriální 

optimalizace prováděna podle něj, na pozici p22 se bude nacházet hodnota druhého 

optimalizačního kritéria, bude-li jednokriteriální optimalizaci prováděna podle něj atd. 

Např. na pozici p12 bude potom vypočítaná hodnota optimalizačního kritéria  

č. 1, když se provádí optimalizace podle optimalizačního kritéria č. 2 atd.  

Je vhodné uvést, že na rozdíl od přístupu popsaného v podkapitole 6.6 je pořadí 

optimalizačních kritérií v modelu libovolné. 

Při sestavě matice koeficientů optimalizačních kritérií postupujeme tak,  

že proměnné libovolně seřadíme a v jednotlivých řádcích této matice uvedeme jejich 

koeficienty podle jednotlivých optimalizačních kritérií a zvoleného pořadí proměnných. 

Pořadí kritérií je nutno realizovat stejné jako v případě předchozí matice, tzn. kritériu, 

jemuž odpovídá v matici hodnot optimalizačních kritérií první řádek, musí také v matici 

koeficientů optimalizačních kritérií odpovídat první řádek. 

Dalším krokem u metody STEM je stanovení vah kritérií. K provedení tohoto 

kroku potřebujeme právě vytvořené matice hodnot optimalizačních kritérií  

a koeficientů optimalizačních kritérií. Je-li úloha maximalizačního typu**1* (hodnoty 

všech kritérií se maximalizují), získáme váhu kritéria i (bude označena iw ) pomocí 

následujících vzorců [7], [17]: 

                                                 
**Je-li některé optimalizační kritérium v úloze minimalizačního typu, transformuje se známým postupem  

na kritérium maximalizačního typu. 
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kde: 

iw  váha optimalizačního kritéria iI [ - ]                

*

ip  hodnota optimálního řešení při optimalizaci podle optimalizačního kritéria  

  i I   [podle typu kritéria]            

ijp  hodnota optimalizačního kritéria iI při optimalizaci podle optimalizačního kritéria 

jI [podle typu kritéria]                  

ijm  hodnota koeficientu proměnné jJ v optimalizačním kritériu iI  

  [podle typu kritéria]             

  volí se tak, aby  

i

iw 1***2          [ - ]      

Vypočítané hodnoty vah jednotlivých kritérií prostřednictvím vzorců (6.7)  

a (6.8) se v dalším kroku dosadí do řešeného matematického modelu,  

ve kterém se minimalizuje maximální odchylka hodnot kritérií kompromisního řešení 

(označme ji např. g ) od optimálních řešení, která se získají při částečných optimalizacích 

podle jednotlivých kritérií. Při minimalizaci maximální odchylky  

                                                 
***Při praktickém řešení se nejdříve řeší rovnice (6.9) pro neznámou   a následně se dopočítají váhy 

jednotlivých kritérií podle vztahů (6.7) a (6.8). 
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je nutno zohlednit výše vypočítané váhy jednotlivých kritérií. Do původního modelu  

se doplní skupina dodatečných podmínek (6.10) a obligatorní podmínka pro nově 

zavedenou proměnnou (6.11): 

  gxfpw iii  )(*  pro iI                                                   (6.10) 

0g  (6.11) 

kde: 

)(xf i  funkční zápis optimalizačního kritéria iI [podle typu kritéria]       

g  maximální odchylka [podle typu kritéria]             

Po doplnění dodatečných podmínek se provede nový výpočet, při kterém  

se původních n optimalizačních kritérií nahradí jedním nově vytvořeným,  

a to (6.12): 

ggf )(min  (6.12) 

Nastane-li po vyřešení modelu situace, kdy pro optimalizační kritérium (6.12) platí

0)( gf , znamená to, že při multikriteriální optimalizaci bylo nalezeno takové 

kompromisní řešení, které respektuje všechny původní hodnoty optimalizačních kritérií 

dosažené při dílčích jednokriteriálních optimalizacích. Je tedy dosaženo globálního 

multikriteriálního optima.  

Po aplikaci výše uvedeného postupu je získané řešení předloženo zadavateli, který 

posuzuje, zda řešení vyhoví jim definovaným požadavkům. Pokud získané řešení 

zadavateli vyhovuje, proces optimalizace končí. Pakliže výsledné hodnoty neodpovídají 

požadavku, musí zadavatel definovat rozsah, ve kterém je ochoten akceptovat zhoršení 

hodnot u některých optimalizačních kritérií za účelem toho, abychom docílili zlepšení 

hodnot zbývajících optimalizačních kritérií. Další podrobnosti lze najít v literatuře [7]. 

6.6.3 Metoda agregovaného přístupu 

Při metodě využívající agregovanou účelovou funkci se postupuje tak,  

že se všechna kritéria sloučí do jediné účelové funkce a to i přes fakt, že mohou být 
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jednotkově nesouměřitelná. Výhodou této metody v porovnání s předchozími dvěma je,  

že optimalizační výpočet proběhne pouze jedenkrát. Nevýhod je při této metodě více. 

V prvé řadě je nutné přiřadit jednotlivým složkám agregované funkce vhodné hodnoty vah, 

což nemusí být vždy jednoznačné. Další nevýhoda se projevuje při interpretaci hodnoty 

agregované účelové funkce. Je totiž zapotřebí provést její rozklíčování podle jednotlivých 

složek, což nemusí být vždy jednoduché. 

Na začátku metody založené na agregované účelové funkci je vhodné (není však 

podmínkou) otestovat konzistenci navrženého modelu podle jednotlivých kritérií tzn., tedy 

opakovat optimalizační výpočet tolikrát, kolik se v modelu nachází účelových funkcí  

a postupně jednotlivým kritériím přiřazovat váhu 1 a ostatním kritériím v témže 

optimalizačním výpočtu přiřazovat váhu 0. Konzistence modelu je dosažena v okamžiku, 

když hodnoty účelových funkcí, kterým je přiřazována váha 1 odpovídají hodnotám 

účelových funkcí v situaci, kdy jsou modely řešeny jako jednokriteriální. 
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7 NÁVRH ŘEŠENÍ 

7.1 Metodika vedoucí ke splnění stanovených cílů disertační práce 

Koncepce řešení disertační práce vychází z cílů definovaných v kapitole 2.  

Prvním z definovaných cílů bylo zmapovat faktory, které hrají významnou roli  

při navrhování struktury distribučních systémů. Za účelem splnění uvedeného cíle byla 

inspirací publikace [20]. Při návrhu struktury distribučního systému se lze setkat 

s možností rozhodování, zda bude výhodnější skladovat zásilky ve vlastním nebo cizím 

skladu. Toto rozhodování je nejvíce ovlivňováno finanční stránkou věci, tedy celkovými 

náklady plynoucími ze skladování a času, který je potřebný pro přepravu zboží od výrobce 

k zákazníkovi. Uvedená dvě hlediska však nemusí být vždy v rovnováze. Faktory 

ovlivňující rozhodnutí o umístění skladu vlastního či cizího již byly vyjmenovány  

v kapitole 5, proto je možno tento cíl považovat za splněný.   

Druhým z definovaných cílů je identifikace vhodné metody multikriteriální 

optimalizace pro řešení dané úlohy. Splnění druhého definovaného cíle vychází 

z možností, které metody multikriteriální optimalizace nabízejí. Základním vstupním 

údajem mohou být zpravidla názory expertů. Pokud se při řešení úlohy podaří získat 

názory expertů, které jsou v úlohách multikriteriální optimalizace legitimním vstupním 

podkladem, mohou být použity metody zařazené do skupiny metod určených k vyhledání 

jediné kompromisní varianty, anebo metody založené na interaktivním přístupu. Pokud při 

řešení definovaných cílů výše uvedené metody, které umožňují najít optimální řešení úloh 

multikriteriální optimalizace, z různých důvodů selhávají, nezbývá nic jiného  

než se spokojit s řešením přibližným. V těchto situacích přicházejí v úvahu heuristické 

metody různých typů, např. genetické algoritmy. 

V dalším textu bude pozornost věnována exaktním přístupům pro multikriteriální 

optimalizaci struktury distribučního systému na bázi lineárních matematických modelů. 

7.2 Návrhy matematických modelů 

 Na základě kritérií, která byla uvedena v kapitole 5, byla k multikriteriální 

optimalizaci vybrána následující kritéria: 
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- náklady na provoz distribučního systému, 

- minimální pravděpodobnost dodání zásilky včas. 

V následujících podkapitolách budou prezentovány modely, které byly vytvořeny 

za účelem optimalizace struktury distribučních systémů. Matematické modely vycházení 

ze současného stavu poznání a obsahují výše vytipovaná kritéria. Pakliže bude možnost 

modely formulovat variantně, bude toto v kapitole obsaženo. 

7.2.1 Matematický model pro optimalizaci struktury distribučního systému  

při maximalizaci minimální pravděpodobnosti dodání zásilky včas 

v systémech se záložním pokrytím 

V současné době se v oblasti distribuční logistiky stále častěji objevuje požadavek, 

kdy je kromě optimalizace co do rychlosti dodání zásilky klientovi požadováno,  

aby v případě selhání některého ze zdrojů nebo vzniku překážek na dopravní cestě,  

po které se přeprava uskutečňuje, byl zajištěn i záložní způsob zabezpečení přepravy zboží. 

Aby bylo možno model sestavit, bylo třeba podle obecného postupu modelování 

z mé strany problém nadefinovat, určit cíle optimalizačního procesu, sestavit model úlohy, 

vyřešit jej a následně zpracovat a vyhodnotit získané výsledky. Uvažujme tedy distribuční 

systém, ve kterém budou vrcholy reprezentovat PZ, sklady zboží a jednotlivé zákazníky, 

kteří budou vyžadovat zásobování zbožím včas. Hrany budou reprezentovat minimální 

cesty mezi sklady a zákazníky. Cílem modelu je návrh optimálního způsobu zásobování 

zákazníků (vyhledání optimální kombinace nejspolehlivějších cest v grafu), kdy bude 

uvažováno s nutností záložního pokrytí v případě selhání dodávky z některého ze skladů. 

Pro každou cestu mezi skladem a zákazníkem bude definována minimální 

pravděpodobnost dodání zásilky včas. Na jedné straně totiž může existovat minimální 

cesta, ale pravděpodobnost dodání zásilky včas po ní bude nízká. Na druhé straně může 

existovat minimální cesta z jiného skladu, která je sice delší než vzdálenost k nejbližšímu 

skladu, ale je časově spolehlivější (čas dodání bude dodržen s vyšší pravděpodobností).  

V řešené úloze bude hledána taková kombinace tras, aby zákazník byl záložně 

pokryt a přitom, aby se maximalizovala minimální pravděpodobnost dodání zásilky včas.  

Pro sestavení navrhovaného matematického modelu je třeba mít k dispozici 

následující vstupní informace: 
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- polohu jednotlivých skladů a jednotlivých zákazníků v dopravní síti, 

- vzdálenosti mezi sklady a jednotlivými zákazníky (v modelu se přímo nevyskytuje, 

slouží pouze k identifikaci minimálních cest), 

- požadavky zákazníků za zvolené časové období, 

- pravděpodobnost dodání zásilky zákazníkovi po dané přepravní trase. 

Rekapitulace vstupních hodnot: 

I množina skladů, [ - ]                  

J množina zákazníků, [ - ]             

bj roční požadavek konečného zákazníka j J, [oj  rok-1]             

qi kapacita meziskladu, bude-li vybudován v lokalitě i I, [oj  rok-1]  

pij pravděpodobnost dodání zásilky včas ze skladu i I  k zákazníkovi  j J  [ - ] 

Z hlediska obecného postupu modelování byly do modelu v dalším kroku zavedeny 

proměnné, které budou modelovat jednotlivá rozhodnutí. I v tomto případě je zapotřebí 

provést rozhodnutí standardního typu a to, ze kterého skladu bude konečný zákazník 

zásobován a záložně pokryta poptávka tak, aby byla maximalizována minimální 

pravděpodobnost dodání zásilky včas.  

Protože k řešení úlohy byl použit tzv. kaskádový přístup publikovaný  

např. [7], je třeba do úlohy zavést ještě další typ proměnné, jak je o tom pojednáno  

v dalším textu. Nejdříve je však uváděno několik základních informací  

k podstatě a využití zmiňovaného kaskádového přístupu. Kaskádový přístup zaznamenává 

uplatnění zejména v situacích, kdy se maximalizuje minimální hodnota účelové funkce 

nebo naopak minimalizuje maximální hodnota účelové funkce. Pro průběh těchto úloh  

je typické, že optimalizační algoritmus ukončí výpočet v situacích, kdy již není možno 

zlepšovat minimální nebo maximální hodnotu účelové funkce. To zapříčiní zpravidla jedna 

z podmínek, přičemž u jiných omezujících podmínek toto zlepšování je ještě dále možné. 

Podstatou kaskádového přístupu je, že v jednotlivých iteracích dochází k postupné relaxaci 

omezujících podmínek, jejichž splnitelnost neumožňuje zlepšování hodnoty 

optimalizačního kritéria. Klíčovým problémem je identifikace podmínek,  

jejichž splnění lze dosáhnout i při vyšších (v maximalizačních úlohách), případně nižších 

(v minimalizačních úlohách) hodnotách účelové funkce. Z tohoto důvodu musí být  

ke každé podmínce umožnující zlepšení účelové funkce vhodně dodána pomocná 
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proměnná, jejímž úkolem je signalizovat možné zlepšení účelové funkce prostřednictvím 

této podmínky. V případě distribučního systému se záložním krytím půjde o podmínky, 

které nesou informaci o dosažené úrovni pravděpodobnosti dodání zásilky včas (jejíž 

hodnota se maximalizuje).  

Do modelu zavedeme následující proměnné: 

xij bivalentní proměnná modelující rozhodnutí, zda bude (xij=1), či nebude (xij=0) 

konečný zákazník  jJ přiřazen skladu iI  [ - ] 

d proměnná reprezentující hodnotu minimální pravděpodobnosti  

dodání zásilky včas [ - ] 

ej proměnná signalizující možnost nárůstu minimální pravděpodobnosti 

 zásobování zákazníka jJ včas      [ - ] 

Vstupní údaje společné s definovanými proměnnými poslouží k formulaci účelové 

funkce a soustavy omezujících podmínek. Omezující podmínky v modelu musí: 

- zajistit definovanou úroveň pokrytí konečného zákazníka j J; 

- zajistit, že součet požadavků přiřazených zákazníků nepřekročí kapacitu skladů  

i I; 

- zajistit korektní provázanost hodnot proměnných modelujících kooperující 

rozhodnutí v úloze; 

- vymezit definiční obory jednotlivých proměnných. 

Matematický model distribučního systému se záložním pokrytím má tvar: 





Jj

jededxf ),,(max  (7.1)     

za podmínek 





Ii

ijx 2  pro j J (7.2)           





Jj

iijj qxb  pro i I  (7.3)          (7.3) 

j

Ii

ijij edxp 


 pro j J (7.4)            

 1,0ijx  pro i I; j J  (7.5) 

0je  pro  j J  (7.6) 
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0d  (7.7)                 

Funkce (7.1) reprezentuje účelovou funkci – dosaženou hodnotu minimální 

pravděpodobnosti dodání zásilky včas. Skupina omezujících podmínek (7.2), jejichž počet 

odpovídá počtu konečných zákazníků, zabezpečí, aby každý konečný zákazník byl zásoben 

jedním skladem a skladem druhým byl záložně pokryt. Skupina omezujících podmínek 

(7.3), jejichž počet v modelu odpovídá počtu skladů zajistí, že kapacita žádného skladu 

nebude překročena a to ani v důsledku záložního pokrytí. Skupina omezujících podmínek 

(7.4), vytváří vazby mezi přiřazovacími proměnnými, minimální úrovni pravděpodobnosti  

a proměnnými, které signalizují možnosti navýšení úrovně pravděpodobnosti. Počet 

podmínek odpovídá počtu konečných zákazníků j J. Skupiny omezujících podmínek 

(7.5), (7.6) a (7.7) vymezují definiční obory proměnných vystupujících  

v modelu. 

