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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

bj  roční požadavek zákazníka jJ 

c1  náklady na ujetí vzdálenosti jednoho km vozidlem s kapacitou k1 

c2  náklady na ujetí vzdálenosti jednoho km vozidlem s kapacitou k2 

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 

I  množina lokalit, ve kterých se uvažuje s provozováním skladů 

J  množina zákazníků 

km  kilometr 

k1  kapacita vozidla obsluhující relaci PZ – sklad a PZ - zákazník 

k2  kapacita vozidla obsluhující relaci sklad – zákazník 

Obr.  obrázek 

oj  objemová (množstevní) jednotka 

PZ  primární zdroj 

pi  pravděpodobnost i-tého kritéria 

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 
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s.   strany 

T  prohibitivní konstanta 

Tab.  tabulka 

X  množina přípustných variant úlohy 

xij  bivalentní proměnná modelující rozhodnutí, zda bude či nebude zákazník jJ 

zásobován z lokality iI  

yi  bivalentní proměnná modelující rozhodnutí, zda bude či nebude provozován 

sklad v lokalitě iI 

zj  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 multikriteriálnímu 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.  

Následující část autoreferátu bude stručně věnována obecným poznatkům 

o distribučních systémech. 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

V rámci sepsání disertační práce byly navrženy následující 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. 



 
 

 
 

10 

 

Jednotlivé druhy struktur distribučního systému budou v rámci autoreferátu pouze 

vyjmenovány. Podrobnější specifikace je popsána v disertační práci v kapitole 3.1. Jedná 

se o následující struktury distribučního systému: 

- jednostupňový distribuční systém 

- dvoustupňový distribuční systém bez možnosti přímého zásobování zákazníků 

z primárního zdroje 

- dvoustupňový distribuční systém s možností přímého zásobování zákazníků 

- distribuční systém „od mnoha zdrojů k mnoha zákazníkům“   

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 a to strategická, taktická  

a operativní. Všechna uvedená rozhodnutí nelze z pochopitelných důvodů zahrnout  

do matematických modelů distribučních systému, protože při návrhu struktury 

distribučního systému je buď nelze předpokládat vůbec, nebo pouze 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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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. Příklady jsou opět uvedeny v disertační práci 

v kapitole 4.  

Při návrhu struktury distribučního systému musí být 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 
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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. 

4.1 Současný stav poznání v oblasti multikriteriální optimalizace v 

tuzemské literatuře 

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. Bližší pohled na tuzemskou literaturu je obsažen v disertační práci v kapitole 4.2. 

4.2 Současný stav poznání v oblasti multikriteriální optimalizace v 

zahraniční literatuře 

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. Bližší pohled  

na zahraniční literaturu je obsažen v disertační práci v kapitole 4.3. 
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5 OPTIMALIZAČNÍ KRITÉRIA A POSOUZENÍ MÍRY 

JEJICH VHODNOSTI PRO MULTIKRITERIÁLNÍ 

OPTIMALIZACI 

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, 

- cena pracovní síly, 

- možnosti pozdějšího rozšíření, 

- daňová struktura a úlevy, 
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- 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 kritérií [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. 

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 

kritéria. K jeho konstrukci však musí být k dispozici informace,  

které konstrukci uvedeného kritéria umožňují (např. všechna kritéria se dají kvantifikovat 
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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. 

6.6 Metody multikriteriální optimalizace 

V rámci řešené disertační práce byly použity tři přístupy multikriteriální 

optimalizace, které budou níže popsány. 
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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, 

- matice koeficientů optimalizačních kritérií. 
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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 5.6.1 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]: 
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,  je-li *
ip > 0   (5.1)  

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

na kritérium maximalizačního typu. 
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1
i

iw   (5.3) 

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 (5.1)  

a (5.2) 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  

je nutno zohlednit výše vypočítané váhy jednotlivých kritérií. Do původního modelu  

se doplní skupina dodatečných podmínek (5.4) a obligatorní podmínka pro nově zavedenou 

proměnnou (5.5): 

  gxfpw iii  )(*  pro iI                                                    (5.4) 

0g  (5.5) 

kde: 

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

g  maximální odchylka [podle typu kritéria]             

                                                 
***Při praktickém řešení se nejdříve řeší rovnice (5.3) pro neznámou   a následně se dopočítají váhy 

jednotlivých kritérií podle vztahů (5.1) a (5.2). 
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Po doplnění dodatečných podmínek se provede nový výpočet, při kterém  

se původních n optimalizačních kritérií nahradí jedním nově vytvořeným,  

a to (5.6): 

ggf )(min  (5.6) 

Nastane-li po vyřešení modelu situace, kdy pro optimalizační kritérium (5.6) 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 

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 

v disertační práci.  

