
 
 



 
 

Zásady pro vypracování diplomové práce 

   I. 

 

Diplomovou prací (dále jen DP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 

během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 

 

  II. 

 

Uspořádání diplomové práce: 

1. Titulní list      5. Obsah DP 

2. Zásady pro vypracování DP   6. Textová část DP 

3. Prohlášení + místopřísežné prohlášení  7. Seznam použité literatury 

4. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 8. Přílohy 

 

ad 1) Titulním listem je originál zadání DP, který student obdrží na své oborové katedře. 

 

ad 2) Tyto „Zásady pro vypracování diplomové práce“ následují za titulním listem. 

 

ad 3) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží na 

své oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání 

DP. V případě, že DP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 

obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 

nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním DP. 

 

ad 4) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu 

max. 1 strany pro obě jazykové verze. 

 

ad 5) Obsah DP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 

podkapitol a statí textové části DP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, 

s uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

 

ad 6) Textová část DP obvykle zahrnuje: 

 Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 

zadáním DP; 

 Vlastní rozpracování DP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 

vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 

 Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků DP z hlediska stanoveného zadání. 

 

DP bude zpracována v rozsahu min. 45 stran (včetně obsahu a seznamu použité 

literatury). 

Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 

nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 

Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, 

levý – 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a 

musí na ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to 

nezbytně nutné, jako přílohy (viz ad 8). 



 
 

Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí 

být přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich 

správnost. 

U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden 

jejich pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na 

seznam použité literatury. 

Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 

mohou snížit klasifikaci práce. 

  

ad 7) DP bude obsahovat alespoň 15 literárních odkazů, z toho nejméně 5 v některém ze 

světových jazyků. 

Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 

důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury 

musí být uveden odkaz v textu DP. 

 

ad 8) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), 

které nelze vhodně včlenit do vlastní textové části např. z důvodu ztráty srozumitelnosti. 

 

III. 

 

Diplomovou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 

katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 

 

nahoře:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii 

 

uprostřed:    DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

dole:    Rok      Jméno a příjmení 

 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také v 

elektronické formě do IS EDISON včetně abstraktu a klíčových slov v češtině a angličtině. 

  IV. 

 

Diplomová práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. 

Tyto zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem magisterského, 

resp. navazujícího magisterského studia fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava od akademického roku 2012/2013. 

 

 

 

 

 

Ostrava 30. 11. 2012     Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. 

    děkan fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 

          VŠB-TU Ostrava 



 
 

P R O H L Á Š E N Í 

 

Prohlašuji, že  

 

 jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že na moji diplomovou práci se plně 

vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla 

v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a 

užití díla školního (§60 – školní dílo);  

 

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

(dále jen VŠB – TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě 

diplomovou práci užít (§35 odst. 3);  

 

 souhlasím s tím, že diplomová práce bude archivována v elektronické formě 

v databázi Ústřední knihovny VŠB – TUO a jeden výtisk bude uložen u 

vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO;  

 

 bylo sjednáno, že s VŠB – TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu 

licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského 

zákona;  

 

 bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k 

jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna v 

takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu 

nákladů, které byly VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich 

skutečné výše);  

 

 beru na vědomí, že odevzdáním své diplomové práce souhlasím s jejím 

zveřejněním podle zákona č. 111/1998Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách) bez ohledu na výsledek 

její obhajoby.  

 

 

MÍSTOPŘÍSEŽNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval(a) 

samostatně.  

 

          

V Ostravě . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

         podpis (jméno a příjmení studenta) 



 
 

ABSTRAKT 

 

Cílem mé diplomové práce je nastínit současné možnosti v modelování dodavatelských 

řetězců. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky, rozdělení, a charakteristiky 

jednotlivých modelů, především pak vysvětlení Efektu biče a Beer Game, její historii, 

pravidla, či typické výsledky sehrávky. 

Praktická část je zaměřena konkrétně na sehrávku Beer Game. Úkolem je zhodnocení 

nalezených počítačových simulátorů této manažerské hry, které jsou volně přístupné na 

internetu. Každý ze simulátorů bodově zhodnotím a posoudím dle vlastního postupu.  

Hlavním cílem mé práce pak bude analýza jednotlivých simulátorů a posouzení „Pivní 

hry“, jeho využití pro manažerskou praxi a doporučení nejvhodnějšího či nejsrozumitelnějšího 

simulátoru jak pro vzdělávání studentů, tak manažerů. 

 

Klíčová slova: 

Logistika, dodavatelský řetězec, efekt biče, pivní hra 

 

 

ABSTRACT 

 

The goal of my thesis project is to describe current possibilities in suplly chain 

simulations. The first part of the project is aimed at theoretical knowledge, separation in 

characteristic of individual models, especially in explaining the Bullwhip effect and Beer 

Game, its history, rules or typical results of the game. 

The practical part is aimed at playing the Beer game. The objective is to rate founded 

online computer simulating programs of this role-playing simulation that are free avalaible. 

Each of the simulating programs will be rated and reviewed by my own method.  

The main goal of my thesis project is the analysis of the individual simulators and the 

review of the Beergame for utilization managerial practic and optimal/the most 

understandable simulating program for student and management education will be 

recommended. 
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Logistics, supply chain, Bullwhip effect, Beer game 
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1. ÚVOD 

 

Dnes se firmy setkávají s obrovskou konkurencí, která je vyvolána v první řadě stále 

náročnějším zákazníkem.  Aby mohly na trhu uspět a udržet se, řídí efektivnost svých operací, 

kterými vyrábí či poskytují výrobky až ke koncovým zákazníkům, prostřednictvím 

dodavatelských řetězců. Navrhování a řízení dodavatelských řetězců od výchozích 

dodavatelů, až ke konečnému zákazníkovi, je globálně považováno za klíč k budoucí 

konkurenceschopnosti všech podniků.   

 

Prostřednictvím několika fází dodavatelského řetězce – klíčových faktorů, jako je čas, či 

dodávky objednávek, může poptávka po dodávkách, nedostatek komunikace a desorganizace 

vést k jednomu z nejčastějších problémů v oblasti řízení dodavatelského řetězce. Tento 

problém je znám jako efekt biče, tedy Bullwhip effect.  

 

V první části své diplomové práci se na tento problém více zaměřím a vysvětlím, co 

přesně efekt biče znamená. Dále se v první, tedy teoretické části své práce věnuji tzv. Pivní 

hře (Beer Game). Jedná se o manažerskou hru, která má poskytnout hráčům pohled na 

chování distribučního systému a ilustrovat problémy, které mohou nastat při vývoji strategie 

pro řízení. Jde vlastně o zjednodušené znázornění dodavatelského řetězce. Samozřejmě jsem 

nezapomněla zmínit i předchůdce on-line verze beer game, tedy deskovou pivní hru. 

 

Hlavním cílem mé práce je nalézt a vyhodnotit dostupné simulátory pro modelování 

efektu biče založené na "beer game". V praktické části se tedy zabývám kvalitou nalezených 

počítačových simulátorů pivní hry, které jsou volně přístupné v on-line verzi. Pro testování 

jsem si vytvořila vlastní metodiku, podle které jednotlivé simulátory prověřuji. Pro každý 

simulátor jsou vytvořeny přehledné tabulky, ve kterých je zaznamenán dosažený počet bodů 

v jednotlivých oblastech. V praktické části jsou vyhodnoceny i ty simulátory, které 

nepodporují multiplayer, tudíž nemohly být bodově hodnoceny jako „plnohodnotné“ 

simulátory. V závěru praktické části práce se pokusím zhodnotit manažerskou pivní hru a 

samozřejmě zkusím nalézt přínosy, které má tato hra pro manažerskou praxi. 
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2. DODAVATELSKÉ ŘETĚZCE 

 

2.1 Logistika 

 

Logistika je rozsáhlý a široký obor, který ovlivňuje životní úroveň společnosti. 