7.2.2 Multikriteriální matematický model  

Tato část kapitoly bude věnována tvorbě matematického modelu pro návrh 

struktury distribučního systému, jak s přímým zásobováním konečného zákazníka z PZ, 

tak zásobování prostřednictvím skladů. V souladu s výše uvedeným textem budou 

optimalizována dvě kritéria, přičemž první kritérium bude představovat celkové náklady  

na provoz distribučního systému, jejichž hodnota bude minimalizována a druhé kritérium 

bude představovat minimální pravděpodobnost dodání zboží konečnému spotřebiteli včas, 

jejíž hodnota bude maximalizována. 

V tomto modelu bude bráno v úvahu jak přímé zásobování konečného zákazníka 

z primárního zdroje, tak zásobování konečných zákazníků prostřednictvím skladů. Každý 

sklad bude mít předem dánu kapacitu zboží a u každého zákazníka budou předem známy 

jeho požadavky na obsluhu. U PZ se předpokládá neomezená kapacita. Dalšími vstupními 

informacemi budou roční náklady na provoz skladů v jednotlivých lokalitách. Dále budou 

nadefinovány kapacity vozidel zajišťujících přepravy zásilek v plánovaných stupních 

distribučního systému. V tomto případě budou distribuci realizovat dva typy vozidel 

s různými kapacitami. U obou typů vozidel budou kromě jejich kapacit dále definovány 

provozní náklady na ujetí vzdálenosti jednoho kilometru. V modelu  

je třeba také nadefinovat hodnoty pravděpodobnosti dodání zásilky včas  

pro každou cestu, tj. mezi primárním zdrojem a konečným zákazníkem, mezi PZ  
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a lokalitami, v nichž se uvažuje o vybudování skladů a těmito lokalitami a konečnými 

zákazníky. Ty mohou být získány na základě provozních poměrů  

na dané trase. Cílem modelu je vytvoření optimálního způsobu zásobování zákazníků 

z pohledu obou kritérií. 

Vstupní hodnoty pro řešenou úlohu jsou následující: 

I množina lokalit, ve kterých se uvažuje s vybudováním skladů doplněná  

o primární zdroj (primární zdroj bude mít přidělen index 0) [ - ]           

J množina zákazníků [ - ]                   

d0i vzdálenost z primárního zdroje do lokality iI-{0} [km]           

dij vzdálenost z lokality iI-{0} ke konečnému zákazníkovi jJ [km]          

fi roční náklady na provoz skladu v lokalitě iI-{0} [oj  rok-1]               

qi kapacita skladu, jestliže bude vybudován v lokalitě iI-{0}             [oj  rok-1]  

k1 kapacita vozidla obsluhujícího relace primární zdroj - sklady [oj]           

k2 kapacita vozidla obsluhujícího relace sklady – koneční zákazníci [oj]           

c1 náklady na ujetí vzdálenosti jednoho kilometru vozidlem s kapacitou k1   [pj km-1]                

c2 náklady na ujetí vzdálenosti jednoho kilometru vozidlem s kapacitou k2      [pj  km-1]   

e0j vzdálenost primárního zdroje a konečného zákazníka jJ [km]          

p0j pravděpodobnost dodání zásilky včas z primárního zdroje ke konečnému 

zákazníkovi jJ [ - ]                 

pij pravděpodobnost dodání zásilky včas z lokality iI-{0} ke konečnému zákazníkovi 

jJ [ - ]                    

bj roční požadavek konečného zákazníka j J [oj  rok-1]    [oj rok-1]          

 

V případě řešené úlohy je zapotřebí provést rozhodnutí,  

zda bude ve vybraných lokalitách sklad provozován či nikoliv. Pokud provozován bude,   

je třeba určit, ze kterého skladu bude konečný zákazník zásobován případně, zda nebude 

nákladově přijatelnější  provést zásobování přímo z primárního zdroje. Tento způsob 

rozhodování bude uplatněn v případě, kdy budou minimalizovány náklady na provoz 

distribučního systému.  

Chceme-li maximalizovat minimální pravděpodobnost dodání zásilek včas,  

což je druhé kritérium tohoto modelu, musíme do modelu zavést další proměnnou,  
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která bude tuto pravděpodobnost zohledňovat. V rámci optimalizace bude její hodnota 

maximalizována. 

 V modelu tedy budou vystupovat následující proměnné: 

xij bivalentní proměnná modelující rozhodnutí, zda bude či nebude konečný  

zákazník jJ zásobován z lokality iI-{0} [ - ]             

yi bivalentní proměnná modelující rozhodnutí, zda bude nebo či nebude  

 vybudován sklad v lokalitě iI-{0}  [ - ]              

zj bivalentní proměnná modelující, zda bude či nebude zákazník jJ  

zásobován z PZ  [ - ] 

d proměnná reprezentující hodnotu minimální pravděpodobnosti dodání  

zásilky včas [ - ]     

 

Omezující podmínky v modelu musí: 

- zajistit zásobování každého konečného zákazníka j J, 

- zajistit, že součet požadavků přiřazených zákazníků nepřekročí kapacitu skladů, 

- zajistit korektní provázanost hodnot proměnných modelujících kooperující 

rozhodnutí v úloze, 

- přiřadit zásobování každého zákazníka maximální dosažitelnou pravděpodobnost 

dodání zásilky včas, 

- vymezit definiční obory jednotlivých proměnných. 

Matematický model je navržen tak, že obsahuje dvě účelové funkce,  

kdy první z nich bude reprezentovat celkové náklady související s provozem distribučního 

systému, které v tomto modelu budou minimalizovány. Druhá účelová funkce bude 

reprezentovat dosaženou minimální hodnotu pravděpodobnosti dodání zásilky včas,  

která bude maximalizována. 

Matematický model bude mít tvar: 
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ddzyxf ),,,(max  (7.9) 

za podmínek 

 




0

1
Ii

jij zx  pro  j J (7.10)                             





Jj

iijj qxb  pro i I -{0}  (7.11)         

)1(0 jjj zTdzp 

   

pro j J (7.12)          

)1( ijijij xTdxp 

 

pro i I- {0} j J (7.13) 

iij yx   pro i I- {0}; j J (7.14) 

 1,0ijx  pro i I- {0}; j J (7.15) 

 1,0jz  
pro  j J (7.16) 

 1,0iy  
pro i I -{0} (7.17) 

0d  (7.18) 

Funkce (7.8) reprezentuje účelovou funkci, která představuje roční náklady  

na provoz distribučního systému, které budou minimalizovány. Funkce (7.9) reprezentuje 

účelovou funkci, která představuje hodnotu minimální pravděpodobnosti dodání zásilky 

včas, která bude maximalizována. Skupina omezujících podmínek (7.10), jejichž počet 

odpovídá počtu zákazníků, zabezpečí, aby každý zákazník byl zásoben právě z jednoho 

místa (buď z PZ nebo právě jednoho skladu). Skupina omezujících podmínek (7.11), 

jejichž počet v modelu odpovídá počtu skladů, zajistí, že kapacita žádného skladu nebude 

překročena. Omezující podmínky ve skupině (7.12), (7.13) vytvářejí vazby mezi 

přiřazovacími proměnnými a dosaženou minimální úrovní pravděpodobnosti dodání 

zásilky včas. Skupina omezujících podmínek (7.14), jejíž počet odpovídá součinu počtu 

zákazníků a počtu skladů zajišťuje, že pokud nebude v lokalitě vybudován sklad, 

nebude této lokalitě přiřazen žádný zákazník. Dále zajišťuje, že dojde-li k přiřazení 

zákazníka lokalitě vhodné k provozování skladu, bude v ní sklad provozován. Skupiny 

omezujících podmínek (7.15), (7.16), (7.17) a (7.18) vymezují definiční obory zavedených 

proměnných.  
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8 VÝPOČETNÍ EXPERIMENTY 

 Výpočetní experimenty byly prováděny na modelových příkladech s maximálním 

využitím informací, na základě kterých je možno formulovat vybraná optimalizační 

kritéria. Nejprve bude demonstrován jednoduchý příklady, který sloužil k prověření 

relevance získaných optimálních výsledků. 

Následně je zformulován další modelový příklad, který se od uvedených 

v předchozím odstavci lišil rozsahem vstupních dat a byla pomocí něj testována řešitelnost 

navržených modelů všemi třemi způsoby uvedenými v kapitole 6. Rozsah úlohy byl 

limitován kapacitními možnostmi verze optimalizačního software, ve kterém byl prováděn 

optimalizační výpočet. Dále je v průběhu experimentů sledována výpočetní náročnost 

z pohledu doby trvání vlastního výpočtu v optimalizačním software.  

Jak bylo na začátku této kapitoly uvedeno, nejdříve jsou uvedeny jednoduché 

příklady, prostřednictvím kterých byla testována relevantnost dosažených optimálních 

výsledků (je tedy testováno, zda navržené modely poskytují optimální řešení).  

8.1 Testovací úloha malého rozsahu 

Pro prověření funkčnosti modelu optimalizace struktury distribučního systému  

bez záložního pokrytí byl vybrán fragment distribučního systému reálné distribuční 

společnosti. Společnost provozuje centrální sklad v Olomouci, který bude reprezentovat 

primární zdroj. Distribuce zboží ke konečným zákazníkům probíhá prostřednictvím čtyř 

detašovaných skladů umístěných v Olomouci (dále jen „Sklad 1“), Prostějově (dále jen 

„Sklad 2“), Kroměříži (dále jen „Sklad 3“) a Zábřehu na Moravě (dále jen „Sklad 4“). 

Z množiny konečných zákazníků byli vybráni čtyři koneční zákazníci, kteří se nacházejí 

v Dolanech (dále jen „Zákazník 1“), Vrbátkách (dále jen „Zákazník 2“), Krasicích (dále 

jen „Zákazník 3“) a Dubicku (dále jen „Zákazník 4“). 

Vstupní údaje představující vzdálenosti mezi jednotlivými subjekty  

jsou uvedeny v tab.8.1. Testovací úlohy byly řešeny prostřednictvím software Xpress-IVE. 
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Tab. 8.1: Vstupní data testovací úlohy – vzdálenosti mezi stanovišti [km] 

 

 

 

 

  

 

Další informace, které je třeba zadat do modelu, jsou roční náklady  

na provoz skladů – v tomto případě na provoz skladů v prodejnách. Je uvažováno 

s následujícími hodnotami:  

- Sklad 1: 12 000 pj  rok-1; 

- Sklad 2: 8 000 pj  rok-1; 

- Sklad 3: 7 000 pj  rok-1; 

- Sklad 4: 5 000 pj  rok-1. 

Další vstupní údaje - pravděpodobnosti dodání zásilky včas při využití skladů 

pro potřeby testovací úlohy jsou uvedeny v tab. 8.2. 

 

Tab. 8.2: Vstupní data testovací úlohy – pravděpodobnosti dodání  

zásilky včas [ - ] 

 Sklad 1 Sklad 2 Sklad 3 Sklad 4 
Primární 

zdroj 

Zákazník 1 0,90 0,85 0,50 0,60 0,90 

Zákazník 2 0,60 0,50 0,80 0,80 0,70 

Zákazník 3 0,50 0,75 0,55 0,45 0,45 

Zákazník 4 0,40 0,60 0,85 0,70 0,65 

 

Pro řešení modelu je třeba znát také kapacity vozidel, která budou přepravovat 

požadované zboží a náklady na ujetí vzdálenosti 1 km. Kapacita vozidla k1 je uvažována  

ve výši 50 jednotek zboží a kapacita vozidla k2 je uvažována ve výši 25 jednotek zboží. 

Náklady na provoz vozidla prvního typu (s kapacitou k1) - c1 jsou uvažovány ve výši  

 Sklad 1 Sklad 2 Sklad 3 Sklad 4 
Primární 

zdroj 

Zákazník 1 10,0 30,6 52,7 47,8 14,3 

Zákazník 2 13,5 8,6 34,6 58,1 12,2 

Zákazník 3 48,7 45,9 10,4 100,0 42,5 

Zákazník 4 44,7 59,7 112 10,1 56,6 

Primární zdroj 7,5 27,7 39,5 61,2  
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70 pj km-1 a náklady na provoz vozidla druhého typu (s kapacitou k2) - c2 jsou uvažovány  

ve výši 50 pj km-1. Distribuci zásilek mezi centrálním skladem a detašovanými sklady 

zajišťuje vozidlo s kapacitou k1, distribuci zásilek z detašovaných skladů k zákazníkům 

zajišťuje vozidlo s kapacitou k2 a distribuci z centrálního skladu k zákazníkům zajišťuje 

vozidlo k1 s kapacitou 50 jednotek. 

Poslední skupinu vstupních údajů, které je třeba zadat do optimalizačního software, 

jsou kapacity skladů a požadavky jednotlivých zákazníků. Plánovacím obdobím je 1 rok. 

Tyto informace jsou uvedeny v tab. 8.3. 

 

Tab. 8.3: Vstupní data testovací úlohy – kapacity skladů a požadavky zákazníků [oj  rok-1] 

Kapacity skladů prodejen  

    [oj  rok-1] 

Prodejna Olomouc Prodejna Prostějov Prodejna Kroměříž Prodejna Zábřeh 

5 000 3 500 7 000 4 500 

Roční požadavek zákazníků  

[oj  rok-1] 

Zákazník 1 Zákazník 2 Zákazník 3 Zákazník 4 

200 500 900 300 

 

8.1.1 Aplikace metody postupné optimalizace podle jednotlivých kritérií 

Protože testovací příklad má dvě kritéria, experiment probíhal ve dvou fázích. 

V první fázi bylo preferováno kritérium týkající se celkových nákladů  

na provoz distribučního systému, to znamená, že za méně důležité bylo považováno 

kritérium minimální pravděpodobnosti dodání zásilky včas. Ve druhé fázi byla preference 

jednotlivých kritérií zaměněna.  

Po zadání všech vstupních informací a formulaci omezujících podmínek a účelové 

funkce byla zahájena první fáze experimentu. V prvním kroku byly minimalizovány 

náklady na provoz distribučního systému za použití účelové funkce (7.8)  

a za definovaných podmínek (7.10), (7.11) a (7.14) – (7.17).  

Dle výstupních informací z optimalizačního software Xpress-IVE byla získána hodnoty 

účelové funkce ve výši 127 370 pj  rok -1. 
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Ve druhé fázi byla maximalizována hodnota minimální pravděpodobnosti dodání 

zásilky včas, přičemž je nutné respektovat, že celkové náklady na provoz distribučního 

systému nesmí přesáhnout již dosaženou hodnotu 127 370 pj  rok-1. Byl tedy řešen model, 

ve kterém se maximalizuje hodnota účelové funkce (7.9) při dodržení podmínek (7.10) – 

(7.18) a dodatečné podmínky (8.1).  

127370)(
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Dle výstupních informací z optimalizačního software bylo dosaženo minimální 

hodnoty pravděpodobnosti dodání zásilky včas ve výši 0,55. 

Nyní bylo přistoupeno ke druhé fázi experimentu. Po zadání všech vstupních 

informací, zavedení omezujících podmínek a účelové funkce byl opět proveden první krok 

výpočtu. Na rozdíl od první fáze experimentu č. 1 byla ve druhé fázi experimentu č. 1 

v prvním kroku maximalizována hodnota minimální pravděpodobnosti dodání zásilky včas 

(bez omezení nákladů na provoz distribučního systému). Byl řešen matematický model,  

ve kterém byla maximalizována hodnota účelové funkce (7.9) při požadavku na dodržení 

podmínek (7.10) – (7.18). V tomto případě byla po ukončení optimalizačního výpočtu 

dosažena hodnota účelové funkce ve výši 0,75. Je zde vidět patrný rozdíl ve srovnání  

s druhým krokem předchozí iterace, což je dáno tím, že v tomto případě nebylo nalezením 

optima finančními prostředky limitováno a jsme tedy schopni zákazníkům dodávat zboží 

včas s vyšší minimální pravděpodobností.  

Ve druhém kroku byla hodnota minimální pravděpodobnosti dosažená 

v předchozím kroku převedena do soustavy omezujících podmínek a za podmínek (7.10) – 

(7.18) a (8.2) 

75,0d  (8.2)                 

byla minimalizována hodnota celkových provozních nákladů na provoz distribučního 

systém vypočítaná podle funkce (7.8).  