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 4, 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. 
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7.2 Návrhy matematických modelů 

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

optimalizaci vybrána následující kritéria: 

- náklady na provoz distribučního systému, 

- minimální pravděpodobnost dodání zásilky včas. 

V následující podkapitole bude prezentován model, který byl vytvořen  

za účelem optimalizace struktury distribučních systémů. Matematický model vychází  

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

modely formulovat variantně, bude toto v kapitole obsaženo. 

7.2.1 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  

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. 
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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]            

 

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,  

která bude tuto pravděpodobnost zohledňovat. V rámci optimalizace bude její hodnota 

maximalizována. 
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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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za podmínek 

 




0

1
Ii

jij zx  pro  j J (6.3)                             





Jj

iijj qxb  pro i I -{0}  (6.4)         

)1(0 jjj zTdzp 

   

pro j J (6.5)          

)1( ijijij xTdxp 

 

pro i I- {0} j J (6.6) 

iij yx   pro i I- {0}; j J (6.7) 

 1,0ijx  pro i I- {0}; j J (6.8) 

 1,0jz  
pro  j J (6.9) 

 1,0iy  
pro i I -{0} (6.10) 

0d  (6.11) 

Funkce (6.1) reprezentuje účelovou funkci, která představuje roční náklady  

na provoz distribučního systému, které budou minimalizovány. Funkce (6.2) reprezentuje 

účelovou funkci, která představuje hodnotu minimální pravděpodobnosti dodání zásilky 

včas, která bude maximalizována. Skupina omezujících podmínek (6.3), 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 (6.4), jejichž 

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

překročena. Omezující podmínky ve skupině (6.5), (6.6) vytvářejí vazby mezi 

přiřazovacími proměnnými a dosaženou minimální úrovní pravděpodobnosti dodání 

zásilky včas. Skupina omezujících podmínek (6.7), 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 (6.8), (6.9), (6.10) a (6.11) 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.  

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. 

V následující části této kapitoly bude uveden příklad, ve kterém byly navržené 

modely a známé přístupy vedoucí k jejich řešení otestovány na úloze většího rozsahu. 

8.1 Testovací úlohy většího rozsahu 

8.1.1 Vstupní data 

Pro testování modelu byl vybrán modelový příklad, ve kterém je navrženo  

7 možných skladů a 17 koncových zákazníků. Vstupní hodnoty byly stanoveny pomocí 

generátoru náhodných čísel [5], [22] a vhodně upraveny tak, aby odpovídaly podmínkám 

reálného systému a aby model poskytoval korektní výsledky. Postup tvorby vstupních dat 

je publikován v disertační práci. Vstupní data získaná úpravou vygenerovaných dat jsou 

obsažena v tab. 1 – 5. 

 

Tab. 1: Vstupní data - požadavky zákazníků [oj.rok-1] 

Zákazník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Požadavek 1 200 2 600 2 500 2 400 1 900 4 000 5 400 2 000 1 800 

Zákazník 10 11 12 13 14 15 16 17   

Požadavek 1 800 1 600 2 200 2 000 3 800 3 400 3 000 5 800   

 

 

Tab. 2: Vstupní data - informace o vozidlovém parku 

 Vozidlo Kapacita vozidla [oj]  
Náklady na provoz vozidla 

[pj.km-1] 

1 100 80 

2 50 50 
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Tab. 3: Kapacity skladů a jejich náklady provoz za rok 