Představuje významnou oblast podnikání. Existuje mnoho definic logistiky. Podle British 

Institute of Logistics je logistika efektivní rozmístění zdrojů v čase, je to strategické řízení 

celého dodavatelského řetězce. 

Evropská logistická asociace definuje logistiku následovně: „Logistika je organizace, 

plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle 

objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při 

minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích.“[10] 

 

2.2 Dodavatelský řetězec a jeho cíle 

 

Podniky se stále více setkávají s globální konkurencí, která je vyvolána stále náročnějším 

zákazníkem. Aby uspěly, snaží se řídit efektivnost svých operací, které vytvářejí a poskytují 

produkty až k rukám koncových zákazníků v rámci tzv. dodavatelských řetězců. Management 

dodavatelských řetězců se v posledních letech stává pro firmy důležitou konkurenční 

výhodou.[6] 

 

“Supply Chain Managemetn“ (SCM), tj. navrhování a řízení dodavatelských řetězců od 

počátečních subdodavatelů, přes výrobu a distribuci až ke konečnému zákazníkovi, je 

celosvětově považován za klíč k budoucí konkurenceschopnosti. Pro tržní úspěch získávají na 

významu další kritéria, jako dostupnost produktu, dodací lhůty, flexibilita při krátkodobých 

změnách požadavků, atd. Vliv managementu dodavatelských řetězců roste neustále 

v závislosti na rozvoji informačních systémů, managementu, logistiky a dalších oblastí.[6] 

 

Dodavatelský řetězec je definován jako systém, který se skládá z řady subjektů, mezi které 

patří:[6] 

- dodavatelé, 

- výrobci, 

- distributoři, 
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- prodejci, 

- zákazníci. 

 

Dodavatelský řetězec je vícestupňový systém, od horního stupně dodavatelů ke spodnímu 

stupni koncových zákazníků. Mezi dvěma sousedními stupni jsou dodavatelsko-odběratelské 

vztahy. Mezi stupni dodavatelského řetězce v obou směrech proudí:[5] 

- materiálové toky, 

- finanční toky, 

- informační toky, 

- rozhodovací toky. 

 

Materiálové toky pak zahrnují toky surovin, meziproduktů a hotových produktů směrem 

od dodavatelů k zákazníkům a opačně orientované toky vracení, servisu, recyklace a 

likvidace. Finanční toky představují různé druhy plateb, úvěry, toky plynoucí z vlastnických 

vztahů atd. Informační toky propojují systém informacemi o objednávkách, dodávkách, 

plánech atd. Rozhodovací toky jsou posloupnosti rozhodnutí účastníků, které ovlivňují 

celkovou výkonnost řetězce.[6] 

 

2.2.1 Navrhování dodavatelského řetězce 

Navrhování dodavatelského řetězce se řadí ke strategické složce managementu 

dodavatelských řetězců. Je to proces určení infrastruktury řetězce, který zahrnuje podniky, 

produkční procesy, distribuční centra, způsoby dopravy atd. Tato rozhodnutí používají časový 

horizont několika měsíců nebo let.[5] 

 

Navrhování dodavatelského řetězce má velký vliv na řadu metrik výkonnosti jako je 

zákaznický servis, ziskovost, flexibilita a spolehlivost. Rozhodnutí při navrhování řetězce 

jsou často vykonávána v neurčitém prostředí, při neúplné informaci a při existenci více a často 

i konfliktních kritérií.[6] 

 

Projekty navrhování dodavatelského řetězce vedou k výrazným přínosům v oblastech:[6] 

- snižování nákladů, 

- zkrácení dob servisu, 

- podpory týmové práce napříč funkcemi, 

- hodnocení alternativ. 



6 
 

2.2.2 Řízení dodavatelského řetězce 

Řízení dodavatelského řetězce je proces řešení problémů na taktické a operativní úrovni. 

Zahrnuje především takové aktivity, jako je prognózování poptávky, agregované plánování, 

řízení poptávky a nabídky, rozvrhování produkce apod. V těchto případech se předpokládá, že 

se produkční a dopravní data mění podle určitého pravděpodobnostního rozdělení. Čas se zde 

měří ve dnech nebo týdnech.[5] 

 

Procesy v dodavatelských řetězcích se dělí na dvě kategorie podle načasování jejich 

realizace vzhledem k poptávce koncového zákazníka:[6] 

- procesy řízené tlakem – jsou realizovány v důsledku odhadu objednávky zákazníka 

- procesy řízené tahem – jsou realizovány na základě známé objednávky zákazníka. 

 

Cílem řízení je vyrovnání poptávky a nabídky podél celého dodavatelského řetězce. 

K tomu slouží také řízení zásob surovin, meziproduktů a finálních produktů.[6] 

 

2.2.3 Výkonnost dodavatelského řetězce 

Měření výkonnosti je zaměřeno na celý dodavatelský řetězec. Moderní dodavatelské 

řetězce jsou velmi komplexní a dynamické. Jejich charakteristikou jsou stálé změny vztahů a 

konfigurací. Hlavním a zároveň konečným cílem je spokojenost zákazníka, schopnost splnit 

objednávku v co nejkratším čase a efektivněji než konkurence. Právě proto je důležité zaměřit 

pozornost na měření výkonnosti řetězce jako celku, nikoliv na množinu procesů či firem.  

 

Pro dodavatelské řetězce jsou klíčové tři dimenze výkonnosti:[6] 

- servis, 

- aktiva, 

- rychlost.  

 

Servis se vztahuje ke schopnosti odhadnout a splnit poptávku zákazníka a včas dodat 

produkt. Do aktiv se řadí všechno, co má hodnotu, zejména zásoby a peníze. Rychlost pak 

zahrnuje časové metriky, které sledují rychlost a odezvu realizace.[6] 

 

Snahou managementu dodavatelských řetězců je pak zlepšování výkonnosti 

dodavatelského řetězce. Na základě metrik výkonnosti jsou hledána řešení, která by zlepšila 
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tyto hodnoty u co nejvíce ukazatelů, aniž by došlo ke zhoršení hodnot u jiných. Tato zlepšení 

se týkají jak změny návrhu, tak i změny řízení dodavatelských řetězců.[5] 

 

V současné době se mění charakteristiky dodavatelských řetězců, kde hlavním akcentem 

je složitější struktura dodavatelských sítí a jejich dynamika. Vznikají, vyvíjejí se, ale také 

zanikají dynamické dodavatelské sítě. Modelování a simulace jsou klíčové přístupy pro 

analýzu a zlepšování dodavatelských systémů, které mohou ve spojení s moderní informační a 

komunikační technologií pomoci řešit celou řadu manažerských problémů.[5]  

 

2.3 Možnosti modelování dodavatelských řetězců 

 

Pro rozhodování v dodavatelských řetězcích existuje celá řada nástrojů. Jedním z nich 

mohou být modely, které umožňují analyzovat situaci a pro partnery zapojené do 

dodavatelského řetězce navrhnout vhodné změny či řešení. 