Po ukončení druhého kroku druhé fáze prvního výpočetního experimentu bylo 

dosaženo hodnoty účelové funkce ve výši 284 282 pj  rok-1. Jak je vidět z výsledků tohoto 

kroku, při porovnání s výsledky výpočetního kroku první fáze,  

ve kterém se minimalizovaly celkové náklady na provoz distribučního systému, požadavek 
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na vyšší minimální pravděpodobnost dodání zásilky včas je nutno vynaložit také vyšší 

celkové náklady na provoz distribučního systému. 

Výsledky obou experimentů jsou shrnuty v tab. 8.4. Hodnoty proměnných 

(informace o přiřazení zákazníků skladům, o vybudování skladů a zásobování zákazníků 

z primárního zdroje) u jednotlivých experimentů jsou prezentovány 

v jednotlivých sloupcích dané tabulky. 

Tab. 8.4: Geneze výsledků řešení po jednotlivých krocích – experiment č. 1 

Výpočetní fáze č. 1 Výpočetní fáze č. 2 

Výpočetní krok č. 1 Výpočetní krok č. 2 Výpočetní krok č. 1 Výpočetní krok č. 2 

HUF:127 370 HUF:0,55 HUF:0,75 HUF: 284 282 

x(1,1)=0 x(1,1)=0 x(1,1)=1 x(1,1)=0 

x(1,2)=0 x(1,2)=0 x(1,2)=0 x(1,2)=0 

x(1,3)=0 x(1,3)=0 x(1,3)=0 x(1,3)=0 

x(1,4)=0 x(1,4)=0 x(1,4)=0 x(1,4)=0 

x(2,1)=0 x(2,1)=0 x(2,1)=0 x(2,1)=0 

x(2,2)=0 x(2,2)=0 x(2,2)=0 x(2,2)=0 

x(2,3)=0 x(2,3)=0 x(2,3)=1 x(2,3)=1 

x(2,4)=0 x(2,4)=0 x(2,4)=0 x(2,4)=0 

x(3,1)=0 x(3,1)=0 x(3,1)=0 x(3,1)=0 

x(3,2)=0 x(3,2)=0 x(3,2)=0 x(3,2)=1 

x(3,3)=1 x(3,3)=1 x(3,3)=0 x(3,3)=0 

x(3,4)=0 x(3,4)=0 x(3,4)=1 x(3,4)=1 

x(4,1)=0 x(4,1)=0 x(4,1)=0 x(4,1)=0 

x(4,2)=0 x(4,2)=0 x(4,2)=1 x(4,2)=0 

x(4,3)=0 x(4,3)=0 x(4,3)=0 x(4,3)=0 

x(4,4)=0 x(4,4)=0 x(4,4)=0 x(4,4)=0 

y(1)=0 y(1)=0 y(1)=1 y(1)=0 

y(2)=0 y(2)=0 y(2)=1 y(2)=1 

y(3)=1 y(3)=1 y(3)=1 y(3)=1 
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y(4)=0 y(4)=0 y(4)=1 y(4)=0 

z(1)=1 z(1)=1 z(1)=0 z(1)=1 

z(2)=1 z(2)=1 z(2)=0 z(2)=0 

z(3)=0 z(3)=0 z(3)=0 z(3)=0 

z(4)=1 z(4)=1 z(4)=0 z(4)=0 

8.1.2 Aplikace metody STEM 

Řešení probíhalo následovně. V první fázi byla získána hodnota optimalizačního 

kritéria – celkových nákladů na provoz. Byl tedy řešen model s optimalizačním kritériem 

(7.8) a omezujícími podmínkami (7.10), (7.11), (7.14) – (7.17). Po ukončení běhu 

optimalizačního výpočtu bylo zjištěno, že celkové náklady na provoz dosáhnou minimální 

hodnoty 127 370 Kč  rok-1. V tab. 8.5 jsou uvedeny výsledné způsoby zásobování 

konečných zákazníků, kde hodnota 0 znamená, že koncový zákazník nebude z daného 

skladu, případně primárního skladu zásobován a hodnota 1 bude představovat opačný jev. 

Tab. 8.5: Výstup – způsob zásobování koncových zákazníků při minimálních nákladech 

  Lokalita 1 Lokalita 2 Lokalita 3 Lokalita 4 
Primární 

zdroj 

Zákazník 1 0 0 0 0 1 

Zákazník 2 0 0 0 0 1 

Zákazník 3 0 0 1 0 0 

Zákazník 4 0 0 0 0 1 

 

Z tab. 8.5 je patrné, že v řešení vyznačujícím se minimálními celkovými náklady  

na provoz distribučního systému by koncoví zákazníci č. 1, 2 a 4 byli zásobováni přímo  

z PZ a zákazník č. 3 by byl zásoben prostřednictvím skladu 3. Ze stávajících detašovaných 

skladů v lokalitách č. 1, 2 a 4 není zásobován žádný zákazník, což znamená, že tyto sklady 

mohou být zrušeny, neplní-li ještě jiné funkce (např. nejsou-li určitým způsobem 

pronajímány apod.).  

V dalším postupu byla maximalizována hodnota minimální pravděpodobnosti 

dodání zásilky včas. V tomto případě byl řešen model s optimalizačním kritériem (7.9)  

a soustavou omezujících podmínek (7.10) – (7.18). Po ukončení optimalizačního výpočtu 
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byla získána hodnota minimální pravděpodobnosti zásobování zákazníka včas 0,75. V tab. 

8.6 jsou uvedeny výsledné způsoby zásobování konečných zákazníků v případě 

maximalizace minimální pravděpodobnosti dodání zásilky včas. Je možné si povšimnout 

změny způsobu zásobování konečných zákazníků ve srovnání s prvním krokem  

(tab. 8.5), kde byly minimalizovány celkové roční náklady na provoz distribučního 

systému. 

 

Tab. 8.6: Výstup – způsob zásobování koncových zákazníků při maximální hodnotě 

minimální pravděpodobnosti dodání zásilek včas 

  Lokalita 1 Lokalita 2 Lokalita 3 Lokalita 4 
Primární 

zdroj 

Zákazník 1 0 1 0 0 0 

Zákazník 2 0 0 0 1 0 

Zákazník 3 0 1 0 0 0 

Zákazník 4 0 0 1 0 0 

 

Při akceptaci získané minimální pravděpodobnosti dodání zásilky včas však 

vzrostly náklady na provoz distribučního systému a to na hodnotu 354 248 pj  rok-1. 

V tuto chvíli jsou k dispozici tři hodnoty pro sestavení matice hodnot 

optimalizačních kritérií, o kterých bylo hovořeno v teoretickém popisu metody.  

Aby byla matice hodnot optimalizačních kritérií kompletní, zbývá určit čtvrtou hodnotu p12 

- hodnotu minimální pravděpodobnosti dodání zásilky včas při minimalizaci nákladů  

na provoz distribučního systému. Uvedená hodnota se zjistí tak, že v tab. 8.5 zjistíme,  

jak bude provedeno zásobování zákazníků, podle hodnot „1“. Následně se v tab. 8.2 

vyhledají odpovídající pravděpodobnosti dodání zásilky včas a z nich bude vybrána 

minimální. V tomto případě se jedná o hodnotu 0,55, které odpovídá zásobování zákazníka 

č. 3 prostřednictvím skladu 3. Matice hodnot optimalizačních kritérií tedy bude mít 

následující tvar: 

 








 


75,055,0

354248127370
P  
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Je třeba upozornit, že optimalizační kritéria (7.8) a (7.9) mají rozdílný typ extrému. 

V dalším řešení proto bude u jednoho z nich, např. u kritéria (7.8) typ extrému změněn, 

v tomto případě bude kritérium převedeno do maximalizačního tvaru. 

První řádek matice reprezentuje hodnoty prvního z optimalizačních kritérií – 

nákladů na provoz distribučního systému. Záporné znaménko u jednotlivých koeficientů  

je důsledkem transformace optimalizačního kritéria č. 1 z minimalizačního typu  

na maximalizační typ. 

Následující krok je věnován stanovení matice koeficientů optimalizačních kritérií. 

K jejímu sestavení potřebujeme mít k dispozici hodnoty koeficientů týkajících  

se proměnných xij,, yi, zj a d vyskytujících se v účelových funkcích. Nejjednodušší  

je stanovení koeficientu v případě proměnné d. Z kritéria (7.9) vyplývá, že hodnota 

koeficientu je 1. 

Hodnoty koeficientů proměnných xij, yi, zj a d jsou uvedeny v tab. 8.7 

(pro úspornost je matice 2x13 nahrazena tabulkou): 
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Tab. 8.7: Matice koeficientů optimalizačních kritérií [jednotky u jednotlivých hodnot 

vyplývají z typu kritéria] 

 

Hodnoty vztahující se k nákladům na provoz jsou vždy záporné,  

opět v důsledku transformace minimalizačního kritéria na maximalizační.  

Hodnoty koeficientů týkající se proměnných xij byly získány z optimalizačního 

kritéria (7.8) a to dosazením do vztahu: 

2
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i   (8.3)                     

Hodnoty koeficientů v případě proměnných yi jsou zadány přímo  

a nacházejí se mezi tab. 8.1 a tab. 8.2. Hodnoty koeficientů u proměnných zj byly rovněž 

získány z optimalizačního kritéria (7.8), přičemž byl použit vztah: 

1
01
k

b
ec

j

j  (8.4)                 

Optimalizační 

kritérium/Proměnná 
x11 x12 x13 x14 x21 x22 x23 

Náklady na provoz 

systému 
-6 100 -18 750 -97 110 -29 970 -19 996 -27 990 -117 522 

Pravděpodobnost dodání 

zásilky včas 
0 0 0 0 0 0 0 

Optimalizační 

kritérium/Proměnná 
x 24 x31 x32 x33 x34 x41 x42 

Náklady na provoz 

systému 
-47 454 -32 140 -62 250 -68 490 -83 790 -36 256 -100 940 

Pravděpodobnost dodání 

zásilky včas 
0 0 0 0 0 0 0 

Optimalizační 

kritérium/Proměnná 
x43 x44 y1 y2 y3 y4 z1 

Náklady na provoz 

systému 
-257 112 -31 764 -12 000 -8 000 -7 000 -5 000 -5 720 

Pravděpodobnost dodání 

zásilky včas 
0 0 0 0 0 0 0 

Optimalizační 

kritérium/Proměnná 
z2 z3 z4 d    

Náklady na provoz 

systému 
-12 200 -76 500 -33 960 0    

Pravděpodobnost dodání 

zásilky včas 
0 0 0 1    
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Dalším krokem u metody STEM je stanovení vah kritérií, které byly získány 

pomocí vzorců (6.7) - (6.9). Nejdříve se stanoví hodnota  . Ta se vypočítá řešením 

rovnice (6.9), v tomto konkrétním příkladu ze vztahu: 

1

1

75,0

55,075,0

1030672,1

354248

127370354248

211





























 


















 

(8.5)
             

Řešením uvedené rovnice v našich podmínkách byla získána hodnota   

 = 3,749. Následně byla tato hodnota dosazena do vzorců (6.7) - (6.8)  

a byly vypočítány hodnoty vah jednotlivých kritérií. Výsledkem jsou váhy s hodnotami 

6

1 1064389,6 w  a 999993356,02 w . 

 Následně je možné přistoupit ke třetímu kroku metody STEM – sestavě  

a řešení matematického modelu minimalizujícího maximální odchylku g .  

Do modelu (7.8) – (7.18) je nutné zavést dodatečné omezující podmínky typu (6.8), 

obligatorní podmínku (6.9) a změnit účelovou funkci modelu. Dodatečné omezující 

podmínky typu (6.8) budou dvě, protože úloha má dvě kritéria. Uvedené dvě podmínky 

jsou vyjádřeny vztahy (8.6) a (8.7): 
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 )(12737010.64389,6
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6
     (8.6) 

 

  gd  75,0999993356,0  (8.7)                                 (8.7)  

Podmínka (8.6) je konkretizována pouze z části, protože účelová funkce (7.8) 

obsahuje značný počet členů. Řešením modelu obsahujícího účelovou funkci (6.10)  

za podmínek (7.10) – (7.18), (8.6), (8.7) a (6.9) bylo získáno kompromisní řešení,  

ve kterém náklady na provoz distribučního systému činily 127 370 pj  rok-1 a minimální 

pravděpodobnost dodání zásilky včas činila 0,55. 

Kompromisnost nalezeného řešení je možno charakterizovat následovně. Náklady 

na provoz distribučního systému byly v kompromisním řešení získány stejně jako při dílčí 

optimalizaci. Tato skutečnost je dána tím, že hodnota nákladů (127 370 pj  rok-1)  
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je v porovnání s hodnotou pravděpodobnosti tak vysoké číslo, že i přes značný nepoměr 

hodnot vah ve prospěch pravděpodobnosti dodání zásilky včas, zůstala hodnota těchto 

nákladů v jasné převaze, došlo tedy k příklonu algoritmu k jejich hodnotě. 

Předpokládejme, že po konzultaci řešitele se zadavatelem, zadavatel prohlásí,  

že mu uvedené řešení plně dostačuje, což pro řešitele znamená, že může řešení úlohy 

ukončit. 

8.1.3 Aplikace metody využívající agregovanou účelovou funkci 

Řešení pomocí přístupu využívajícího agregovanou funkci probíhalo následovně. 

V první části tohoto experimentu byla nejdříve ověřována relevance modelu a to tak,  

že jednotlivým kritériím byly postupně přiřazovány váhy 1 (druhému kritériu byla v této 

situaci přiřazena hodnota váhy 0) a bylo testováno, zda je dosahováno výsledků 

odpovídajících výsledkům při jednokriteriálních optimalizacích. To znamená, že nejdříve 

byla nákladovému kritéria přidělena hodnota váhy 1 a kritériu minimální pravděpodobnosti 

hodnota váhy 0. Poté bylo porovnáno, zda vypočítaná hodnota nákladů byla stejná jako 

v případně experimentu č. 1, kdy se pouze minimalizovaly náklady na provoz distribučního 

systému jako první v pořadí. Po ukončení běhu optimalizačního výpočtu bylo zjištěno,  

že celkové náklady na provoz distribučního systému, které byly minimalizovány, byly  

ve výši 127 370 pj  rok-1. Dále byla hodnota váhy 1 přiřazena pravděpodobnostnímu 

kritériu, kritériu nákladů byla přiřazena hodnota váhy 0 a bylo sledováno, zda bylo 

dosaženo stejné hodnoty minimální pravděpodobnosti jako v případě experimentu č. 1, kde 

se pouze maximalizovala minimální pravděpodobnost dodání zásilky včas jako první 

v pořadí. Po ukončení běhu optimalizačního výpočtu bylo zjištěno, že minimální 

pravděpodobnost dodání zásilky včas, která byla maximalizována, odpovídala hodnotě 

0,75. Shoda v hodnotách účelových funkcí se v obou případech potvrdila. 

8.2 Testovací úlohy většího rozsahu 

Na základě výsledků testovacích příkladů, viz podkapitola 8.1, bylo ověřeno 

dosahování optimality řešení při použití navržených modelů.  V následující části  

této kapitoly bude uveden další příklad, ve kterém byly navržené modely  

a známé přístupy vedoucí k jejich řešení otestovány na úloze většího rozsahu. 
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8.2.1 Vstupní data 

Protože se pro testování navrženého modelu a efektivity jednotlivých přístupů 

nepodařilo získat údaje pocházející z reálného distribučního systému, bude za tím účelem 

vytvořen opět modelový příklad. Modelový příklad použitý k testování řešitelnosti bude 

mít jeden PZ, 7 lokalit, kde budeme uvažovat s provozováním skladů a 17-ti koncových 

zákazníků, kteří vyžadují v rámci distribučního systému obsluhu. Rozsah úlohy byl 

odhadnut tak, aby bylo možné k řešení navrženého modelu použít demoverzi 

optimalizačního software Xpress-IVE. 

Aby však byla zachována určitá míra nezávislosti vstupních dat, bude  

při kvantifikaci vstupních dat uvažováno s náhodně vygenerovanými hodnotami. Zdrojem 

generovaných hodnot budou soubory náhodných čísel pocházející z literatury [5], [22]. 

Oba soubory jsou obsaženy v přílohách č. 1 a 2. Aby byla zachována adekvátnost 

vygenerovaných hodnot s hodnotami vyskytujícími se v reálných distribučních systémech, 

bylo zapotřebí hodnoty vyskytující se v souborech náhodných čísel ještě dále upravit. 