Sklad 1 2 3 4 

Kapacita [oj.rok-1] 5 049 4 150 5 828 6 150 

Náklady [tis pj.rok-1] 3 109,05 488,189 12 253,89 26 438,37 

Sklad 5 6 7   

Kapacita [oj.rok-1] 6 417 7 776 7 134   

Náklady [tispj.rok-1] 25 489,29 8 829,38 24 807,70   

 

 

Tab. 4: Vstupní data - vzdálenosti mezi jednotlivými subjekty [km] 

Zákazník 
Lokalita 

PZ 
1 2 3 4 5 6 7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 177,7 72,2 25 3,6 55,5 80,2 1095 303 

PZ 987 390,5 313,8 332,6 794,9 365,7 697 XXX 
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Tab. 5: Vstupní data - pravděpodobnosti dodání zásilky včas [-] 

Zákazník 
Lokalita 

PZ 
1 2 3 4 5 6 7 

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

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

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

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

5 0,97 0,84 0,98 0,96 0,84 0,8 0,92 0,82 

6 0,85 0,99 0,9 0,96 0,95 0,96 0,83 0,85 

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

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

9 0,84 0,99 0,8 0,94 0,81 0,93 0,88 0,94 

10 0,97 0,93 0,93 0,8 0,95 0,83 0,93 0,91 

11 0,95 0,98 0,82 0,91 0,86 0,93 0,91 0,94 

12 0,99 0,8 0,97 0,93 0,94 0,94 0,85 0,97 

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

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

15 0,88 0,87 0,83 0,8 0,8 0,94 0,89 0,94 

16 0,8 0,82 0,91 0,98 0,99 0,98 0,93 0,85 

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 XXX 

 

8.1.2 Dosažené výsledky 

Výsledky dosažené jednotlivými metodami jsou shrnuty v tabulce č. 6. Řádky 

tabulky s označením 1. – 17. odpovídají zákazníkům, ve sloupcích jsou uvedeny výsledky 

jednotlivých výpočetních experimentů. Hodnoty I – XII odpovídají číslům experimentů. 

Sloupce s označením I – IV obsahují výsledky vztahující se k metodě postupné 

optimalizace podle jednotlivých kritérií. Sloupce V – VII se vztahují k metodě STEM  

a sloupce VIII – XII se vztahují k metodě založené na agregovaném optimalizačním 

kritériu. V případě experimentů s agregovaným kritériem byly měněny poměry vah 

jednotlivých kritérií. Tyto poměry jsou uváděny ve tvaru XX/XX. Číslo před lomítkem 

znamená váhu nákladového kritéria, číslo za lomítkem znamená váhu spolehlivostního 

kritéria. Čísla v jednotlivých sloupcích odpovídají číslům lokalit, ze kterých jsou zákazníci 

zásobováni. Když je uvedeno číslo 0, znamená to zásobování zákazníka z primárního 

zdroje.  
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Charakteristika provedených experimentů: I – minimalizace celkových nákladů  

na distribuci zásilek, II – maximalizace minimální pravděpodobnosti dodání zásilky včas 

při respektování výsledků experimentu I, III - maximalizace minimální pravděpodobnosti 

dodání zásilky včas, IV – minimalizace nákladů na distribuci zásilek při respektování 

výsledků experimentu III, V - minimalizace celkových nákladů na distribuci zásilek, VI - 

maximalizace minimální pravděpodobnosti dodání zásilky včas, VII – minimalizace 

maximální odchylky mezi kompromisním řešením a hodnotami dílčích optim, VIII – 

minimalizace hodnoty agregovaného kritéria při poměru vah 1/0 (kontrolní experiment č. 

1), IX – minimalizace hodnoty agregovaného kritéria při poměru vah 0/1 (kontrolní 

experiment č. 3), X – minimalizace hodnoty agregovaného kritéria při poměru vah 0.7/0.3, 

XI – minimalizace hodnoty agregovaného kritéria při poměru vah 0.5/0.5, XII – 

minimalizace hodnoty agregovaného kritéria při poměru vah 0.3/0.7. Způsoby zásobování 

jednotlivých zákazníků získané v jednotlivých experimentech uvádí tab. č. 6. 

 

Tab. 6: Zásobování zákazníků 

č. 

zák. 