Hlavním a stěžejním bodem při modelování dodavatelského řetězce je vhodné určení 

modelu. Vytvořený model představuje matematickou reprezentaci reálné situace. Jestliže se 

nám podaří vytvořit dostatečně přesný model, můžeme chování dodavatelského řetězce 

sledovat pomocí různých experimentů. Závěry z analýzy pak můžeme využít na reálném 

řetězci. 

Při vytváření modelu si musíme předem stanovit otázky, na které chceme použitím daného 

modelu získat odpovědi. Může se jednat např. o stanování optimální struktury dodavatelského 

řetězce, které aktivity by měly být vykonávány externě, které interně nebo jaká by měla být 

vybraná úroveň aktivit. 

 

Modely se mohou lišit v řadě aspektů jako je rozlišovací úroveň, zahrnutí času do modelu, 

metriky výkonnosti atd. Pro analyzování modelů se používají následující základní metody:[5] 

- optimalizace,  

- simulace, 

- heuristiky. 

 

2.3.1 Optimalizace 

Nejvhodnější metodou pro navrhování dodavatelského řetězce je optimalizace. 

Matematický model obsahuje kriteriální funkci, která je optimalizována při zadaných 
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omezeních. Cílem optimalizace je minimalizace nákladů systému a maximalizace zisku. 

Omezení modelu závisí na tom, co analyzujeme. Obecně lze však omezení klasifikovat na:[5] 

- poptávková, 

- produkční, 

- kapacitní a 

- nákladová omezení. 

 

Nevýhodou optimalizačních modelů je však obtížnost vytvoření takového modelu, který je 

dostatečně podrobný a přesný při reprezentaci reálného dodavatelského řetězce, ale zároveň 

dostatečně jednoduchý pro řešení. Optimalizační modely vyžadují často větší množství dat 

než další přístupy. Pokud však model správně zachycuje reálný řetězec a není příliš složitý 

pro řešení, pak poskytuje nejlepší pohledy při navrhování řetězce.[6] 

 

Tyto modely se mohou používat pro rozhodování na strategické, taktické i operativní 

úrovni.[5] 

- Na strategické úrovni modely pomáhají při rozhodování o rozmístění zařízení, o 

rozšíření kapacit zdrojů, o outsourcingu určitých aktivit atd. 

- Na taktické úrovni pomáhají při výběru dodavatelů, úrovně produkce, způsobech 

dopravy atd. 

- Na operativní úrovni řeší otázky rozvrhování, stanovení velikosti dávek, rozvozní 

problémy atd. 

 

2.3.2 Simulace 

Další ze způsobů, jak získáme data pro analýzu zvoleného dodavatelského řetězce je 

simulace. Jde o napodobování chování jednoho systému jiným systémem. Simulační modely 

tedy napodobují chování reálného dodavatelského řetězce. 

 

Vývoj simulačních modelů pro analýzu rozhodování v dodavatelských řetězcích získává 

na důležitosti. Poskytují komplexní modelování dodavatelských řetězců na úrovni strategické, 

taktické a operativní. Mohou však hodnotit spíše efektivnost specifikovaných postupů než 

vytvářet nové. Většina simulačních modelů je vytvářena pro specifické případy.[6] 
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2.3.3 Heuristiky 

Heuristiky můžeme zařadit mezi nejjednodušší přístupy pro modelování dodavatelských 

řetězců. Nevyžadují tolik dat jako ostatní přístupy, nevýhodou však zůstává kvalita řešení, 

která bývá většinou neznámá. Heuristiky lze charakterizovat jako rozumná pravidla, která 

vedou k dobrému, ale ne vždy však nejlepšímu řešení při návrhu řetězce.[6]  

 

2.4 Modely dodavatelských sítí 

 

V dodavatelských řetězcích existuje celá řada neefektivností, které snižují celkovou 

výkonnost řetězce. Tyto neefektivnosti jsou způsobeny chováním členů řetězců, kteří se 

rozhodují pouze podle lokálních zájmů.  

Prvním předpokladem pro změnu chování je výměna a sdílení informací mezi členy 

řetězce. Posílením informačních toků je možné nahradit zbytečné přesouvání materiálových 

toků. Komunikace mezi partnery umožňuje koordinaci aktivit a kooperaci partnerů při 

společném řešení problémů s využitím synergických efektů.[6] 

 

Při modelování a analýze dodavatelských sítí se uplatňuje řada nástrojů kvalitativní a 

kvantitativní povahy. Modely a metody by měly zachycovat možnosti formování a změn 

v dodavatelských systémech.[5] 

 

2.4.1 Simulační modely 

Na současné dodavatelské sítě se musím dívat nejen jako na sítě s dynamickými toky a 

s pevnou strukturou, ale jako na dynamické systémy, jejichž struktury se vyvíjejí a mění. 

Přežití firem je spojeno s hodnotou tzv. kondiční funkce. Firmy, jejichž hodnota kondice 

klesne pod určitou prahovou hodnotu, zanikají. Částečně je možno modelovat růst sítí, ale 

vznik nových firem není možno takto explicitně v modelu zachytit.[5] 

 

Simulační modely napodobují chování reálného dodavatelského řetězce. Při 

uskutečňování změn na simulovaném řetězci je možné pochopit dynamiku reálného 

dodavatelského řetězce. Simulační modely umožňují vyhodnotit otázky, kterou jsou příliš 

podrobné nebo složité pro optimalizační modely. Avšak při navrhování dodavatelských 

řetězců jsou hledány strategické důsledky, takže tato relativní výhoda simulačních modelů je 

zde méně důležitá. Simulační modely jsou vhodnější až při řízení dodavatelského řetězce. 

Avšak pomocí těchto modelů se dobře zachycují efekty neurčitosti, na rozdíl od většiny 
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optimalizačních přístupů. Simulace je ideální nástroj pro analýzu výkonnosti návrhu 

vytvořeného s využitím optimalizačního modelu – k návrhu řetězce lze tedy přistupovat 

iteračním způsobem, jenž zahrnuje opakování kroků optimalizace – simulace. Tento přístup 

posiluje tradiční strategické optimalizační modely schopností podrobně analyzovat 

stochastické prvky dodavatelských řetězců. Pro simulační experimenty existuje mnoho 

programů. Většina simulačních modelů je vytvářena pro specifické případy.[1]  

 

Koncepční model 

Model vychází z dodavatelské sítě jako systému, skládajícího se z prostředí, ve kterém 

jsou firmy a vytvářejí interakce na základě jednoduchých pravidel chování s účelem plnit 

globální poptávku. Stochastické parametry prostředí, které popisují tržní podmínky a 

poptávku, rozhodovací schéma uplatňované v uzlech či kondiční funkce modelující sílu firem, 

to vše dohromady ovlivňuje dynamiku struktury a chování vyvíjející se dodavatelské sítě.[5] 

 

Utterbackův model 

Jakmile začnou vznikat nová odvětví, rostou dodavatelské sítě a tím se i vytvářejí nové 

relace mezi firmami, které kooperují při uspokojování poptávky. Uttebackův model 

průmyslového růstu bere v úvahu, že na začátku jsou nízké bariéry pro vstup firem do odvětví 

a není jasně definovaná tržní struktura. V tomto stadiu chce hodně firem vstoupit do odvětví 

s tím, že se chtějí stát lídry. V dalším stadiu je snaha po vytvoření jasně definované tržní 

struktury se zaměřením firem na ekonomii rozsahu a síťové externality. Ne všechny firmy 

jsou úspěšné, ty neúspěšné jsou vytlačeny z trhu a v průběhu času počet firem klesá. Průběh 

jednotlivých fází cyklu průmyslového růstu vytváří zvonovitou křivku (viz obr. 1.). 