Z důvodu ekonomické relevance vzdáleností mezi lokalitami a zákazníky byla stanovena 

horní hranice jejich vzdálenosti 200 km. Z téhož důvodu byla stanovena dolní hranice  

pro vzdálenosti mezi PZ a zákazníky na 200 km a dolní hranice mezi PZ a lokalitami byla 

stanovena na 300 km.  

Při kvantifikaci hodnot vzdáleností mezi lokalitami a zákazníky bylo postupováno 

tak, že všechny hodnoty v přílohách č. 1 a 2 byly vynásobeny koeficientem 0,1. Následně 

byly probírány po řádcích a objevila-li se hodnota v daném intervalu (do 200 km), byla 

použita do tab. 8.9. V případě určení vzdáleností mezi PZ a lokalitami bylo postupováno 

analogicky, tzn. bylo vybráno prvních sedm hodnot, které po vynásobení koeficientem 0,1 

překročily dolní mez 200 km. Obdobně bylo postupováno i při stanovení hodnot 

vzdáleností mezi PZ a zákazníky, přičemž v tomto případně byla vzdálenost mezi PZ  

a zákazníkem 1 identifikována jako osmá hodnota v tabulce náhodných čísel,  

která po vynásobení koeficientu 0,1 překročila hodnotu stanové dolní hranice.  

Při stanovení hodnot vzdáleností mezi PZ a lokalitami a PZ a zákazníky byly hodnoty 

v tabulce náhodných čísel opět procházeny po řádcích.  

Hodnoty vzdáleností mezi jednotlivými subjekty, mezi kterými se má uskutečňovat 

přeprava, jsou uvedeny v tab. 8.8.   
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Tab. 8.8: Matice vzdáleností jednotlivých subjektů [km] 

Matice 

vzdáleností 

(km): 

Lokalita 

1 

Lokalita 

2 

Lokalita 

3 

Lokalita 

4 

Lokalita 

5 

Lokalita 

6 

Lokalita 

7 
PZ 

zákazník 1 31,5 61,1 79,9 102,0 73,3 82,0 170,2 402,8 

zákazník 2 174,3 182,4 52,3 64,2 141,2 109,6 47,7 219,2 

zákazník 3 158,8 146,7 191,1 182,7 103,6 117,9 179,2 613,9 

zákazník 4 19,5 103,0 98,3 11,1 92,4 116 143,7 404,1 

zákazník 5 141,6 127,3 35,1 36,9 127 122,2 84,8 479,6 

zákazník 6 15,1 166,8 75,1 132,9 30,0 32,9 187,5 273,0 

zákazník 7 75,0 101,6 177,6 34,9 116,7 29,3 146,0 241,8 

zákazník 8 83,3 25,3 10,8 155,9 179,1 130,6 163,6 766,9 

zákazník 9 118,5 150,7 86,4 97,1 143,5 21,6 22,5 525,2 

zákazník 10 122,2 57,4 89,9 107,6 102,5 4,3 149,8 761,3 

zákazník 11 63,8 143,8 11,8 160,0 43,8 171,5 110,8 718,0 

zákazník 12 39,8 124,6 59,2 168,6 195,2 112,4 71,4 578,0 

zákazník 13 96,5 5,5 106,6 146,1 8,9 103,3 45,2 876,0 

zákazník 14 102,6 91,4 125,8 123,2 108,4 190,6 58,3 350,2 

zákazník 15 76,1 105,0 167,0 140,0 28,1 36,5 162,7 595,1 

zákazník 16 24,5 184,8 112,2 146,8 68,8 122,2 178,1 902,4 

zákazník 17 177,7 72,2 25,0 3,6 55,5 80,2 109,5 303,0 

PZ 987,0 390,5 313,8 332,6 794,9 365,7 697,0 0 

 

Dalšími vstupními informacemi jsou pravděpodobnosti dodání zásilky včas 

zákazníkům, kde byla navržena dolní hranice 0,8. V praxi je totiž zpravidla nepřípustné, 

aby hodnota pravděpodobnosti dodání zásilky včas byla nižší  

než výše uvedená hranice (v některých praktických aplikacích se může objevit  

i nižší hodnota, ale z pohledu optimalizace nelze nižší hodnoty považovat  

za efektivní). Hodnoty pravděpodobností dodání zásilky včas jsou uvedeny  

v tab. 8.9. 
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Tab. 8.9: Matice pravděpodobností dodání zásilky včas [ - ] 

 
Lokalita 

1 

Lokalita 

2 

Lokalita 

3 
Lokalita 4 

Lokalita 

5 

Lokalita 

6 

Lokalita 

7 
PZ 

zákazník 1 0,99 0,83 0,94 0,82 0,93 0,81 0,96 0,86 

zákazník 2 0,87 0,82 0,91 0,84 0,96 0,95 0,96 0,93 

zákazník 3 0,99 0,89 0,89 0,82 0,83 0,99 0,86 0,89 

zákazník 4 0,97 0,88 0,95 0,89 0,86 0,84 0,91 0,81 

zákazník 5 0,97 0,84 0,97 0,96 0,84 0,80 0,92 0,82 

zákazník 6 0,85 0,99 0,90 0,96 0,95 0,96 0,83 0,85 

zákazník 7 0,81 0,88 0,84 0,82 0,87 0,82 0,9 0,87 

zákazník 8 0,86 0,93 0,80 0,82 0,91 0,92 0,92 0,84 

zákazník 9 0,84 0,99 0,80 0,94 0,81 0,93 0,88 0,94 

zákazník 10 0,97 0,93 0,92 0,80 0,95 0,83 0,93 0,91 

zákazník 11 0,85 0,98 0,82 0,91 0,86 0,93 0,91 0,94 

zákazník 12 0,99 0,80 0,97 0,93 0,94 0,94 0,85 0,97 

zákazník 13 0,81 0,99 0,91 0,85 0,93 0,92 0,83 0,96 

zákazník 14 0,95 0,98 0,89 0,83 0,91 0,83 0,81 0,91 

zákazník 15 0,88 0,87 0,83 0,80 0,80 0,94 0,89 0,94 

zákazník 16 0,80 0,82 0,91 0,98 0,99 0,98 0,93 0,85 

zákazník 17 0,85 0,83 0,89 0,98 0,85 0,87 0,91 0,97 

PZ 0,82 0,98 0,91 0,89 0,83 0,96 0,97 0 

   

V hodnotách v tabulce náhodných čísel uvedených v příloze č. 1 bylo inverzně 

zaměněno pořadí číslic, tzn., že např. místo prvního vygenerovaného čísla 0315 vzniklo 

číslo 5130. Tento postup byl proveden proto, že k dispozici byly  pouze dvě tabulky 

náhodných čísle a vzhledem k množství potřebných vstupních informací bylo třeba 

provádět určité záměny sledu čísel, aby bylo možno získat různé hodnoty. Z každého takto 

vyrobeného čísla byly odděleny první dvě číslice, a pokud dané číslo převýšilo hodnotu 80 

(což bude považováno za hodnotu odpovídající hodnotě pravděpodobnosti 0,8), bylo 

zařazeno do příslušné tabulky. Tento postup byl navržen z důvodu zajištění vhodných 

hodnot pro testovací příklad, které alespoň vzdáleně mohou představovat reálná data. 

Roční náklady na provoz skladů v jednotlivých lokalitách, kde uvažujeme o jejich 

vybudování, byly stanoveny následovně. V tabulce náhodných čísel byl proveden součin 

hodnot nacházejících se na stejném řádku ve dvou sousedních sloupcích a získaná hodnota 

součinu byla vydělena hodnotou 1 000. A to proto, že součin, který by nebyl podělen,  
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by představoval příliš velké číslo, které by mohlo zapříčinit komplikaci při řešení  

ve studentské verzi software Xpress-IVE. Z toho také vyplývá, že uváděné náklady jsou 

uvedeny v tisících pj  rok-1. Pro názornost budou uvedeny vzorové výpočty pro získání 

prvních dvou hodnot nákladů na provoz skladů 1 a 2: 

1

1 .0,31091000/)9870315(  rokpjtisf  

1

2 .189,4881000/)799611(  rokpjtisf  

Při stanovení fixních nákladů na provoz skladu 1 byly vybrán první dvě hodnoty 

nacházející se v prvním řádku, proveden jejich součin, který byl následně vydělen 

hodnotou 1 000. Při stanovení fixních nákladů na provoz skladu 2 byly vybrány třetí  

a čtvrtá hodnota nacházející se v prvním řádku, opět byl proveden jejich součin, který byl 

následně vydělen hodnotou 1 000. Tento krok byl proveden ze stejného důvodu jako  

u získávání hodnot nákladů na provoz skladů.  

Hodnoty ročních nákladů na provoz skladů jsou 

uvedeny v tab.8.10.……………………………………………………………… 

Tab. 8.10: Náklady na roční provoz skladů [tis. pj  rok-1] 

Náklady 

Sklad 1 3 109,050 

Sklad 2 488,189 

Sklad 3 12 253,890 

Sklad 4 26 438,374 

Sklad 5 25 489,290 

Sklad 6 8 829,376 

Sklad 7 24 807,699 

 

Dále bylo zapotřebí definovat vozidlový park, který bude obsluhovat distribuční 

systém, resp. informace o vozidlech zajišťujících zásobování v jednotlivých stupních 

distribučního systému.  V předchozích řešených modelech bylo vždy uvažováno se dvěma 

typy vozidel, což bude stejné i v dalším modelovém příkladu. Informace o vozidlovém 

parku jsou shrnuty v tab. 8.11. 
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Tab. 8.11: Informace o vozidlovém parku 

  kapacita vozidla [oj] náklady na provoz vozidla [pj km-1] 

vozidlo č. 1 100 80 

vozidlo č. 2 50 50 

 

Pro řešení úlohy je třeba také stanovit kapacity jednotlivých lokalit,  

ve kterých se uvažuje s provozováním skladů. Hodnoty kapacit budou opět stanoveny  

na základě tabulky náhodných čísel, přičemž hodnoty budou upravovány stejným 

způsobem jako v případě stanovení pravděpodobnosti dodání zásilky včas (tzn. místo čísla 

0315 bylo použito číslo 5130 atd.). Z každého takto vytvořeného čísla byly odděleny první 

dvě hodnoty a nacházely-li se v intervalu 50 – 99 (včetně uvedených dvou hodnot),  

byl proveden jejich součin. Hodnota uvedeného součinu byla následně zvolena za kapacitu. 

Hodnoty v prvním řádku tabulky uvedené v příloze č. 1 mají tvary: 

5130 0789 1160 9970 5093 8313 6233 9497 7563 

V dalším postupu bylo z upravených hodnot odděleno první dvojčíslí, tzn.,  

že byly získány následující hodnoty: 

51 07 11 99 50 83 62 94 75 

Při stanovení kapacity prvního skladu byla vybrána první dvě čísla ležící  

ve zvoleném intervalu, tzn., čísla 51 a 99, při stanovení kapacity druhého skladu byla 

vybrána další dvě čísla ležící ve zvoleném intervalu, tzn., čísla 50 a 83 atd.  

a byla provedena zvolená operace mezi nimi: 

1

1 0495)99.51(  rokojq  

1

2 1504)83.50(  rokojq  

Vypočítané hodnoty kapacit jsou uvedeny v tab. 8.12.… 
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Tab. 8.12: Kapacity lokalit, v nichž je uvažováno o provozování skladu [oj  rok-1] 

  Kapacita 

Lokalita 1 5 049 

Lokalita 2 4 150 

Lokalita 3 5 828 

Lokalita 4 6 150 

Lokalita 5 6 417 

Lokalita 6 7 776 

Lokalita 7 7 134 

 

Na závěr podkapitoly věnované hodnotám vstupních dat pro modelový příklad  

je třeba také uvést postup, kterým byly vytvořeny hodnoty požadavků zákazníků, kteří mají 

být v rámci distribučního systému obsluhováni a zásobeni. Při stanovení těchto hodnot 

bylo rovněž vycházeno z tabulky náhodných čísel uvedených v příloze č. 1 a 2. Hodnoty 

požadavků zákazníků byly vytvořeny tak, že v tabulce náhodných čísel byly vyhledány 

dvojice čísel mající na prvních dvou pozicích čísla z intervalů  80,30  a následně byl 

proveden jejich součin. Získaná hodnota součinu byla následně zaokrouhlena podle 

pravidel zaokrouhlování tak, aby součin byl beze zbytku dělitelný hodnotou 100. Tedy 

např. při stanovení požadavku prvního zákazníka byla v tabulce náhodných čísel vyhledána 

první dvě čísla, u kterých jsou na prvních dvou pozicích číslice jejichž součet dává číslo 

z požadovaného intervalu, a byl proveden jejich součin. Jedná se o hodnoty 39  

a 31, jejich součinem je hodnota 1 209, což po aplikaci zvoleného způsobu zaokrouhlení 

dává výsledek 1 200. Požadavek druhého zákazníka byl získán součinem hodnot 33 a 79, 

jejichž součin dává výsledek 2 607, což po aplikaci zvoleného způsobu zaokrouhlení dává 

výsledek 2 600. 

Analogicky bylo postupováno při stanovení požadavků zbývajících zákazníků,  

viz tab. 8.13. 
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Tab. 8.13: Požadavky zákazníků [oj  rok-1] 

  Požadavek   Požadavek 

Zákazník 1 1 200 Zákazník 10 1 800 

Zákazník 2 2 600 Zákazník 11 1 600 

Zákazník 3 2 500 Zákazník 12 2 200 

Zákazník 4 2 400 Zákazník 13 2 000 

Zákazník 5 1 900 Zákazník 14 3 800 

Zákazník 6 4 000 Zákazník 15 3 400 

Zákazník 7 5 400 Zákazník 16 3 000 

Zákazník 8 2 000 Zákazník 17 5 800 

Zákazník 9 1 800     

 

Je třeba také uvést, že i v rámci modelového příkladu bylo uvažováno s tím,  

že kapacita primárního zdroje bude minimálně taková, aby požadavky všech zákazníků  

na zásobování byly splněny.  

Následující podkapitoly budou věnovány jednotlivým způsobům řešení úlohy. 

Nejdříve bude aplikována metoda postupné optimalizace podle jednotlivých kritérií. 

8.2.2 Aplikace metody postupné optimalizace podle jednotlivých kritérií 

Teoretický popis metody byl proveden v podkapitole 6.6.1. 

Experiment se bude, analogicky jako v případě testovací úlohy, skládat  

ze dvou fází. V první fázi bude vyšší priorita přidělena nákladovému kritériu,  

ve druhé fázi pravděpodobnostnímu kritériu.  

V první fázi experimentu, kdy byla přidělena vyšší priorita nákladovému kritériu, 

byla po ukončení optimalizačního výpočtu získána hodnota  

21 282 tis. pj  rok1. Potvrzení nalezení optimálního řešení ukazuje stavové hlášení 

z optimalizačního software Xpress-IVE  na obr. 8.1, kde u informace s názvem „Status“  

je uvedeno stavové hlášení „Solution is optimal“. 
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Obr. 8. 1: Stavové hlášení z optimalizačního software Xpress-IVE 

 

Jedná se tedy o nejnižší možné náklady na provoz distribučního systému, jelikož 

byly náklady na provoz distribučního systému minimalizovány. 

V tab. 8.14 je možné vysledovat, jak budou zákazníci zásobeni při způsobu 

vyznačujícím se minimálními náklady na provoz distribučního systému. Přeprava bude 

probíhat v relacích, jimž v této tabulce odpovídají pozice s výskytem hodnoty 1. 
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Tab. 8.14: Matice zásobování zákazníků při dosažení minimálních nákladů  

na provoz distribučního systému 

Matice 

provázanosti: 

Lokalita 

1 

Lokalita 

2 

Lokalita 

3 

Lokalita 

4 

Lokalita 

5 

Lokalita 

6 

Lokalita 

7 
PZ 

zákazník 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 2 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 3 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 4 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 5 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 6 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 7 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 8 0 1 0 0 0 0 0 0 

zákazník 9 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 10 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 11 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 12 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 13 0 1 0 0 0 0 0 0 

zákazník 14 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 15 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 16 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 17 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Průběh řešení modelu v optimalizačním software Xpress-IVE je znázorněn  

na grafu, který software zobrazí, viz obr. 8.2. 
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Obr. 8. 2: Graf průběhu optimalizace nákladů na provoz distribučního systému 

 

Z obr. 8.2 je patrné, že doba výpočtu trvala přibližně 0,02 s.  