Výsledky metody 

postupné 

optimalizace 

Výsledky 

metody STEM 

Výsledky metody – agregované 

kritérium 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 0 0 3 7 0 3 0 0 3 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 6 6 0 6 0 0 6 0 0 0 

4 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

5 0 0 3 1 0 3 0 0 3 0 0 0 

6 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 

7 0 0 7 7 0 7 0 0 7 0 0 0 

8 2 2 6 6 2 6 2 2 6 2 2 2 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 5 6 0 5 0 0 5 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Kvalitu dosažených řešení charakterizují hodnoty optimalizačních kritérií, viz tab. 

č. 7. Celkové náklady na distribuci zásilek jsou uvedeny v tis.pj.rok-1 . 
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Tab. 7: Hodnoty optimalizačních kritérií 

Číslo experimentu 

Celkové náklady 

na distribuci 

zásilek 

Minimální 

pravděpodobnost 

dodání zásilky 

včas 

I 21282 - 

II 21282 0.81 

III - 0.9 

IV 62882,2 0.9 

V 21282 - 

VI - 0.9 

VII 21282 0.81 

VIII 2128,19 - 

IX - 0.9 

X 1489,49 0.81 

XI 1063,69 0.81 

XII 637,891 0.81 

 

Detailnější průběhy optimalizačního výpočtu dokumentují obrázky č. 1 – 8 získané 

z optimalizačního software Xpress-IVE. Z obrázků jsou zároveň patrné doby výpočtu 

znázorněné na souřadnicových osách 𝑥. Vzhledem k tomu, že experimenty I, V,  

jsou totožné, bylo dosaženo stejných průběhů. Ty jsou znázorněny jedním obrázkem –  

obr. č. 1. Obr. č. 2 znázorňuje průběh optimalizačního výpočtu v experimentu II. 

Vzhledem k tomu, že experimenty III, VI, jsou také totožné, bylo dosaženo stejných 

průběhů. Proto je uveden pouze jeden obrázek – obr. č. 3. Obr. č. 4 znázorňuje průběh 

optimalizačního výpočtu v experimentu IV. Obr. č. 5 znázorňuje průběh optimalizačního 

výpočtu v experimentu VII – bylo dosaženo hodnoty optimalizačního kritéria (odchylky) 

ve výši 0.0899824. Obr. č. 6 znázorňuje průběh optimalizačního výpočtu v experimentu 

VII, kdy jednotlivá kritéria měla váhu v poměru 1/0. Obr. č. 7 znázorňuje průběh 

optimalizačního výpočtu v experimentu IX, kdy jednotlivá kritéria měla váhu v poměru 

0/1. Obr. č. 8 znázorňuje průběh optimalizačního výpočtu v experimentu X, kdy jednotlivá 

kritéria měla váhu v poměru 0.7/0.3. Obr. č. 9 znázorňuje průběh optimalizačního výpočtu 

v experimentu XI, kdy jednotlivá kritéria měla váhu v poměru 0.5/0.5. Obr. č. 10 

znázorňuje průběh optimalizačního výpočtu v experimentu XII, kdy jednotlivá kritéria 
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měla váhu v poměru 0.3/0.7. Uvedené grafy byly převzaty přímo z optimalizačního 

software Xpress-IVE. 

 

 

Obr. č. 1 

 

 

Obr. č. 2 

 

 

 

Obr. č. 3 

 

Obr. č. 4 
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Obr. č. 5 

 

Obr. č. 6 

 

 

Obr. č. 7 

 
 

Obr. č. 8 
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Obr. č. 9 

 
 

Obr. č. 10 

 

Shrnutí dosažených výsledků 

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  
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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,  

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 plynoucí z předložené disertační práce 

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, 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, 
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které by řešili optimalizaci struktury distribučního systému způsobem navrženým 

v disertační práci. Disertační práce na praktické 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. 

Další metody, kterými je možné danou problematiku řešit, je možné čerpat,  

např. z publikace [7]. Mezi tyto metody můžeme zahrnout např. fuzzy logiku a teorii 

chaosu, které již byly zmíněny v kapitole 4 věnované současnému stavu poznání v oblasti 

zahraniční literatury.  
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10 ZÁVĚR 

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.  

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 
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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. 
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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, 127 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. 
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