 

 

Počet firem 

 

 

 

 

       Čas 

Obr. 1 Křivka vývoje počtu firem v odvětví (upraveno podle [5]) 
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Architektura simulačního modelu 

Pro pochopení růstu a vývoje dynamiky, musíme sledovat časově závislé chování modelu. 

Simulace je často používaná metodologie pro analýzu časově se měnících vlastností systému. 

Pro vytvoření simulátoru je možno použít tzv. multi-paradigmatickou architekturu (obr 2.).[5] 

 

Prostředí             

hlavní koordinátor

Vizuální manažer 

kooridnátor

Hodnotitel        

koordinátor

Časomíra    

koordinátor

Uzel 1         

simulátor

Uzel n         

simulátor

……….

 

 

Obr. 2 Architektura simulačního modelu (upraveno podle [5]) 

 

V této architektuře některé komponenty modelu vyhovují paradigmatu modelování 

diskrétního času, např. Prostředí, zatímco jiné vyhovují paradigmatu modelování diskrétních 

událostí, např. individuální chování uzlů. Prostředí a Hodnotitel, který funguje jako regulátor 

prostředí, jsou sdružené modely, které mají interakce s uzly v systému. Agent Prostředí 

funguje jako hlavní koordinátor, který spouští a řídí Hodnotitele, Vizuálního manažera a 

Časomíru. Prostředí běží podle simulovaných hodin. Prostředí je použito v modelu pro 

definování tržního nastavení a generování vzorů poptávky. Hodnotitel funguje jako 

koordinátor všech uzlů a komunikuje s nimi prostřednictvím protokolu, spouští uzly a zasílá 

jim informace o poptávce a další zprávy. Po průběhu určitého počtu poptávkových cyklů 

ohodnotí uzly a neúspěšné uzly zanikají. Uzly jsou elementární modely diskrétních událostí, 

které vlastní a koordinuje evaluátor. Uzly reagují na sedm základních událostí:[5] 

- přestávka, 

- zpráva, 

- prapor, 
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- poptávka, 

- žádost o nabídku, 

- čas, 

- aktualizace kondice. 

 

2.4.2 Formování sítí pomocí aukcí 

Dodavatelské sítě jsou tvořeny vrstvami dodavatelů, výrobců, distributorů, prodejců a 

zákazníků. Mezi dvěma sousedními vrstvami se uskutečňuje obchodování. Formování 

dodavatelských sítí znamená vytvářet vztahy obchodování mezi vrstvami prodávajících a 

kupujících. 

Aukce jsou důležité tržní mechanismy pro alokaci výrobků a služeb. Řada moderních trhů 

je organizována jako aukce. Teorie aukcí dosáhla značného zájmu jak z ekonomického 

hlediska, tak i z hlediska využití internetu. Aukce je soutěžní mechanismus pro rozdělení 

zdrojů kupujícím, založený na předem definovaných pravidlech. Tato pravidla definují proces 

nabídek, způsob určení vítěze a finální dohodu. Aukce se ukázaly jako zajímavý nástroj 

zejména pro vyjednávání. Aukce poskytuje mechanismus pro vyjednávání mezi kupujícími a 

prodávajícími. Popularita aukcí a požadavky e-byznysu vedou k rostoucímu zájmu o 

komplexní modely transakcí. Uvažujeme tzv. kombinatorické aukce, kde účastníci mohou 

dávat návrhy na kombinace položek. Výhodou těchto aukcí je možnost úplnějšího vyjádření 

preferencí účastníků. Umožnění úplnějšího vyjádření preferencí často vede ke zlepšení 

ekonomické efektivnosti a větší celkové hodnotě aukce.[5] 

 

2.4.2.1 Kombinatorické aukce 

Jsou to takové aukce, ve kterých mohou dražitelé dávat nabídky na kombinaci položek, 

tzv. balíčky. Výhodou kombinatorických aukcí je skutečnost, že dražitel může plněji vyjádřit 

svoje preference. To je zejména důležité, jestliže jsou položky komplementární. Organizátor 

aukce také získává hodnotu z kombinatorických aukcí. To, že umožňují úplnější vyjádření 

preferencí, vede k vyšší ekonomické efektivnosti a většímu příjmu z aukcí.[5] 

 

2.4.2.2 Standardní aukce 

Cílem standardní aukce je maximalizace příjmu prodávajícího při zadaných nabídkách 

kupujících. Omezení vyjadřují podmínky, že žádná položka není alokována více než jednomu 

kupujícímu.[5] 
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2.4.2.3 Reverzní aukce 

Tento problém je charakterizován jedním kupujícím a větším počtem prodávajících. 

Kupující se snaží nakoupit alespoň požadovanou množinu položek od prodávajících při 

minimálních nákladech. Cílem je minimalizace nákladů kupujícího při zadaných nabídkách 

prodávajících. Omezení vyjadřují podmínky zajištění nákupu alespoň požadované množiny 

všech položek.[5] 

 

2.4.2.4 Dvojité aukce 

Aukce s větším počtem prodávajících a větším počtem kupujících se stávají stále 

populárnější v elektronickém obchodě. Řada aplikací v elektronickém obchodě, včetně 

burzovních obchodů, obchodů B2B, alokací vysílacího spektra atd. vedla k velkému zájmu o 

dvojité aukce. U těchto aukcí je organizátor postaven před úlohu spojit podmnožinu 

prodávajících s podmnožinou kupujících. Ziskem organizátora je rozdíl mezi cenami 

placenými kupujícími a cenami placenými prodávajícím. Cílem je maximalizace zisku 

organizátora aukce při daných návrzích prodávajících a kupujících. Omezení vyjadřují stejné 

podmínky jako u jednostranných aukcí.[5] 

 

2.4.3 Optimalizační model  

Dodavatelskou síť můžeme modelovat jako úlohu matematického programování. 

V takovém případě se hledá optimální materiálový tok mezi možnými členy dodavatelské sítě. 

Spojité proměnné zde vyjadřují velikost toků a bivalentní proměnné pak vyjadřují vybudování 

částí dodavatelské sítě. Celý tento model je úlohou smíšeného lineárního programování a lze 

jej řešit standartními metodami. 

 

2.5 Efekt biče 

 

Bullwhip - effect, tedy efekt biče, patří k základním fenoménům dodavatelských řetězců. 

Jedná se o zvětšující se výkyvy v poptávce směrem od koncového prodejce k výchozímu 

článku v produkčně-distribučních řetězcích, tedy od Maloobchodu směrem k Výrobci. Při 

lokální informaci a lokálně omezeném rozhodování mohou vést i malé výkyvy v poptávce 

koncového zákazníka ke stále větším změnám v objemech objednávek ve vyšších vrstvách 

řetězce. Je to způsobeno vytvářením bezpečnostních zásob podél celého řetězce. Vznikají tak 

zbytečné náklady.  
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K nejznámějším příčinám efektu biče především patří:[6] 

- dodací lhůty, 

- velikost dodávek, 

- informační asymetrie, 

- způsob prognózování poptávky,  

- výpadky v dodávkách, 

- výkyvy cen. 

 

Tento efekt byl poprvé pozorován ve studii firmy Procter & Gamble, která zkoumala 

příčiny výkyvů poptávky po jejich jednorázových dětských plenkách. Dětské pleny jsou 

příkladným druhem zboží s malou kolísavostí poptávky koncových zákazníků a jejich 

spotřeba se dá snadno odhadnout. Přesto se ale firma potýkala s většími výkyvy 

v objednávkách svých odběratelů, než odpovídalo jejich propočtům.  