Ve druhém kroku první fáze experimentu s větším počtem vstupních dat byla  

do modelu zavedena omezující podmínka, která zajistí dodržení minimálních nákladů  

na provoz distribučního systému ve výši 21 282 tis. pj  rok-1, přičemž bude 

maximalizována hodnota minimální pravděpodobnosti dodání zásilky včas.  

Do modelu bude tedy doplněna podmínka: 
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 Při zahrnutí této podmínky do modelu byla po ukončení optimalizačního výpočtu 

získána hodnota minimální pravděpodobnosti dodání zásilky včas ve výši 0,81. Potvrzení 
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nalezení optimálního řešení ukazuje stavové hlášení z optimalizačního software  

Xpress-IVE  na obr. 8.3. 

 

 

Obr. 8. 3: Stavové hlášení z optimalizačního software Xpress-IVE 

 

Průběh řešení v optimalizačním software Xpress-IVE je znázorněn na grafu,  

který software zobrazí, viz obr. 8.4. 
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Obr. 8. 4: Graf průběhu maximalizace minimální pravděpodobnosti dodání zásilky včas  

při zachování minimálních nákladů na provoz distribučního systému 

 Z obr. 8.4 je patrné, že doba výpočtu trvala pod 0,008 s. 

V tomto případě nedošlo ke změně ve způsobu zásobování ve srovnání s výsledky 

uvedenými v tab. 8.14. 

Ve druhé fázi experimentu byla vyšší priorita přidělena kritériu obsahujícímu 

minimální pravděpodobnost dodání zásilky včas.  

Po ukončení optimalizačního výpočtu byla získána hodnota minimální 

pravděpodobnosti dodání zásilky včas 0,9. Pro názornost je v tab. 8.15 možné vysledovat, 

jak budou zákazníci zásobeni při zajištění minimální pravděpodobnosti dodání zásilky včas 

o hodnotě 0,9. Potvrzení nalezení optimálního řešení ukazuje stavové hlášení 

z optimalizačního software Xpress-IVE  na obr. 8.5. 
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Obr. 8. 5: Stavové hlášení z optimalizačního software Xpress-IVE 
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Tab. 8.15: Matice zásobování zákazníků při dosažení maximalizované minimální 

pravděpodobnosti dodání zásilky včas 

Matice 

provázanosti: 

Lokalita 

1 

Lokalita 

2 

Lokalita 

3 

Lokalita 

4 

Lokalita 

5 

Lokalita 

6 

Lokalita 

7 
PZ 

zákazník 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

zákazník 2 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 3 0 0 0 0 0 1 0 0 

zákazník 4 1 0 0 0 0 0 0 0 

zákazník 5 0 0 1 0 0 0 0 0 

zákazník 6 0 1 0 0 0 0 0 0 

zákazník 7 0 0 0 0 0 0 1 0 

zákazník 8 0 0 0 0 0 1 0 0 

zákazník 9 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 10 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 11 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 12 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 13 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 14 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 15 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 16 0 0 0 0 1 0 0 0 

zákazník 17 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Při porovnání výsledků v tab. 8.14 a 8.15, tedy způsobů optimálního zásobování 

zákazníků podle jednotlivých kritérií, se potvrzuje očekávaný předpoklad a to,  

že vzhledem k odlišnosti priorit kritérií (náklady vs. minimální pravděpodobnost) bylo  

u většiny zákazníků docíleno jiného způsobů zásobování. Pouze u zákazníků č. 2, 9, 10, 

11, 12, 14, 15 a 17 zůstal způsob zásobování nezměněn.  

Průběh řešení v optimalizačním software Xpress-IVE je znázorněn na grafu, který 

software zobrazí, viz obr. 8. 6. 
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Obr. 8.6: Graf průběhu optimalizace minimální pravděpodobnosti dodání zásilky včas 

Z obr. 8.6 je patrné, že doba výpočtu trvala přibližně 0,2 s. 

 

Ve druhém kroku druhé fáze byly optimalizovány náklady na provoz distribučního 

systému při akceptaci již získané maximalizované minimální pravděpodobnosti dodání 

zásilky včas 0,9.  

V matematickém modelu je třeba doplnit omezující podmínku a to v následujícím 

tvaru: 

9,0d  (8.9)                 

 Po doplnění této omezující podmínky byly získány náklady na provoz 

distribučního systému ve výši 62 882,2 tis. pj  rok-1. Potvrzení nalezení optimálního řešení 

ukazuje stavové hlášení z optimalizačního software Xpress-IVE  na obr. 8.7. 
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Obr. 8. 7: Stavové hlášení z optimalizačního software Xpress-IVE 

 

V porovnání s minimální hodnotou nákladů, které činily 21 282 tis. pj  rok-1,  

lze vysledovat určitý nárůst nákladů, což se ovšem dalo předpokládat vzhledem k tomu,  

že je požadována vyšší hodnota pravděpodobnosti dodání zásilky zákazníkovi včas.  

Pro porovnání byla opět vytvořena tabulka výsledků (tab. 8.16), která ukazuje způsoby 

zásobování jednotlivých zákazníků. 
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Tab. 8.16: Matice zásobování zákazníků při akceptaci minimální pravděpodobnosti 

dodání zásilky včas ve výši 0,9 

Matice 

provázanosti: 

Lokalita 

1 

Lokalita 

2 

Lokalita 

3 

Lokalita 

4 

Lokalita 

5 

Lokalita 

6 

Lokalita 

7 
PZ 

zákazník 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

zákazník 2 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 3 0 0 0 0 0 1 0 0 

zákazník 4 1 0 0 0 0 0 0 0 

zákazník 5 1 0 0 0 0 0 0 0 

zákazník 6 0 1 0 0 0 0 0 0 

zákazník 7 0 0 0 0 0 0 1 0 

zákazník 8 0 0 0 0 0 1 0 0 

zákazník 9 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 10 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 11 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 12 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 13 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 14 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 15 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 16 0 0 0 0 0 1 0 0 

zákazník 17 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Průběh řešení v optimalizačním software Xpress-IVE je znázorněn na grafu,  

který software zobrazí, viz obr. č. 8. 8. 
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Obr. 8. 8: Graf průběhu optimalizace nákladů na provoz distribučního systému  

při zachování pravděpodobnosti dodání zásilky včas ve výši 0,9 

 

 Z obr. č. 8. 8 je patrné, že doba výpočtu trvala přibližně 0,02 s.  

Dílčí shrnutí 

Cílem tohoto experimentu bylo ukázat aplikovatelnost metody postupné 

optimalizace na řešení úlohy o optimalizaci struktury distribučního systému.   

Bylo ukázáno, že při použití metody postupné optimalizace nevznikaly žádné zásadnější 

komplikace a tedy, že metoda postupné optimalizace je na řešení daného typu úlohy 

použitelná. Texty jednotlivých programů v prostředí software Xpress-IVE jsou uvedeny 

v přílohách disertační práce (příloha č. 4,5,6,7). 
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8.2.3 Aplikace metody STEM 

Teoretický popis metody, který byl proveden v podkapitole 6.7, bude nyní 

aplikován na modelový příklad většího rozsahu.  

V návaznosti na teoretický popis modelu získáme v první fázi hodnotu 

optimalizačního kritéria – celkových nákladů na provoz distribučního systému.  

Po ukončení optimalizačního výpočtu modelu s kritériem – celkovými náklady  

na provoz distribučního systému byla získána hodnota  21 282 tis. pj  rok-1,  

což je stejná hodnota jako je hodnota dosažená v prvním kroku první fáze předchozího 

experimentu. Jelikož při použití metody STEM byly dosaženy stejné výsledky jako v první 

fázi předchozího experimentu, není potřeba opětovně uvádět tabulku způsobu zásobování 

zákazníků. Zvolený způsob zásobování je možno najít v tab. 8.14. Texty programu 

v prostředí software Xpress-IVE je uveden v příloze disertační práce (příloha č. 4). 

V dalším postupu byla maximalizována hodnota minimální pravděpodobnosti 

dodání zásilky včas. Po ukončení optimalizačního výpočtu byla získána hodnota minimální 

pravděpodobnosti zásobování zákazníka včas 0,9. Jelikož se jedná opět o totožný výpočet, 

jako v případě prvního kroku druhé fáze předchozího experimentu, jsou výsledky totožné 

s výsledky uvedených v tab. 8.15. Navrženému způsobu zásobování v tab. 8.15 odpovídají 

celkové náklady na zásobování ve výši 126 238 tis. pj  rok-1. 

Pro sestavu matice hodnot optimalizačních kritérií je však ještě zapotřebí zjistit 

hodnotu minimální pravděpodobnosti dodání zásilky včas při minimálních nákladech na 

provoz distribučního systému. Tuto hodnotu lze získat jako minimum z hodnot 

pravděpodobností uvedených v tab. 8.9 na polích, ve kterých se nachází hodnoty „1“ 

reprezentující zásobování zákazníků při minimálních nákladech. Tab. 8.17 obsahuje 

hodnoty pravděpodobností dodání zásilky včas převzaté z tab. 8. 9 se zvýrazněnými 

pravděpodobnostmi odpovídajícími zásobování zákazníků při minimálních nákladech. 

Z níže uvedené tabulky (tab. 8.17) je patrné, že minimální hodnota 

pravděpodobnosti dodání zásilky včas odpovídá zákazníkovi 4, který je zásoben 

prostřednictvím primárního zdroje s pravděpodobností 0,81. Tak byl získán i čtvrtý prvek 

matice. 
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Tab. 8.17: Matice pravděpodobností dodání zásilky včas s vyznačením způsobu 

zásobování při minimálních nákladech [ - ] 

 
Lokalita 

1 

Lokalita 

2 

Lokalita 

3 

Lokalita 

4 

Lokalita 

5 

Lokalita 

6 

Lokalita 

7 
PZ 

zákazník 1 0,99 0,83 0,94 0,82 0,93 0,81 0,96 0,86 

zákazník 2 0,87 0,82 0,91 0,84 0,96 0,95 0,96 0,93 

zákazník 3 0,99 0,89 0,89 0,82 0,83 0,99 0,86 0,89 

zákazník 4 0,97 0,88 0,95 0,89 0,86 0,84 0,91 0,81 

zákazník 5 0,97 0,84 0,97 0,96 0,84 0,80 0,92 0,82 

zákazník 6 0,85 0,99 0,90 0,96 0,95 0,96 0,83 0,85 

zákazník 7 0,81 0,88 0,84 0,82 0,87 0,82 0,90 0,87 

zákazník 8 0,86 0,93 0,80 0,82 0,91 0,92 0,92 0,84 

zákazník 9 0,84 0,99 0,80 0,94 0,81 0,93 0,88 0,94 

zákazník 10 0,97 0,93 0,92 0,80 0,95 0,83 0,93 0,91 

zákazník 11 0,85 0,98 0,82 0,91 0,86 0,93 0,91 0,94 

zákazník 12 0,99 0,80 0,97 0,93 0,94 0,94 0,85 0,97 

zákazník 13 0,81 0,99 0,91 0,85 0,93 0,92 0,83 0,96 

zákazník 14 0,95 0,98 0,89 0,83 0,91 0,83 0,81 0,91 

zákazník 15 0,88 0,87 0,83 0,80 0,80 0,94 0,89 0,94 

zákazník 16 0,80 0,82 0,91 0,98 0,99 0,98 0,93 0,85 

zákazník 17 0,85 0,83 0,89 0,98 0,85 0,87 0,91 0,97 

PZ 0,82 0,98 0,91 0,89 0,83 0,96 0,97 0 

 

Matice hodnot optimalizačních kritérií bude mít následující tvar: 








 


9,081,0

12623821282
P  

První řádek matice reprezentuje hodnoty prvního z optimalizačních kritérií – 

nákladů na provoz distribučního systému. Záporné znaménko u jednotlivých koeficientů  

je důsledkem transformace optimalizačního kritéria č. 1 z minimalizačního typu  

na maximalizační typ. Druhý řádek matice reprezentuje hodnoty minimální 

pravděpodobnosti dodání zásilky včas. 
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Dalším krokem je sestava matice koeficientů optimalizačních kritérií.  

Pro sestavení matice je zapotřebí získat hodnoty koeficientů vztahujících  

se k proměnným xij,, yi, zj a d. Stanovení hodnoty koeficientu proměnné d vyplývá  

z kritéria (7.9) a činí 1. Jednotlivé hodnoty koeficientů proměnných xij, yi, zj a d jsou 

uvedeny v tab. 8.18, která však obsahuje pouze fragment tabulky. Celá tabulka  

je uvedena v příloze č. 3. 

Tab. 8.18: Matice koeficientů optimalizačních kritérií – fragment přílohy č. 3 

 

U metody STEM je dalším krokem výpočet vah jednotlivých kritérií. Váhy  

je možno získat z obecného vzorce, který byl uveden v teoretické části,  

proto zde bude uveden již aktuální vztah pro výpočet hodnoty  . Hodnotu   lze získat  

ze vzorce (6.9) uvedeného v kapitole 6. Tvar rovnice (6.9) v případě prováděného 

experimentu bude mít následující tvar:   

1

21

81,0

81,09,0

2603692735

126236

21282126236




























 
















  (8.10)       

 

Optimalizační 

kritérium/Proměnná 
x11 x21 x31 x41 x51 x61 x71 

Náklady na provoz 

systému 
-985,32 -448,2 -397,128 -441,696 -851,064 -449,472 -873,360 

Pravděpodobnost 

dodání zásilky včas 
0 0 0 0 0 0 0 

Optimalizační 

kritérium/Proměnná 
x 12 x22 x32 x42 x52 x62 x72 

Náklady na provoz 

systému 
-2506,14 -128,48 -788,684 -858,728 -2020,51 -1045,62 -1573,78 

Pravděpodobnost 

dodání zásilky včas 
0 0 0 0 0 0 0 

Optimalizační 

kritérium/Proměnná 
x 13 x23 x33 x43 x53 x63 x73 

Náklady na provoz 

systému 
-2371 -1147,75 -1105,35 -1121,95 -1848,80 -1026,15 -1842 

Pravděpodobnost 

dodání zásilky včas 
0 0 0 0 0 0 0 
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Řešením rovnice (8.10) byla získána hodnota  = 9,99804063.  

Tato hodnota byla následně dosazena do vzorců (6.7) a (6.8) a byly vypočítány hodnoty 

vah jednotlivých kritérií. Výsledkem jsou hodnoty vah 000195937,01 w  

a 999804063,02 w . 

 Jakmile jsou k dispozici hodnoty vah jednotlivých kritérií, je možné přistoupit  

k dalšímu kroku metody STEM. Tento krok spočívá v sestavení a řešení matematického 

modelu minimalizujícího maximální odchylku g . 

Řešením modelu bylo získáno kompromisní řešení, ve kterém náklady  

na provoz distribučního systému činily 21 282 tis. pj  rok-1 a minimální pravděpodobnost 

dodání zásilky včas činila 0,81. Hodnota maximální odchylky, která byla minimalizována, 

odpovídala hodnotě 0,0899824. Text programu v prostředí software Xpress-IVE je uveden 

v příloze č. 10. Potvrzení nalezení optimálního řešení ukazuje stavové hlášení 

z optimalizačního software Xpress-IVE  na obr. 8. 9. 

Průběh řešení v optimalizačním software Xpress-IVE je znázorněn na grafu,  

který software zobrazí, viz obr. 8.9. 

 



 

87 

 

 

Obr. 8.9: Stavové hlášení z optimalizačního software Xpress-IVE 
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Obr. 8.10: Graf průběhu optimalizace kompromisního řešení prostřednictvím metody 

STEM 

 Z obr. 8.10 je patrné, že doba výpočtu trvala přibližně 0,02 sec.  

Byla vytvořena tabulka výsledků (tab. 8.19), která ukazuje způsoby zásobování 

jednotlivých zákazníků. 