 

Efekt biče negativně ovlivňuje dodavatelský řetězce zejména ve třech bodech: 

- Dimenzování kapacit: variace poptávky způsobuje variaci ve využití kapacit. Zde firmy 

čelí dilema – pokud bude prudký nárůst poptávky po požadovaném množství, tak budou 

pravidelné obtíže s dodávkou. Přizpůsobování kapacit k maximální velikosti dodávky vede 

ke špatnému využití zdrojů. 

- Variace na úrovni skladů: Změna poptávky zde vede k variacím na skladové úrovni 

v každém článku dodavatelského řetězce. Když se firmě dodá více, než sama dodává, tak 

její skladové zásoby stoupnou. Naopak zásoby jsou redukovány v případě, že je firmě 

dodáno méně, než ona dodá dalšímu stupni dodavatelského řetězce. Vysoká úroveň 

skladových zásob způsobuje zvýšení finančního kapitálu, zatímco nízká úroveň zásob na 

skladu ohrožuje spolehlivost dodavatelského řetězce. 

- Vysoká úroveň pojistných zásob: Pojistná zásoba, která je požadovaná k zajištění 

dostatečné úrovně služeb, stoupá s variací poptávek. Čím vyšší je požadovaná pojistná 

zásoba, tím silnější je tedy dopad efektu biče na dodavatelský řetězec. Proto je zásobovací 

řetězec důležitou otázkou vypořádání se s efektem biče. Pro tyto účely musí být důvody 

pro rozšíření variací dodávek identifikovány. 

 

Důsledkem působení efektu biče je snížení efektivity v činnosti každého dílu řetězce. 

Problémy typu pokles kvality, přílišné zásoby, růst nákladů na přesčasy pracovníků či 

přepravu zboží nebo zvětšování cen surovin jsou běžné. V nejhorším případě tak může dojít 
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k snížení kvality služeb, které jsou poskytovány koncovým zákazníkům, zvýší se celková 

doba průběhu procesu, dojde ke ztrátě zákazníků, náklady vzrostou a dojde k omezení kapacit 

výroby. Na obrázku 3 je znázorněno, jak velké mohou být rozdíly v míře objednávek mezi 

jednotlivými částmi dodavatelského řetězce.[17] 

 

Objednávky     Zásoby 

          

 Zákazníci 

 Maloobchod 

 Velkoobchod 

 Distributor 

 Pivovar 

Obr. 3 Efekt biče[17] 

 

Mnohé vědecké práce (jejichž výsledky byly potvrzeny v praxi) ukazují, že centrálním 

sdílením informací o poptávce zákazníků může být efekt biče výrazně snížen, nikoliv úplně 

odstraněn. Existují již řešení, která využívají genetický algoritmus, vedoucí velice rychle 

k optimálním strategiím pro jednotlivé členy řetězce. Nevýhodou jsou vysoké nároky na 

výpočetní techniku a rozsah kombinací možných řešení.[4] 
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2.6 Beer Game 

 

Beer Game, nebo též Pivní hra, je simulace dodavatelského řetězce, která umožňuje 

studentům či manažerům zažít typické problémy v řetězci. Za dobu své více než padesátileté 

historie se Beer Game hrála několika tisíci lidmi skrz celý svět. Hra je pokládána za jednu 

z nejlepších možností, jak nové hráče zábavným způsobem uvést do problematiky systémové 

dynamiky. V průběhu let pak sloužila pivní hra jako laboratoř pro zjišťování toho, jaký má 

struktura hry vliv na chování a jak vede zpoždění v rámci systému k jeho nestabilitě [14]. 

 

2.6.1 Historie Beer Game 

Beer Game byla původně vynalezena v roce 1960 Jay Forrestrem z Massachusetts 

Institute of Technology jako výsledek jeho práce v systémové dynamice. 

Zatímco původním cílem této simulační hry bylo prozkoumat vliv systémových struktur 

na chování lidí (struktura vytváří chování), tak může být hra použita i k prokázání výhod 

sdílení informací, řízení dodavatelského řetězce a kolaborace v dodavatelském řetězci. 

V průběhu let se pak objevila řada různých verzí Beer Game.[16] 

 

2.6.2 Desková pivní hra 

Základní verze hry se hraje v deskové podobě. Ta představuje zjednodušený dodavatelský 

řetězec maloobchod – velkoobchod – distributor – továrna.  Každou z těchto pozic zastupuje 

vždy alespoň jeden hráč, který musí učinit rozhodnutí, kolik piva chce, případně musí, 

objednat od dalšího článku řetězce. Hra trvá 1,5 – 2 hodiny. V deskové hře jsou objednávky – 

tedy bedny piva reprezentovány žetony. V on-line verzi tato povinnost odpadá. Samotná 

sehrávka probíhá po jednotlivých týdnech, kdy maloobchod přijme objednávku od koncových 

zákazníků a odešle pivo ze svého skladu. Jako jediný tedy zná koncovou poptávku. 

Maloobchodník pak objedná pivo od velkoobchodníka, který ho uspokojuje z vlastních zásob. 

Stejným způsobem se chovají i zbývající články řetězce, kdy každý objedná od vyššího 

článku, a nižší článek uspokojují z vlastního skladu. Továrna vyrábí pivo. Je tedy na ní, kolik 

piva vyrobí, má neomezenou kapacitu a nekonečné zásoby surovin.  

Na každé pozici v řetězci musíme počítat se zpožděním dodávky zásob a zpožděním 

získání objednávek. Každé toto zpoždění se pohybuje obvykle okolo 2 týdnů. Výjimkou je 

však továrna, která počítá se zpožděním výroby piva 3 týdny.  

Jediným rozhodnutím, které hráč hry činí je rozhodnutí o tom, kolik piva objednat. 
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Úkolem hráčů je co nejvíce minimalizovat celkové náklady řetězce. Hráči na všech 

pozicích daného řetězce pak tvoří tým. Řetězce pak obvykle soutěží mezi sebou. 

Náklady na držení zásob (tedy pivo na skladě) bývají většinou 0,5 $/bedna/týden a 

náklady na nevyřízenou objednávku (vzniká tehdy, když dodavatel nemůže zásobu dodat, 

tedy když už mu nezbývá žádné pivo na skladě) činí 1 $ /bedna/týden.  

Hra se na začátku sehrávky nachází v rovnovážném stavu. Každý článek řetězce má na 

skladě k dispozici 12 beden piva a všechny příchozí zásoby a objednávky jsou nastaveny na 4 

bedny. Na obr 4. jsou znázorněny počáteční podmínky deskové pivní hry.[15] 

 

 

Obr. 4 Desková pivní hra[12] 

 

2.6.3 On-line verze pivní hry 

V případě, že budeme hrát Beer game ve formě deskové hry, tak je z časových důvodů 

zpětná vazba pro účastníky omezena. Pro zpětnou vazbu je obvykle potřeba 2 osoby: První 

prezentuje diagram objednávek, který je založený na článcích řetězce, a jejich skladovou 

situaci, zatímco druhá osoba počítá výsledné náklady na kapitál vložený do zásob a 

nevyřízených objednávek. Myšlenka poskytnutí zpětné vazby ve hře pak vedla k vytvoření 

on-line pivní hry. 

Účastníci z různých koutů světa se setkávají na webových stránkách a zrealizují hru. 