Tab. 8.19: Matice zásobování zákazníků při kompromisním řešení [ - ]  

Matice 

provázanosti: 

Lokalita 

1 

Lokalita 

2 

Lokalita 

3 

Lokalita 

4 

Lokalita 

5 

Lokalita 

6 

Lokalita 

7 
PZ 

zákazník 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 2 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 3 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 4 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 5 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 6 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 7 0 0 0 0 0 0 0 1 
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zákazník 8 0 1 0 0 0 0 0 0 

zákazník 9 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 10 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 11 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 12 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 13 0 1 0 0 0 0 0 0 

zákazník 14 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 15 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 16 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 17 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Dílčí shrnutí 

Ze získaného kompromisního řešení je možné vypozorovat, že algoritmus  

při řešení přihlížel k oběma kritériím. V porovnání s výsledky, které byly získány 

samostatnou optimalizací podle jednotlivých kritérií, došlo ke zhoršení hodnot pouze jedné 

účelové funkce. Celkové náklady na provoz distribučního systému  

se nezměnily a zůstaly na hodnotě 21 282 tis. pj  rok-1, minimální pravděpodobnost dodání 

zásilky včas se snížila o 0,09 na hodnotu 0,81. Předpokládáme-li, že zadavatel  

je se získaným řešením spokojen, je možné řešení úlohy ukončit. Texty jednotlivých 

programů v prostředí software Xpress-IVE jsou uvedeny v přílohách disertační práce 

(příloha č. 8, 9, 10).    

8.2.4 Aplikace metody využívající agregovanou účelovou funkci 

Teoretický popis metody byl proveden v podkapitole 6.6.3.  

V první části tohoto experimentu byla opět nejdříve ověřována relevance modelu  

a to tak, že jednotlivým kritériím byly postupně přiřazovány váhy 1 (druhému kritériu byla 

v této situaci přiřazena hodnota váhy 0) a bylo testováno, zda je dosahováno výsledků 

odpovídajících výsledkům při jednokriteriálních optimalizacích. To znamená, že nejdříve 

byla nákladovému kritériu přidělena hodnota váhy 1 a kritériu minimální pravděpodobnosti 

hodnotu váha 0 a bylo porovnáváno, zda vypočítaná hodnota nákladů byla stejná  

jako v případně experimentu č. 1, kdy se pouze minimalizovaly náklady na provoz 

distribučního systému jako první v pořadí (první krok první fáze). Způsob zásobování 
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zákazníků v případě, kdy nákladové kritérium má váhu 1 a pravděpodobnostní kritérium  

má váhu 0 je uveden v tab. 8.20. 

Shoda v hodnotách účelových funkcí se v obou případech potvrdila.  

Tab. 8.20: Matice zásobování zákazníků (nákladové kritérium má váhu 1) 

Matice 

provázanosti: 

Lokalita 

1 

Lokalita 

2 

Lokalita 

3 

Lokalita 

4 

Lokalita 

5 

Lokalita 

6 

Lokalita 

7 
PZ 

zákazník 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 2 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 3 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 4 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 5 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 6 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 7 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 8 0 1 0 0 0 0 0 0 

zákazník 9 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 10 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 11 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 12 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 13 0 1 0 0 0 0 0 0 

zákazník 14 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 15 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 16 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 17 0 0 0 0 0 0 0 1 

Dále byla pravděpodobnostnímu kritériu přiřazena hodnota váhy 1 a nákladovému 

kritériu hodnota váhy 0 a bylo porovnáváno, zda vypočtená hodnota minimální 

pravděpodobnosti zásobování zákazníků včas byla totožná jako v případě experimentu č. 1, 

kde se pouze maximalizovala minimální pravděpodobnost dodání zásilky včas jako první 

v pořadí (první krok druhé fáze). Způsob zásobování zákazníků v případě, kdy nákladové 

kritérium má váhu 0 a pravděpodobnostní kritérium má váhu 1 je uveden v tab. 8. 21. 
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Tab. 8.21: Matice zásobování zákazníků (pravděpodobnostní kritérium má váhu 1) 

Matice 

provázanosti: 

Lokalita 

1 

Lokalita 

2 

Lokalita 

3 

Lokalita 

4 

Lokalita 

5 

Lokalita 

6 

Lokalita 

7 
PZ 

zákazník 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

zákazník 2 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 3 0 0 0 0 0 1 0 0 

zákazník 4 1 0 0 0 0 0 0 0 

zákazník 5 0 0 1 0 0 0 0 0 

zákazník 6 0 1 0 0 0 0 0 0 

zákazník 7 0 0 0 0 0 0 1 0 

zákazník 8 0 0 0 0 0 1 0 0 

zákazník 9 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 10 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 11 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 12 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 13 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 14 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 15 0 0 0 0 0 0 0 1 

zákazník 16 0 0 0 0 1 0 0 0 

zákazník 17 0 0 0 0 0 0 0 1 

V dalším postupu byla sledována citlivost dosažených řešení na změny poměru vah 

jednotlivých kritérií. Citlivost byla testována v následujících třech případech, které jsou 

uvedeny v tab. 8. 22. 

Tab. 8.22: Hodnoty vah jednotlivých kritérií při testování citlivosti 

Číslo případu 
Hodnota váhy nákladového 

kritéria 

Hodnota váhy pravděpodobnostního 

kritéria 

1 0,7 0,3 

2 0,5 0,5 

3 0,3 0,7 

V souvislosti se změnami poměru vah jednotlivých kritérií je třeba  

si uvědomit, že v případě agregovaného přístupu dochází k jistému zkreslení hodnoty 

účelové funkce, což je dáno tím, že jednotlivé složky účelové funkce reprezentující 

jednotlivá kritéria jsou těmito váhami násobeny. Chceme-li zjistit skutečné hodnoty 
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účelových funkcí, musíme hodnoty jednotlivých složek účelové funkce odpovídající 

jednotlivým kritériím zpětně přepočítat. 

V případě, kdy hodnota váhy nákladového kritéria činila 0,7 a hodnota váhy 

pravděpodobnostního kritéria činila 0,3, bylo dosaženo stejného řešení,  

které je uvedeno v tab. 8.20. Celkové náklady na provoz distribučního systému  

se nezměnily a zůstaly na hodnotě 21 282 tis. pj  rok-1 a hodnota minimální 

pravděpodobnosti činila 0,81. Potvrzení nalezení optimálního řešení ukazuje stavové 

hlášení z optimalizačního software Xpress-IVE  na obr. 8.11. 

 

Obr. 8.11: Stavové hlášení z optimalizačního software Xpress-IVE 

 

Průběh řešení v optimalizačním software Xpress-IVE je znázorněn na grafu,  

který software zobrazí, (viz obr. 8.12). 
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Obr. 8.12: Graf průběhu optimalizace agregovaného přístupu, kde váha nákladového 

kritéria činila 0,7 a váha pravděpodobnostního kritéria činila 0,3 

 

 Z obr. 8.12 je patrné, že doba výpočtu trvala přibližně 0,02 s.  

V případě, kdy hodnota váhy nákladového kritéria činila 0,5 a hodnota váhy 

pravděpodobnostního kritéria činila 0,5, bylo dosaženo stejného řešení,  

jako je uvedeno v tab. 8.20. Celkové náklady na provoz distribučního systému  

se nezměnily a zůstaly na hodnotě 21 282 tis. pj  rok-1 a hodnota minimální 

pravděpodobnosti činila 0,81. Potvrzení nalezení optimálního řešení ukazuje stavové 

hlášení z optimalizačního software Xpress-IVE  na obr. 8.13. 
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Obr. 8.13: Stavové hlášení z optimalizačního software Xpress-IVE 

 

Průběh řešení v optimalizačním software Xpress-IVE je znázorněn na grafu,  

který software zobrazí, viz obr. 8.14. 
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Obr. 8.14: Graf průběhu optimalizace agregovaného přístupu, kde váha nákladového 

kritéria činila 0,5 a váha pravděpodobnostního kritéria činila 0,5 

 Z obr. 8.14 je patrné, že doba výpočtu trvala přibližně 0,02 s. V případě,  

kdy hodnota váhy nákladového kritéria činila 0,3 a hodnota váhy pravděpodobnostního 

kritéria činila 0,7, bylo dosaženo opět stejného řešení, které je uvedeno v tab. 8.20. 

Celkové náklady na provoz distribučního systému se nezměnily a zůstaly na hodnotě 

21 282 tis. pj  rok-1 a hodnota minimální pravděpodobnosti činila 0,81. Potvrzení nalezení 

optimálního řešení ukazuje stavové hlášení z optimalizačního software Xpress-IVE   

na obr. 8.15. 
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Obr. 8.15: Stavové hlášení z optimalizačního software Xpress-IVE 

Průběh řešení v optimalizačním software Xpress-IVE je znázorněn na grafu, který 

software zobrazí, viz obr. 8.16. 
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Obr. 8.16: Graf průběhu optimalizace agregovaného přístupu, kde váha nákladového 

kritéria činila 0,3 a váha pravděpodobnostního kritéria činila 0,7 

 Z obr. 8.16 je patrné, že doba výpočtu trvala přibližně 0,02 s.  

Dílčí shrnutí 

Jak je z dosažených výsledků zřejmé, dochází při změně poměru vah k průběžnému 

snižování hodnoty účelové funkce (toto je patrné ze stavových hlášení na obr. č. 8.11, 8.13 

a 8.15). Je však nutné zdůraznit, že změny hodnoty účelové funkce jsou způsobeny 

zejména změnou hodnoty složky reprezentující náklady, která je o několik řádů vyšší  

než složka reprezentující minimální pravděpodobnost. Změny hodnoty složky 

reprezentující minimální pravděpodobnost sice také ovlivňují celkovou hodnotu účelovou 

funkci, ale minimálně. Z uvedeného důvodu nelze ani očekávat změnu ve prospěch 

způsobu zásobování uvedeného v tab. 8. 20. Text programu v prostředí software  

Xpress-IVE je uveden v příloze disertační práce (příloha č. 11).    
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8.3 Komparace výsledků u modelového příkladu většího rozsahu 

Závěrečná část kapitoly je věnována porovnání výsledků všech  

tří experimentů u modelového příkladu většího rozsahu, které byly popsány v podkapitole 

8.2. K testování efektivity všech přístupů byl vybrán model distribučního systému  

bez záložního pokrytí koncových zákazníků. Všechny testované přístupy obsahovaly vždy 

dvě kritéria - náklady na provoz distribučního systému (hodnota kritéria byla 

minimalizována) a minimální pravděpodobnost dodání zásilky včas (hodnota kritéria byla 

maximalizována). Všechny modely byly řešeny v optimalizačním software Xpress-IVE.  

První experiment u modelového příkladu většího rozsahu probíhal ve dvou etapách 

a jeho průběh odpovídal přístupu, založeném na bázi postupné optimalizace. Nejprve byl 

řešen model s účelovou funkcí - nákladů na provoz distribučního systému, jejíž hodnota 

byla minimalizována. Byla získána hodnota nákladů ve výši 21 282 tis. pj  rok-1. 

Analogicky byla následně vyhledána i minimální pravděpodobnost dodání zásilky včas, 

která při minimálních nákladech dosáhla výše 0,81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ve druhé etapě prvního experimentu u modelového příkladu většího rozsahu byl 

nejdříve řešen model obsahující druhé kritérium - minimální pravděpodobnost dodání 

zásilky včas, jejíž hodnota byla maximalizována. Byla získána hodnota 0,9 a následně byly 

pro danou hodnotu minimální pravděpodobnosti vypočítány i minimální náklady na provoz 

distribučního systému, které činily 62 882,2 tis. pj  rok-1. 

Druhý experiment u modelového příkladu většího rozsahu byl zaměřen  

na optimalizaci struktury distribučního systému pomocí metody STEM. U tohoto 

experimentu byla v souladu s teoretickým popisem metody STEM nejprve samostatně 

zjišťována hodnota minimálních nákladů na provoz distribučního systému a následně 

samostatně zjišťována hodnota minimální pravděpodobnost dodání zásilky včas (tedy byly 

řešeny dvě jednokriteriální optimalizační úlohy). Výsledky řešení těchto úloh odpovídaly 

výsledkům analogických úloh řešených v prvním experimentu u modelového příkladu 

většího rozsahu, tj. minimální náklady byly vypočítány ve výši 21 282 tis. pj  rok-1 

a minimální pravděpodobnost ve výši 0,9.  

V souladu s teoretickým postupem metody STEM musí být dopočítány  

i hodnoty nákladů při dosažení maximální hodnoty minimální pravděpodobnosti  

a hodnota dosažené minimální pravděpodobnosti při minimálních nákladech.  
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Lze očekávat, že tyto hodnoty se budou odlišovat od hodnot získaných v prvním 

experimentu. Příčinou je skutečnost, že zatímco v případě prvního experimentu byly 

uvedené hodnoty vypočítány optimalizací, ve druhém experimentu vznikly pouze prostým 

dosazením vypočítaných hodnot proměnných do neoptimalizované účelové funkce. 

Výsledky jsou shrnuty v následující tab. 8.23 a tab. 8.24, kde tab.8.23 bude obsahovat 

informace o dosažených hodnotách minimálních pravděpodobností při minimálních 

nákladech, a tab. 8.24 bude obsahovat informace o dosažených hodnotách nákladů  

při maximální hodnotě minimální pravděpodobnosti. 

Tab. 8.23: Hodnoty minimálních pravděpodobností v podmínkách minimálních nákladů 

Minimální náklady  

na provoz distribučního 

systému 

Minimální pravděpodobnost 

v experimentu č.1 - 

optimalizovaná 

Minimální pravděpodobnost 

v experimentu č. 2 - 

neoptimalizovaná 

21 282 tis. pj  rok-1 0,9 0,81 

 

Tab. 8.24: Hodnoty nákladů při maximální hodnotě minimální pravděpodobnosti 

Maximální hodnota 

minimální pravděpodobnosti 

Minimální náklady na 

provoz distribučního 

systému v experimentu č.1 - 

optimalizované 

Minimální náklady  

na provoz distribučního 

systému v experimentu  

č. 2 - neoptimalizovaná 

0,9 62 882,2 tis. pj  rok-1 126 232 tis. pj  rok-1 

Jak je z tab. 8.23 a tab. 8.24 patrné, naplnil se očekávaný předpoklad a to,  

že v případě prostého dosazení hodnot proměnných do neoptimalizované funkce došlo  

ke zhoršení jejich hodnot v porovnání s hodnotami dosaženými v experimentu č. 1.  

Pomocí metody STEM se podařilo získat kompromisní řešení, ve kterém náklady 

na provoz distribučního systému činí 21 282 tis. pj  rok-1 a minimální pravděpodobnost 

dodání zásilky včas je 0,9. Maximální odchylka kompromisního řešení při zohlednění vah 

jednotlivých kritérií (vypočítaných také v průběhu metody STEM), která byla v průběhu 

metody STEM minimalizována, dosáhla hodnoty 0,0899824. Kladná hodnota maximální 

odchylky potvrzuje, že není možno dosáhnout takového řešení, které by bylo optimální 

z pohledů obou kritérií, musí být proto hovořeno o kompromisním řešení. Proto lze 

v kompromisním řešení očekávat jisté zhoršení hodnot obou kritérií (viz tab. 8.25).  
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Tab. 8.25: Porovnání výsledků experimentů 1 a 2 

 

Experiment č. 1 

Experiment 

č. 2 

Pořadí optimalizace 

kritérií – náklady – 

minimální 

pravděpodobnost 

Pořadí optimalizace 

kritérií – minimální 

pravděpodobnost -  

náklady 

Náklady  

(tis. pj·rok-1) 
21 282 62 882,2 21 282 

Minimální 

pravděpodobnost 
0,81 0,9 0,9 

V případě nákladů na provoz distribučního systému došlo u kompromisního řešení 

ve srovnání s nejlepší dosaženou hodnotou (nastala u experimentu č. 1, kdy se jako první 

v pořadí minimalizovaly náklady na provoz distribučního systému) k získání stejného 

výsledku, tedy hodnotě nákladů ve výši  21 282 tis. pj  rok-1. V případě maximální hodnoty 

minimální pravděpodobnosti došlo u kompromisního řešení ve srovnání s nejlepší 

dosaženou hodnotou (nastala u experimentu č. 1, kdy se jako první v pořadí 

maximalizovala hodnota minimální pravděpodobnosti dodání zásilky včas) k získání 

stejného výsledku, tedy hodnotě 0,9. 