Existují dva herní mody: Klasická verze má implementovány pravidla fyzické (deskové) pivní 

hry, zatímco verze klasik plus dovoluje navolení vlastních pravidel. Účastníci se rozhodnou, 

kolik period budou chtít simulovat, zda chtějí mít plnou viditelnost na skladovou situaci skrz 

dodavatelský řetězec a zda chtějí povolit výměnu informací mezi hráči. Ke hře se mohou 

připojit i další účastníci a musí si vybrat, jakou pozici budou v řetězci mít. 
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Pozici jakéhokoliv článku řetězce lze přiřadit i počítači. V on-line verzích Beer Game 

existují dvě strategie hry. První je založena na klouzavém průměru a směrodatné odchylce, 

kde si článek řetězce objednává množství, které bylo průměrně od něj objednané za 

posledních pět period plus množství potřebné k vytvoření pojistných zásob v závislosti na 

standartní odchylce objednávek, kterou obdržel. 

 

Druhá strategie je jednodušší. Cílem je udržet úroveň zásob. Každá objednávka doručená 

od zákazníka je předána dodavateli. Tato strategie je pro hru tím nejlepším řešením. 

Prostřednictvím on-line verze hry může být získáno významné množství simulačních 

výsledků. V současné době jsou k dispozici výsledky více ne 200 simulací s více než 400 

účastníky.  

 

2.6.4 Typické výsledky hry 

Obrázek 5 ukazuje výsledky týmů, které jsou tvořeny postgraduálními studenty a 

obchodním vedením. Každý sloupec ukazuje výsledky jednoho týmu. První čtyři grafy 

znázorňují objednávky ze strany hráčů (od maloobchodu až po továrnu). Dolní čtyři grafy 

představují zásoby a nevyřízené objednávky. Průměrné náklady na tým jsou kolem 2000 

dolarů, ačkoliv to není neobvyklé pro náklady vyšší než 10 000 dolarů. Málokdo klesne pod 

1 000 dolarů. Optimální výkon je cca 2000 dolarů. Průměrné náklady jsou desetkrát vyšší, než 

optimální.[15] 



19 
 

 

O
b
je

d
n
áv

k
y
 (

b
ed

n
y
/t

ý
d
n
y
  

 

 
 

       

       
T 

        
       

D 

        
       

V 

        
       

M 

        
         

Č
is

té
 z

ás
o
b
y
 (

b
ed

n
y
) 

       

T 

        
       

D 

        
       

V 

        
       

M 

        

 

 

Týdny       Týdny    Týdny Týdny 

 

Obr. 5 Typické výsledky Beer Game[15] 

 

 Je zajímavé, že odchylky od optima nejsou náhodné. Ačkoliv se jednotlivé hry liší 

kvantitativně, vždy vykazují stejné vzorce chování: 

 

1. Oscilace: Zde je vidět patrná velká perioda ve velikosti objednávaného zboží a zásob 

na skladě s délkou přibližně 20 týdnů. 

2. Zesílení: Objednávky zesilují směrem od zákazníka až k továrně. Objednávky u 

továrny (pivovaru) jsou dvojnásobně vyšší než ty, které dostává maloobchod. 

3. Fázový posun: Objednávky každého článku řetězce se zpožďují směrem nahoru, tedy 

ve směru Maloobchod – Továrna. 

 

Hra je mnohem jednodušší, než skutečný distribuční řetězec. Nejsou zde žádné 

neočekávané události (poruchy strojů), problémy s dopravou či stávka. Dokonce zde nejsou 
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ani výrobní nebo kapacitní omezení či finanční limity. Struktura hry je viditelná každému 

hráči.[15] 

 

Vzory chování ve hře jsou až pozoruhodně podobné. Počínaje u maloobchodníka se 

zásoby po celém dodavatelském řetězci snižují, a u některých hráčů se tvoří neuspokojené 

objednávky (čisté zásoby jsou záporné). Reakcí hráčů je množství objednávek, které postupují 

nahoru řetězcem. Produkce továrny stoupá a zásoby v celém řetězci se začínají postupně 

zvětšovat. Zásoby se však nestabilizují na úrovni poblíž nuly, která náklady minimalizuje, 

místo toho zásoby výrazně stoupnou. Hráči tedy přeruší objednávky na nulu po dobu několika 

týdnů, stále jim však narůstají jejich objednávky, do té doby, než se nárůst nezastaví a zásoby 

nezačnou klesat. Vzhledem k tomu, že je poptávka od pátého týdne konstantní, vznikají 

oscilace endogenně, uvnitř celého systému, jako efekt postupu, jakým můžou hráči řídit své 

zásoby.[15] 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST – HODNOCENÍ SIMULÁTORŮ BEER GAME 

 

V současné době lze na internetu najít hned několik volně dostupných verzí Beer Game 

simulátorů. Cílem této částí mé diplomové práce je nalezené simulátory otestovat a zhodnotit 

přínosy z mého pohledu – tedy z pohledu uživatele. 

 

3.1 Postup hodnocení simulátorů 

 

Při tvorbě metodiky je v podstatě jedno, zda se jedná o on-line verzi hry nebo o její 

deskovou předlohu. Aby nebyla Beer Game jen obyčejnou hrou, která nám nedá žádný přínos 

pro rozvíjení dynamického myšlení hráčů, tak nejvýznamnější fází hry je vysvětlení principů, 

spojitostí a důsledků dopadů chování jednotlivých hráčů na celou soustavu. Jestliže je průběh 

hry vedený kvalitně, tak to může výrazně zvýšit zájem hráčů již během samotné sehrávky. 

 

V tabulce 1 je zobrazen seznam oblastí hodnocení nalezených simulátorů, které jsou 

přiřazeny jednotlivým etapám hry. Procentuální váhy jsem přiřadila dle vlastního posouzení 

důležitosti jednotlivých fází hry. Pro lepší orientaci a přehlednost výpočtů bych uvedla poměr, 

kde 1 % = 1 bod, tedy maximální počet procent se rovná maximálnímu počtu možných 

dosažených bodů. 

 

Tab. 1 Hodnocení jednotlivých fází hry 

ETAPA HRY HODNOCENÍ 
PŘIŘAZENÉ 

PROCENTO 

1. Příprava Herní návod 20% 

2. Hra 

Uživatelské rozhraní  15% 

Čas potřebný k samotné hře 20% 

3. Analýza průběhu hry 
Srozumitelnost a forma výsledků 

hry jednotlivých simulátorů 
45% 
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3.1.1 Herní návod 

Pro lepší pochopení hry by měla mít každá simulace vytvořený návod. Teprve tehdy, když 

hráči nemají žádný jiný zdroj informací, než samotný počítat, tak hra dostává smysl. 

V každém simulátoru, který jsem na internetu našla, pak charakterizuji zvláštnosti nastavení a 

ovládání verzí her. 

 

V této části především hodnotím: 

- Cíl hry, popis jednotlivých rolí (6b) 

- Zpoždění, vysvětlení jeho funkce (7b) 

- Náklady na nevyřízené objednávky a na skladování (4b) 

- Ovládání a založení nové hry (3b) 

 

Maximální počet dosažených bodů celkem: 20 

 

3.1.2 Uživatelské rozhraní 

Uživatelské rozhraní slouží  hráčům především ke snadné orientaci v programu, což vede 

ke spokojenosti každého uživatele a zjednodušení práce se simulátorem. V opačném případě 

může špatně zpracované rozhraní vést k určité rozladěnosti uživatele a v jistých případech i ke 

snížení pracovního nasazení. Z tabulky 1 (viz výše) je patrné, že jsem k této oblasti přiřadila 

nejmenší počet procent (resp. bodů) a to hlavně z toho důvodu, že v jednotlivých simulátorech 

lze uživatelské rozhraní posuzovat z estetického hlediska, na což se může každý hráč dívat 

jiným způsobem, protože na každého z nás působí vizuální dojem jinak. Každopádně si 

myslím, že první dojem ze samotné hry je velmi důležitý a hráč se může klidně rozhodnout, 

zda hru chce doopravdy v takovém zpracování hrát nebo si raději otevře jinou verzi. 