Třetí skupina experimentů, která byla v disertační práci u modelového příkladu 

většího rozsahu provedena, byla založena na tzv. agregovaném přístupu. Při uvedeném 

přístupu dochází ke sloučení obou kritérií do společné účelové funkce, a to i přes 

skutečnost, že se jedná o jednotkově nesourodé veličiny. Uvedený přístup však vyžaduje 

přiřazení vah jednotlivým kritériím (na rozdíl od experimentu č. 2, kde byly hodnoty vah 

vypočítány), zde za volbu hodnot vah jednotlivých kritérií odpovídá řešitel, který má 

možnost je buď zvolit v souladu s názorem zadavatele nebo podle vlastního uvážení. 

Případně je může zvolit jiným způsobem (např. na základě stanovisek expertů). 

Jak již bylo uvedeno v závěru třetího experimentu u modelového příkladu většího 

rozsahu, výsledné hodnoty naznačují, že při porovnání řádu hodnot nákladů na provoz 

distribučního systému a minimální pravděpodobnosti dodání zásilky včas, skrývá třetí 

přístup jedno základní úskalí, na které je nutno upozornit. Výsledné hodnoty tohoto 

experimentu u modelového příkladu většího rozsahu totiž potvrzují logický fakt,  

že náklady na provoz distribučního systému v agregovaném optimalizačním kritériu zcela 

převáží hodnotu minimální pravděpodobnosti i dodání zásilky včas, která se pohybuje 
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v intervalu od 0 do 1. Proto výsledky experimentu u modelového příkladu většího rozsahu 

v případech, hraje-li roli při zásobování zákazníků pravděpodobnost dodání zásilky včas, 

zpravidla nebudou relevantní, protože význam pravděpodobnosti je výrazně potlačen  

a to i v případech, kdy je pravděpodobnosti přiřazena vysoká hodnota váhy. Eliminovat 

tento nedostatek je možné pomocí vhodně zvolené prohibitivní konstanty, kterou je možno 

dělit např. náklady, jejichž řád je vždy vyšší, než řád pravděpodobnosti anebo naopak 

prohibitivní konstantou násobit dosaženou hodnotu minimální pravděpodobnosti, jejíž řád 

je vždy nižší. Vhodným použitím prohibitivní konstanty bude dosaženo srovnatelných řádů 

jednotlivých složek agregovaného optimalizačního kritéria a rozdílnost hodnot vah 

přiřazených jednotlivým kritériím tak zvýší relevanci dosažených výsledků. 

 

Shrnutí výsledků podkapitoly 8.2 

Jak ukazují výsledky jednotlivých experimentů u modelového příkladu většího 

rozsahu, není výhodnost výsledků jednotlivých metod, porovnáme-li  

je mezi sebou, jednoznačná. Rozdíly vyplývají ze specifik jednotlivých přístupů.  

Při doporučení vhodnosti jednotlivých přístupů pro praktickou aplikaci je nutno přihlížet 

k definovanému zájmu zadavatele úlohy. Je-li zadavatel schopen jednoznačně definovat 

prioritu některého kritéria, přičemž ke zbývajícím kritériím sice přihlíží, ale nejsou pro něj 

zcela zásadní, lze pro optimalizaci struktury distribučního systému doporučit řešení na bázi 

přístupu číslo 1, tzn. na bázi postupné optimalizace. Výhodou uvedeného přístupu je jeho 

relativní jednoduchost.  

Není-li zadavatel takovéto pořadí schopen definovat, ale je schopen alespoň 

posoudit zda mu řešitelem navržená optimální struktura distribučního systému vyhovuje  

či nikoliv, je možno pro řešení použít metodu STEM. Uvedený přístup však již vyžaduje 

větší rozsah znalostí souvisejících s hlubším pochopením teoretické podstaty dané metody.  

Jako nejrizikovější pro návrh optimální struktury distribučního systému  

(jsou-li použita kritéria náklady a minimální pravděpodobnost) se jeví postup založený  

na použití agregované účelové funkce. Příčinou rizikovosti je především subjektivní náhled 

řešitele na důležitost jednotlivých kritérií v situacích, kdy zadavatel není schopen své 

priority vztažmo k jednotlivým optimalizačním kritériím formulovat. Rizikovost může 

řešitel částečně eliminovat tím, že si vyžádá např. stanoviska nezávislých expertů,  
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což ovšem pochopitelně znamená, že zadavatel musí souhlasit s poskytnutím relevantních 

dat pro vyžadovaná expertní stanoviska.  

Není-li schopen zadavatel zformulovat priority ve svých kritériích, lze mu 

doporučit určité pořadí, které závisí na typu distribučního systému. Souvisí  

to například se skladovacími kapacitami konečných zákazníků. Nemají-li koneční 

zákazníci ve svých sídlech mnoho možností, kde danou komoditu skladovat a vznikly-li by 

v důsledku nedodání komodity včas větší škody, lze zadavateli doporučit například 

preferenci kritéria pravděpodobnosti. 
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9 ZÁVĚRY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Disertační práce byla věnovaná problematice multikriteriální optimalizace návrhu 

struktury distribučního systému. Úloha o návrhu struktury distribučnímu systému patří 

k poměrně častým úlohám logistické praxe. Nejde pouze o návrh struktury nového 

distribučního systému, ale také o úlohy zaměřené na její reorganizaci, například v důsledku 

změn polohy zákazníků, nebo nutností přemístění skladů. 

Existující modely jsou zpravidla navrženy jako jednokriteriální vyžadující poměrně 

dobrou znalost hodnot vstupních údajů, přičemž transformace hodnot některých vstupních 

veličin na hodnotu jiné vstupní veličiny může být v praxi problematická. Jistý potenciál 

vedoucí k odstranění tohoto problému lze spatřovat v metodách multikriteriální 

optimalizace. 

V rámci tvorby disertační práce byly stanoveny tři cíle. Prvním cílem bylo 

zmapovat rozhodující faktory, které hrají významnou roli při návrhu struktury 

distribučního systému. V souvislosti se splněním daného cíle byl nejprve v podkapitole 4.2 

a 4.3 v disertační práci uveden současný stav poznání tuzemské (podkapitola 4.2)  

a zahraniční literatury (podkapitola 4.3). Dále pak v kapitole 5 byl uveden přehled kritérií, 

které hrají významnou roli při rozhodování návrhu struktury distribučního systému.  

Proto považuji tento cíl za splněný. 

Druhým cílem disertační práce bylo identifikovat vhodné metody multikriteriální 

optimalizace pro řešení úlohy o multikriteriálním návrhu struktury distribučního systému. 

Této problematice byla věnována kapitola 6, která popisuje teoretická východiska 

multikriteriální optimalizace. Jednotlivé metody jsou zde podrobně popsány.  

Proto je možné považovat tento cíl za splněný. 

Na tuto teoretickou část následně navazuje kapitola 8 představující výpočetní 

experimenty, kde došlo k ověření funkčnosti navržených modelů a následně byly získané 

výsledky porovnávány v podkapitole 8.3. To bylo předmětem třetího a také posledního cíle 

disertační práce. Proto považuji i tento cíl za splněný.   

 Vědecký přínos disertační práce je možno spatřovat v testování účinnosti metod 

multikriteriální optimalizace při řešení úlohy o návrhu struktury distribučního systému.  
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V kapitole 8 bylo ukázáno, že metoda STEM je při řešení zadaného typu úlohy 

využitelná, že výsledky jí dosažené jsou relevantní a že její pracnost není nijak výrazně 

omezující, i když je větší než v případě přístupu založeného na postupné optimalizaci 

podle jednotlivých kritérií. Ve srovnání s touto metodou není navíc vyžadováno 

jednoznačné stanovení pořadí optimalizačních kritérií z hlediska jejich priorit 

provozovatele, což nemusí být, zejména při větším počtu kritérií, často jednoznačné 

(experti se mohou ve svých názorech lišit). Využití metody STEM pro multikriteriální 

optimalizaci struktury distribučního systému lze tedy doporučit. V tomto případě je možné 

konstatovat, že došlo k prohloubení propojení teoretických metod s reálnými problémy 

logistické praxe a tedy ke zvýšení aplikačního potenciálu metod multikriteriální 

optimalizace. 

 

9.1 Přínosy disertační práce pro rozvoj vědy a praxe 

Problematika, která je řešena v předložené disertační práci, představuje aktuální 

problematiku v organizaci distribučních systémů. Distribuční systémy  

se sice již v současné době v tak velkém množství nebudují (toto bylo aktuální v letech 

1990 až 2000, což bylo období typické pro budování supermarketů, rozvoj průmyslových 

zón, výstavba automobilek, apod.), nicméně v současné době se tato problematika stále 

častěji objevuje v souvislosti s požadavkem na zvyšování konkurenceschopnosti 

distribučních systémů. Zejména se pak aktuální stává při reorganizaci existujících 

distribučních systémů. 

Při rozhodování o optimalizaci je klíčová znalost kritérií, podle kterých  

se hodnotí kvalita a efektivita distribučního systému. V podmínkách ČR  

se problematikou hodnocení (nikoliv však optimalizace) zabývá publikace [20]. Pokud jde 

o optimalizaci struktury, dosud se prováděla pouze jednokriteriálně, a to pomocí 

nákladových kritérií.   

Předložená disertační práce rozšiřuje nákladové kritérium o další kritérium, kterým 

je pravděpodobnost dodání zásilky včas. Původní modely, podle kterých  

se pouze minimalizovaly náklady, jsou v předložené práci modifikovány do té podoby, aby 

umožňovaly efektivně zohledňovat obě zmiňovaná kritéria, tedy jak náklady,  



 

105 

 

tak i pravděpodobnost dodání zásilky včas. Kromě nově dodaného kritéria bylo zapotřebí 

rozšířit soustavu omezujících podmínek o skupiny podmínek, které zprostředkovávají 

žádoucí logické vazby mezi původními a dosud zformulovanými rozhodnutími a novým 

optimalizačním kritériem. Předložená práce tak přináší nový úhel pohledu na optimalizaci 

struktury distribučních systémů. 

Dalším přínosem vědeckého charakteru předložené práce je vzájemné porovnání 

výsledků výpočetních experimentů souvisejících s optimalizací struktury distribučního 

systému pomocí tří různých přístupů – přístupem založeným  

na postupné optimalizaci podle jednotlivých kritérií, přístupem na bázi metody STEM  

a přístupem využívajícím agregovanou účelovou funkci. V této souvislosti  

je třeba uvést, že tento typ optimalizace struktury distribučního systému byl proveden 

poprvé, resp. ve studované odborné literatuře nebyly doposud vyhledány žádné aplikace, 

které by řešili optimalizaci struktury distribučního systému způsobem navrženém 

v disertační práci. Disertační práce na praktických aplikaci ukazuje, že použité metody 

multikriteriální optimalizace mají svůj potenciál i při optimalizaci uvedeného typu. 

V práci jsou dále zformulována doporučení, na základě kterých je možno jednotlivé 

přístupy k optimalizaci struktury distribučního systému využívat.  

9.2 Možnosti pokračování v řešení dané problematiky v budoucím 

období 

Předložená disertační práce ukázala, že pro zdokonalení a dalšího zvýšení 

aplikačního potenciálu navržených přístupů je zapotřebí v budoucnu: 

- zabývat se problematikou matematického popisu obtížně kvantifikovaných kritérií, 

- zabývat se problematikou nastavení vhodných poměrů vah jednotlivých kritérií 

v závislosti na typu distribučního systému a to, jak klasickými,  

tak i nekonvenčními metodami, 

- zabývat se při multikriteriální optimalizaci struktury distribučního systému dalšími 

metodami multikriteriální optimalizace a porovnávat jimi získané výsledky 

s výsledky přístupů popsaných v předložené práci. 
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Další metody, kterými je možné danou problematiku řešit, je možné čerpat,  

např. z publikace [7]. Mezi tyto metody můžeme zahrnou např. fuzzy logiku a teorii 

chaosu, které již byly zmíněny v kapitole 4, která byla věnována současnému stavu 

poznání v oblasti zahraniční literatury.  
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CONCLUSION 

This dissertation is focused on the multi-criteria optimization of a design  

of structures for a distribution system. The design problem of a distribution system  

is a relatively common logistical task. The design is not only about designing the structure  

of a distribution system but the task it is also about  its  intentional  reorganization,  

for example the change in the position of the customers, or the need to relocate  

the warehouses. 

The existing models are generally designed like single criteria, requesting  

a relatively good knowledge of the input data, while the transformation of the value  

of some measured variables in the entry data into other entry data can be problematic  

in practice. A certain potential to remove this problem can be seen in the methods of multi-

criteria optimization. 

This dissertation had three targets. The first target was to explore  

the decisive factors that play an important role in structuring of the distribution system.  

This was addressed, firstly, in  Sections 4.2 and 4.3 in the thesis, giving the current state  

of knowledge in national literature (Chapter 4.2) and foreign literature (Chapter 4.2).  

Furthermore, Chapter 5 put forward a list of criteria that play a significant role in deciding 

the draft structure of the distribution system. 

The second target of the dissertation was to identify suitable methods  

of multi-criteria optimization for solving the multi-criteria design structure of a distribution 

system. This issue was dealt with in Chapter 6, which described the theoretical basis  

of multi-criteria optimization. and particular methods. 

This theoretical part is linked to Chapter 8 representing computational experiments, 

where the verification of the functionality of the proposed models and consequently  

the results were compared in Section 3.8  This was the subject of the third and last target  

of the dissertation.  

The benefits for science of this dissertation is through testing the effectiveness  

of multi-criteria optimization methods in solving the task of designing the structure  

of a distribution system.  
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In Chapter 8 it was demonstrated that the method STEM is usable when solving  

a given task type, that its obtained results are relevant and that the work involved  

is not significantly limited, even if the work is larger than in the case of an approach based  

on sequential optimization by single-criteria. In comparison with this method the univocal 

determination of the order of optimization criteria in terms of their priorities service  

is additionally required, which may not exist, especially if more are often univocal (experts 

may have different opinions). The application of the method STEM for multi-criteria 

optimization of the structure of a distribution system can be recommended. In this case,  

it is can be stated that there has been a deepening connection of theoretical methods with 

real problems of logistics practice and thus to increase the application potential of multi-

criteria optimization methods. 

 

Benefits of the dissertation thesis and development for the science  

and practice 

The issue which is solved in the submitted dissertation thesis represents current 

issues in the organization of distribution systems. While in the present times  

the distribution systems of such big dimension are not built (this was current in the period 

1990-2000, a typical period for the construction of supermarkets, the development  

of industrial zones, construction of car companies, etc.), but currently the issue is more 

often still in connection with the requirement to increase the competitiveness  

of distribution systems. Especially, the current status of the reorganization of existing 

distribution systems.  

The decision making process is a key knowledge criteria thanks to evaluate  

the quality and efficiency of the distribution system. In the Czech Republic the issue  

of assessment (not optimization) deals with the publication [20]. Concerning   

the optimization of the structure, yet is only carried one-criteria using the costs criterion. 

This dissertation extends the cost criterion on another criterion,  

which is the probability of delivery the shipment in time. The original models according  

to which there is only the minimization of costs, in the present work are modified  

to the form that  they effectively allow to take into account both of these criteria, so,  
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both the costs and the probability of delivery the shipment in time. In addition to the newly 

provided criteria the system of constraints was needed to be extend on the group 

constraints that mediate the desired logical links between the original and the decisions  

so far formulated by a new optimization criterion. The present work presents a new 

perspective to optimize the structure of distribution systems. 

Another benefit of scientific character of the presented work is the mutual 

comparison of the results of computational experiments related to optimizing the structure  

of the distribution system using three different approaches - based approach the gradual 

optimization by one criteria approach based on methods STEM a targeted approach using  

the aggregate function.  

In this regard it should be observed that this type of optimization of the structure  

of the distribution system, was performed for the first time, respectively. In the considered 

literature have not been searched for any application that would address the optimization  

of the structure of the distribution system as it was proposed in the thesis. On practical 

application the dissertation thesis shows that the methods have a multi-criteria optimization 

and its potential in the optimization of this type. 

The paper also formulates recommendations on the basis that there can be different 

approaches for optimizing the structure of the distribution system to use. 