 

V této části jsem se rozhodla přiřadit body k následujícím oblastem: 

Grafické zpracování (9b) 

Barevné provedení (6b) 

 

Maximální počet dosažených bodů celkem: 15 
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3.1.3 Čas potřebný k samotné hře 

Celkový čas, který hráč potřebuje k sehrávce, hraje značnou roli v hodnocení, neboť na 

čase se odvíjí celková pohoda a vyrovnanost hráčů. Jak jsem již uvedla, čas, který 

potřebujeme k odehrání deskové hry Beer Game, je okolo 60 minut, mnohdy až 90 minut. 

V on-line verzi hry je tento čas značně zkrácen a pohybuje se nanejvýš okolo 30 minut. Každý 

simulátor se však může lišit v počtech týdnů, resp. kol, které je potřeba pro úspěšné 

dokončení hry, odehrát.  

 

Této části jsem se rozhodla přidělit celkem 20 bodů. Hodnocení bude probíhat tím 

způsobem, že k nejkratšímu času standardní sehrávky přiřadím plný počet bodů. Čím delší čas 

potom bude, tím menší počet bodů k simulátoru přiřadím. Výsledný čas jsem se rozhodla 

měřit již od spuštění aplikace, nikoli začátku hry.  

 

Maximální počet dosažených bodů celkem: 20 

 

3.1.4 Srozumitelnost a forma výsledků hry jednotlivých simulátorů 

V každé simulaci by mělo přehledné zpracování a zobrazení výsledků hry odehrát 

důležitou roli. V každé on-line verzi jsou výsledky zobrazeny graficky, oproti tomu v deskové 

podobě hry se výše skladových zásob, nevyřízené objednávky a vystavené objednávky 

zaznamenávají v jednotlivých kolech a po skončení hry jsou vyneseny ručně do grafu. 

 

Osobně od on-line simulace očekávám zobrazení všech podstatných informací, jako jsou: 

- vystavené objednávky (8b), 

- výše skladových zásob (8b) nebo 

- celkové náklady (8b). 

Tyto tři informace pokládám za nejdůležitější a ohodnotila bych je celkem 24 body.  

 

V grafech by se mohly dále objevit i: 

- náklady na jedno kolo (3b), 

- poptávka (3) a  

- neuspokojené náklady (3b). 

Tomuto však přikládám v hodnocení menší váhu, proto jsem se rozhodla za tuto oblast 

udělit celkem 9 bodů. 
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V této oblasti bych se ještě pozastavila i nad grafickou úpravou jednotlivých zobrazení 

výsledků. Ke grafickému provedení jsem přiřadila 12 bodů. 

 

Maximální počet dosažených bodů celkem: 45 

 

Pro každý simulátor je vytvořená přehledná tabulka, do které budu dle vlastního 

hodnocení přidělovat body a stručně popíšu důvod přidělení určitého počtu bodů. 

 

3.2 Analýza a hodnocení použitých simulátorů 

 

Na internetu jsem našla pouze tři volně dostupné  on-line simulátory Beer Game, které 

podporují multiplayer. Ostatní simulátory nemůžu do hodnocení zařadit, protože se ani nedají 

srovnat, či nahradit svou deskovou předlohu hlavně z toho důvodu, že nepodporují již 

zmiňovaný multiplayer. Hráč tak nemůže očekávat stejný požitek ze hry, jako je právě u 

deskové předlohy. Přepokládala jsem, že se mi podaří najít „plnohodnotných“ simulátoru 

více, takže jsem byla trochu zklamaná, když jsem skončila pouze na čísle 3. O simulátorech, 

které nelze hodnotit podle výše vytvořené metodiky, se však také krátce zmíním. 

 

Jak jsem již zmiňovala, hodnotit budu tedy pouze tři simulátory, a sice: 

1. Verze Ústavu informačních systému ze švýcarského federálního institutu technologie 

v Curychu 

2. Verze švédské softwarové firmy MA-systém 

3. Verze ruské společnosti The AnyLogic Company 

 

Nalezené simulátory, které hodnotit nebudu: 

1. Verze firmy Forio, zabývající se vytvářením vlastních simulací 

2. Verze Owena Densmora 

3. Verze poradenské firmy Involvation 
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SIMULÁTOR č. 1  

Internetový odkaz: http://www.beergame.lim.ethz.ch/ [3] 

 

Tuto simulaci vytvořili odborníci z Ústavu informačních systému ze 

švýcarského Curychu.  ETH Zurich je jedna z předních světových technických a 

přírodovědných vysokých škol. Zaměření univerzity je především na strojírenství, 

matematiku, přírodní vědy, ale i další.   

 

1. Fáze hry: Příprava – Herní návod 

 

V této verzi hry se návod spustí zvlášť v okně JAVA aplikace. Uživatel se musí přihlásit – 

zadá své jméno a e-mailovou adresu. Po přihlášení se spustí i hra. Návod je zde rozdělen do 

čtyř částí (úvod, popis herního seznamu, popis hráčů, popis odehraných her), kdy každá část 

je zpracovaná ve vlastním okně. Návod je dobře popsán a obsahuje veškeré důležité 

informace, které uživatel k odehrání hry potřebuje. Hodnocení návodu je znázorněno 

v tabulce 2. 

 

Tab. 2 Hodnocení návodu 

Hodnotící oblasti Vlastní komentář 
Splněno/ 

Nesplněno 

Počet 

bodů 

Cíl hry, popis jednotlivých rolí 
 Velmi dobře a jednoduše 

popsáno 
Splněno  6 

Zpoždění, vysvětlení jeho 

funkce 

Ocenila bych podrobnější 

popis 
Splněno  5   

Náklady na nevyřízené 

objednávky a na skladování 
Velmi dobře popsáno  Splněno 4  

Ovládání a založení nové hry  Velmi dobře popsáno Splněno 3 

Celkový počet bodů 
    

 18 

 

 

http://www.beergame.lim.ethz.ch/
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2. Fáze hry: Hra - Uživatelské rozhraní 

 

Tento simulátor je dle mého názoru velmi pěkně a přehledně zpracován. Nejvíce mě 

zaujaly sudy, které přiveze nákladní auto, a jsou postupně přerovnávány do meziskladu a 

následně v dalším kole na sklad, což je vidět na obrázku 6. Toto přerovnání sice zabere více 

času, nicméně to hráčům alespoň umožní lépe popřemýšlet nad taktikou, než si objednají 

požadované množství zboží. Co se týče grafického zpracování, tak jsem tedy naprosto 

spokojená a barevně tato simulace působí na hráče také pozitivně. Hodnocení lze vidět 

v tabulce 3. 

 

Tab. 3 Hodnocení uživatelského rozhraní 

Hodnotící oblasti Vlastní komentář 
Splněno/ 

Nesplněno 

Počet 

bodů 

Grafické zpracování, složitost 

ovládání 
 Velmi pěkně zpracováno  Splněno 9  

Barevné provedení  Velmi pěkně zpracováno Splněno  6 

Celkový počet bodů      15 

  

 



27 
 

 

Obr. 6 Uživatelské rozhraní simulátoru 1 

 

2. Fáze hry: Hra – Čas potřebný k samotné hře: 

 

Přihlášení do systému je v podstatě okamžité, žádná velká odezva tam není. Samotná hra 

trvá déle a to především z toho důvodu, že se pomaleji přepočítávají dodávky, jak jsem 

zmínila již výše. Nicméně i přesto si dovolím tvrdit, že je tato simulace plynulá. Přesnější 

časy a bodové hodnocení uvádím v tabulce 4. 