Options continue the problem solution in the future 

This dissertation thesis showed that the improvement and further increase  

the application potential of the proposed approaches is needed in the future:  

- taking care of  the issue of difficult mathematical description of quantified criteria, 

- taking care of  the issue of setting appropriate ratios weighting of criteria depending  

on the type of distribution system and how traditional, and unconventional 

methods, 

- when dealing with multi-criteria optimization of the structure of the distribution 

system, other methods of multi-criteria optimization and compare their results with  

the approaches described in the present work.  
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Other methods that can solve the issue, it is possible to take those methods from  

the publication [7] for example. These methods can include fuzzy logic and chaos theory, 

which have already been mentioned in chapter 4, which was paid to the current state of art 

in the field of foreign literature. 

 



 

111 

 

SEZNAM LITERATURY 

[1] ČERNÁ, A,; ČERNÝ J.. Teorie řízení a rozhodování v dopravních systémech. 

Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, s. 150. ISBN - 80 – 86530 – 15 – 9 

[2] ČERNÝ, P. Analýza transpozice a implementace sm. Brno: Ekologický právní 

servis, 2007. 13 s. Dostupné z WWW: 

http://www.eps.cz/php/eps.site/programy/files/EIA_analyza_EPS.pdf 

[3] DANĚK, J. Logistické systémy. Ostrava: VŠB – TU, 2006, s. 220. ISBN 80 – 248- 

1017- 4 

[4] DOČKAL, M. [2010-11-20]. Dostupné z WWW: 

http://storm.fsv.cvut.cz/on_line/rpz/05-Multikriterialni_analyza.pdf 

[5] DUPAČ, V.; HÁJEK, J. Pravděpodobnost ve vědě a technice. Nakladatelství 

Československé akademie věd, Praha, 1962 

[6] EHRGOTT, M. Multicriteria Optimization. Springer, 2005, s. 323. ISBN: 978 – 3 – 

540 – 21398 – 7  

[7] FIALA, P.. Modely a metody rozhodování. Praha: Oeconomica, 2006,  

s. 292. ISBN 80 – 245 – 0622 – X 

[8] GROS, I..  Logistika: Praha, VŠCHT Praha, 1993, s. 147. ISBN - 80 – 7080 – 176 - 

6 

[9] IVAN, M. Aplikace matematického programování při návrhu struktury 

distribučního systému. Perner´s contact, ročník 5, č. 1, 2010, s. 104-111. ISSN 1801 

– 674X 

[10] JABLONSKÝ, J., FIALA, P., MAŇAS, M.. Vícekriteriální optimalizace. 

Praha: Vysoká škola ekonomická, 1985, s. 247. ISBN 17- 390 – 85  

[11] JANÁČEK, J.; JANÁČKOVÁ, M.; GÁBRIŠOVÁ, L; KOHÁNI, M; 

JÁNOŠÍKOVÁ, Ľ.. Navrhovanie územne rozľahlých obslužných systémov. Žilina: 

Žilinská univerzita v Žiline, 2010, s. 404.  

ISBN 978 – 80 – 554 – 0219 – 2 

http://www.eps.cz/php/eps.site/programy/files/EIA_analyza_EPS.pdf
http://storm.fsv.cvut.cz/on_line/rpz/05-Multikriterialni_analyza.pdf


 

112 

 

[12] JANÁČEK, J. Optimalizace na dopravních sítích. Žilina: Žilinská univerzita, 2006, 

s. 248. ISBN 80 – 8070 – 586 – 0  

[13] JAYARAMAN, P.; PIRKUL, H..  Planning and coordination of production  

and distribution facilities for multiple commodities: Europen Journal of Operation 

Research, Volume 133, Issue 2, 2001, s. 15. 

[14] JAYARAMAN, V.; PATTERSON, R., A..  The design of reverse distribution 

networks: Models and solution procedures, Volume 150, Issue 1, 1 October 2003, 

Pages 128–149. 

[15]  KOHÁNI, M. Metódy umiestňovania vlakotvorných staníc. Perner´s contact, 

ročník 3, č. 5, 2008 

[16] MIRANDA, A., P.; GARRIDO, A.. Incorporating inventory control decisions into 

a strategic distribution network design model with stochastic demand, Logistics 

and Transportation Review, Volume 40, Issue 3, May 2004, Pages 183-207.   

 [17] PALÚCH, S.; PEŠKO, Š. Kvantitatívne metódy v logistike. Žilina: Žilinská 

univerzita v Žilině, 2006. 185 s. ISBN 80-8070-636-0. 

[18] PLEVNÝ, M.; ŽIŽKA, M. Modelování a optimalizace v manažerském 

rozhodování. Západočeská univerzita v Plzni, 2005, ISBN 80-7043-435-X 

[19] ROSS, A.; Jayaraman, V..  An evaluation of new heuristics for the location  

of cross-docks distribution centers in supply chain network design: Computers & 

Industrial Engineering, Volume 55, Issue 1, August 2008, Pages 64-79 

[20] ROUDNÁ, J.. Prostorová lokalizace logistických center v ČR. Pardubice: 

Univerzita Pardubice, 2011, s. 84. ISBN 80 – 245 – 0622 – X 

[21] STOPKA, O.; ŠULGAN, M.; KOLÁŘ, J.. Stanovenie váh kritérii hodnotenia v 

rámci alokácie verejných logistických centier s využitím saatyho metódy párového 

porovnania. Žilina: Žilinská univerzita, 2013, s. 88. ISSN 1336 - 7943 

[22] ŠKRÁŠEK, J.; TICHÝ, Z. Základy aplikované matematiky III. Nakladatelství 

technické literatury, n.p. Praha, 1990, 11-B3-IV-51 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03772217/150/1


 

113 

 

[23] WEI, l.; ZHEN, S.; SIHUI, W..   Multi-objective Fuzzy Mutative Scale Chaos 

Optimization Algorithm and Application: Intelligence Science and Information 

Engineering (ISIE), 2011 International Conference on, Pages 93-97  

[24] ZITZLER, E.; DEB, K.; THIELE, L.; COELLO C., CORNE, D. Evolutionary  

Multi-Criterion Optimization. Springer, 2001, s. 711.  

ISBN 3 – 540 41745 – 1  



 

114 

 

SEZNAM VLASTNÍCH PRACÍ 

1. Ivan, M. Zkušenosti s využitím metody exponenciálních trendů při stanovení optimální 

doby pro obnovu vozidlového parku. In Sborník příspěvků z konference Dopravní systémy 

2009, Pardubice 22.10.2009, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, s. 213 – 220. ISBN 

978-80-86530-63-5. 

2. Ivan, M. Aplikace matematického programování při návrhu struktury distribučního 

systému. Perner´s Contacts, 2010, roč. 5, č. 1, s. 104-111. ISSN 1801-674X. 

3. Teichmann, D. - Dorda, M. - Grosso, A. - Ivan, M. The Effect of the Proposal for Planning 

the Evacuation with Linear Model Experimental Evaluation. Journal of Applied 

Mathematics, 2011, roč. 4, č. 1, s. 315 -326. ISSN 1337-6365. 

4. Teichmann, D. - Grosso, A. - Ivan, M. Modely pro řešení rozhodovacích úloh v logistice I. 

Acta Logistica Moravica, 2011, roč. 1, č. 2, s. 56 – 68. ISSN 1804-8315. 

5. Ivan, M. Kritéria pro návrh struktury distribučních systémů využívajících mezisklady. 

Zdvihací zařízení v teorii a praxi, 2012, roč. 7, č. 1, s. 46-51. ISSN 1802-2812. 

6. Ivan, M. – Grosso, A. Delivery reliability optimalization in distribution systems with 

backup Coverage. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical 

Series, 2012, roč. 58, č. 1, s. 75-80. ISSN 1210-0471 (Print), ISSN 1804-0993 (Online). 

7. Ivan, M. - Grosso, A. Double-Criterion Optimalization of Distributive System Structure. 

In Proceedings of the 16th International conference Quantitative Methods in Economics 

(Multiple Criteria Decision Making), Bratislava 31.05.2012 – 01.06.2012, Bratislava: 

Ekonóm, 2012, s. 231 – 235. ISBN 978-80-225-3426-0. 

8. Teichmann, D. - Grosso, A. - Ivan, M. Matematické modely specifických dopravních úloh. 

Železničná doprava a logistika, 2013, roč. 9, č. 1, s. 12 – 17. ISSN 1336 – 7943. 

9. Ivan, M. Aplikace matematických modelů v logistických technologiích. In Sborník 

příspěvků z konference Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi 2013 – Optimalizace 

pokrytí území veřejnými obslužnými systémy, Pardubice 26.04.2013, Pardubice: Univerzita 

Pardubice, 2013, s. 39 – 49. ISBN 978-80-7395-662-2. 

10. Teichmann, D. - Dorda, M. - Ivan, M. Multi-Criteria Optimization of Distribution System 

Structure – Comparsion of Selected Methods and their Effectiveness. In Proceedings of the 

17th International conference Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria 

Decision Making), Virt 28.05.2014 – 30.05.2014, Bratislava: Ekonóm, 2014, s. 280 – 286. 

ISBN 978-80-225-3868-8. 



 

115 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 3.1:  Jednostupňový distribuční systém s jedním primárním zdrojem ................... 17 

Obr. 3.2: Dvoustupňový distribuční systém s jedním primárním zdrojem   

a bez možnosti přímého zásobování zákazníků .............................................. 18 

Obr. 3.3: Dvoustupňový distribuční systém s jedním primárním zdrojem   

a možností přímého zásobování zákazníků .................................................... 19 

Obr. 3. 4:  Distribuční systém „od mnoha zákazníků k mnoha zákazníkům“ ................. 20 

 

Obr. 8.1: Stavové hlášení z optimalizačního systému Xpress-IVE ............................... 72 

Obr. 8.2:  Graf průběhu optimalizace nákladů na provoz distribučního systému........... 74 

Obr. 8.3:  Stavové hlášení z optimalizačního systému Xpress-IVE ............................... 75 

Obr. 8.4:  Graf průběhu optimalizace minimální pravděpodobnosti dodání zásilky včas

 ........................................................................................................................ 79 

Obr. 8.5:  Stavové hlášení z optimalizačního systému Xpress-IVE ............................... 77 

Obr. 8.6:  Graf průběhu optimalizace nákladů na provoz distribučního systému při 

zachování pravděpodobnosti dodání zásilky včas ve výši 0,9........................ 79 

Obr. 8.7:  Stavové hlášení z optimalizačního systému Xpress-IVE ............................... 80 

Obr. 8.8:  Graf průběhu optimalizace nákladů na provoz distribučního systému  při 

zachování pravděpodobnosti dodání zásilky včas ve výši 0,9........................ 82 

Obr. 8.9:  Stavové hlášení z optimalizačního systému Xpress-IVE ............................... 87 

Obr. 8.10: Graf průběhu optimalizace kompromisního řešení prostřednictvím metody 

STEM ............................................................................................................. 88 

Obr. 8.11:  Stavové hlášení z optimalizačního systému Xpress-IVE ............................... 92 

Obr. 8.12: Graf průběhu optimalizace agregovaného přístupu, kde váha nákladového 

kritéria činila 0,7 a váha pravděpodobnostního kritéria činila 0,3 ................. 93 

Obr. 8.13:  Stavové hlášení z optimalizačního systému Xpress-IVE ............................... 94 

Obr. 8.14: Graf průběhu optimalizace agregovaného přístupu, kde váha nákladového 

kritéria činila 0,5 a váha pravděpodobnostního kritéria činila 0,5 ................. 95 

Obr. 8.15: Stavové hlášení z optimalizačního systému Xpress-IVE ............................... 96 



 

116 

 

Obr. 8.16: Graf průběhu optimalizace agregovaného přístupu, kde váha nákladového 

kritéria činila 0,3 a váha pravděpodobnostního kritéria činila 0,7 ................. 97 

 

 

  



 

117 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 8.1:  Vstupní data testovací úlohy – vzdálenosti mezi stanovišti ........................... 55 

Tab. 8.2:  Vstupní data testovací úlohy – pravděpodobnosti dodání  zásilky včas  

 ........................................................................................................................ 55 

Tab. 8.3:  Vstupní data testovací úlohy – kapacity skladů a požadavky zákazníků ....... 56 

Tab. 8.4:  Geneze výsledků řešení po jednotlivých krocích – experiment č. 1 .............. 58 

Tab. 8.5:  Výstup – způsob zásobování koncových zákazníků při minimálních 

nákladech ........................................................................................................ 59 

Tab. 8.6:  Výstup – způsob zásobování koncových zákazníků při maximální hodnotě 

minimální pravděpodobnosti dodání zásilek včas .......................................... 60 

Tab. 8.7:  Matice koeficientů optimalizačních kritérií .................................................... 66 

Tab. 8.8:  Matice vzdáleností jednotlivých subjektů ...................................................... 62 

Tab. 8.9:  Matice pravděpodobností dodání zásilky včas ............................................... 67 

Tab. 8.10:  Náklady na roční provoz skladů ..................................................................... 68 

Tab. 8.11:  Informace o vozidlovém parku ....................................................................... 69 

Tab. 8.12:  Kapacity lokalit, v nichž je uvažováno o provozování skladu ....................... 70 

Tab. 8.13:  Požadavky zákazníků ..................................................................................... 71 

Tab. 8.14:  Matice zásobování zákazníků při akceptaci minimálních nákladů na provoz 

distribučního systému ..................................................................................... 73 

Tab. 8.15:  Matice zásobování zákazníků při akceptaci maximalizované minimální 

pravděpodobnosti dodání zásilky včas. .......................................................... 78 

Tab. 8.16:  Matice zásobování zákazníků při akceptaci minimální pravděpodobnosti 

dodání zásilky včas ve výši 0,9 ...................................................................... 81 

Tab. 8.17:  Matice pravděpodobností dodání zásilky včas s vyznačením způsobu 

zásobování při minimálních nákladech. ......................................................... 84 

Tab. 8.18:  Matice koeficientů optimalizačních kritérií – fragment z přílohy č. 3 ........... 85 

Tab. 8.19:  Matice zásobování zákazníků (nákladové kritérium má váhu 1)……............88 

Tab. 8.20:  Matice zásobování zákazníků při kompromisním řešení ............................... 90 



 

118 

 

Tab. 8.21:  Matice zásobování zákazníků (pravděpodobnostní kritérium má váhu 1) ..... 90 

Tab. 8.22:  Hodnoty vah jednotlivých kritérií při testování citlivosti ............................... 91 

Tab. 8.23:  Hodnoty minimálních pravděpodobností v podmínkách minimálních nákladů

 ........................................................................................................................ 99 

Tab. 8.24:  Hodnoty nákladů při maximální hodnotě minimální pravděpodobnosti ........ 99 

Tab. 8.25:  Porovnání výsledků experimentů 1 a 2......................................................... 100 

 

  



 

119 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1:  Výňatek z tabulky náhodných čísel č.1 .......................................................... 1 

Příloha č. 2:  Výňatek z Tabulky náhodných čísel č.2 ........................................................ 2 

Příloha č. 3:  Matice hodnot koeficientů optimalizačních kritérií pro metodu STEM ........ 3 

Příloha č. 4:  Text programu 1 – postupné optimalizace podle jednotných kritérií – 

minimalizace nákladů ..................................................................................... 6 

Příloha č. 5:  Text programu 1 – postupné optimalizace podle jednotných kritérií – 

maximalizace minimální pravděpodobnosti dodání zásilky včas při 

zachování minimálních nákladů na provoz .................................................... 9 

Příloha č. 6:  Text programu 1 – postupné optimalizace podle jednotných kritérií – 

maximalizace minimální pravděpodobnosti dodání zásilky včas ................ 12 

Příloha č. 7:  Text programu 1 – postupné optimalizace podle jednotných kritérií –

minimalizace nákladů na provoz při zachování minimální pravděpodobnosti 

dodání zásilky včas ...................................................................................... 15 

Příloha č. 8:  Text programu 2 – Metoda STEM – minimalizace nákladů na provoz ....... 18 

Příloha č. 9:  Text programu 2 – Metoda STEM – maximalizace minimální 

pravděpodobnosti dodání zásilky včas ......................................................... 21 

Příloha č. 10:  Text programu 2 – Metoda STEM – výpočet kompromisního řešení.......... 24 

Příloha č. 11:  Text programu 3 – agregovaná účelová funkce – váha nákladového kritéria 

=1, váha pravděpodobnostního kritéria =0................................................... 27 

 



 

 
 

 