 

Tab. 4 Hodnocení času potřebného k samotné hře 

Hodnotící oblast Čas 

Přihlášení ke hře  1 min 

Délka trvání samotné hry  15 min 

Čas celkem  16 min 

Počet bodů 17  
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3. Fáze: Analýza průběhu hry: Srozumitelnost a forma výsledků simulátoru 

 

Tab. 5 Hodnocení srozumitelnosti a formy výsledků simulátoru 

Hodnotící oblasti Vlastní komentář 
Splněno/ 

Nesplněno 

Počet 

bodů 

Vystavené objednávky 
Velmi dobře a přehledně 

zpracováno  
Splněno   8 

Výše skladových zásob 
 Velmi dobře a přehledně 

zpracováno 
 Splněno  8 

Celkové náklady 
 Velmi dobře a přehledně 

zpracováno 
 Splněno  8 

Náklady na jedno kolo 
 Velmi dobře a přehledně 

zpracováno 
 Splněno  3 

Poptávka 
Nelze hodnotit, v grafech 

chybí  
 Nesplněno  0 

Neuspokojené náklady 
 Nelze hodnotit, v grafech 

chybí 
 Nesplněno  0 

Grafické zpracování  Velmi přehledné, barevné  Splněno  12 

Celkový počet bodů      39  

 

 

Výsledky hry jsou přehledně znázorněny v  grafech v pořadí Velkoobchod, Maloobchod, 

Distributor a Výrobce. Grafy znázorňují objednávky, zásoby, náklady na kolo a celkové 

náklady každého článku řetězce (viz Obr. 7). Hodnocení této fáze lez vidět výše v tabulce 5. 
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Obr. 7 Grafické znázornění výsledků 

 

Simulátor také nabízí na další obrazovce grafy objednávek a zásob. Výsledky 

jednotlivých hráčů jsou v těchto grafech znázorněny barevně a lze tak dobře vyčíst efekt biče, 

fázové zpoždění i oscilaci (viz Obr. 8).  

 

  

Obr. 8 Grafické znázornění výsledků 
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SIMULÁTOR č. 2 

Internetový odkaz: http://www.masystem.se/o.o.i.s/1365[11] 

 

Tuto verzi pivní hry vytvořila švédská softwarová firma MA-system.  Tato společnost je 

zaměřena na zvýšení ziskovosti a konkurenceschopnosti svých zákazníků prostřednictvím 

zlepšení řízení dodavatelského řetězce. Své konzultační služby, řešení a školení nabízí firma 

již od roku 1976.  

 

1. Fáze hry: Příprava – Herní návod 

 

V této simulaci mě velmi potěšilo zpracování návodu. Podrobně je zde vysvětleno 

spuštění hry, což určitě každý hráč ocení.  Návod obsahuje i ukázku uživatelského prostředí, 

takže každý hráč může ještě před spuštěním samotné hry vidět, jakou úroveň zpracování má 

tato simulace. Celkově jsem s návodem moc spokojena a splnil má očekávání. Hodnocení je 

zaznamenáno v tabulce 6. 

 

Tab. 6 Hodnocení návodu 

Hodnotící oblasti Vlastní komentář 
Splněno/ 

Nesplněno 

Počet 

bodů 

Cíl hry, popis jednotlivých rolí  Velmi dobře popsáno Splněno  6  

Zpoždění, vysvětlení jeho 

funkce 
Velmi dobře popsáno  Splněno  6 

Náklady na nevyřízené 

objednávky a na skladování 
 Velmi dobře popsáno Splněno 4 

Ovládání a založení nové hry Velmi dobře popsáno Splněno 3 

Celkový počet bodů 
    

19  

 

 

http://www.masystem.se/o.o.i.s/1365
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2. Fáze hry: Hra - Uživatelské rozhraní 

 

I v této simulaci mě zaujalo grafické zpracování a barevnost ovládací plochy. Oproti první 

simulaci zde sice nejezdí kamion, ani se nepřekládají sudy z meziskladu do skladu, nicméně 

mi to při samotné hře vůbec nevadilo. Z obrázku 9 je patrné, že hra je jednoduše zpracovaná a 

nechybí zde ani základní informace o každém týdnu, resp. kole. Hodnocení uživatelského 

rozhraní je zaznamenáno v tabulce 7. 

 

Tab. 7 Hodnocení uživatelského rozhraní 

Hodnotící oblasti Vlastní komentář 
Splněno/ 

Nesplněno 

Počet 

bodů 

Grafické zpracování, složitost 

ovládání 

Velmi přehledné a hezké 

zpracování  
 Obsahuje 9  

Barevné provedení  Velmi hezké zpracování Obsahuje  6 

Celkový počet bodů      15 

 

 

 

Obr. 9 Uživatelské rozhraní Simulátoru 2 
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2. Fáze hry: Hra – Čas potřebný k samotné hře: 

 

Hra je v tomto simulátoru nastavena na 52 kol (týdnů). Hráči musí odehrát všech 52 kol 

najednou, bez přerušení. I přesto mi však celkový čas k odehrání hry trval mnohem kratší 

dobu, než jaká je popsaná v návodu. Je to způsobeno především tím, že systém pracuje 

poměrně rychle, takže nebyl vůbec žádný problém s odezvou. Celkový čas je zaznamenán 

v tabulce 8. 

 

Tab. 8 Hodnocení času potřebného k samotné hře 

Hodnotící oblast Čas 

Přihlášení ke hře  1 min 

Délka trvání samotné hry  10 min 

Čas celkem  11 min 

Body celkem  20 

 

 

3. Fáze: Analýza průběhu hry: Srozumitelnost a forma výsledků simulátoru 

 

V tomto případě nejsem s grafickým zpracováním výsledků hry moc spokojená. Grafy 

jsou sice dobře čitelné, jednotliví hráči jsou barevně rozlišení a lze dobře vyčíst efekt biče i 

fázové zpoždění, avšak moc hezkým dojmem to na mě nepůsobí (viz Obr. 10), a s předchozí 

simulací se to, podle mého názoru, vyrovnat nemůže. Jak jsem formu výsledků ohodnotila, 

můžete vyčíst z tabulky 9.  
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Tab. 9 Hodnocení srozumitelnosti a formy výsledků simulátorů 

Hodnotící oblasti Vlastní komentář 
Obsahuje/ 

Neobsahuje 

Počet 

bodů 

Vystavené objednávky 

 Hezky barevně, avšak pro 

mě docela nepřehledně 

zpracováno 

 Splněno 6 

Výše skladových zásob 
 Hezky barevně 

zpracováno 
 Splněno 6  

Celkové náklady Přehledně zpracováno   Splněno 7  

Náklady na jedno kolo Zcela chybí   Nesplněno 0  

Poptávka Zcela chybí   Nesplněno 0 

Neuspokojené náklady Zcela chybí   Nesplněno 0 

Grafické zpracování 
 V této hře bych ocenila 

lepší zpracování 
Splněno 9  

Celkový počet bodů      28 

 

 

 
Obr. 10 Grafické znázornění výsledků 
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SIMULÁTOR č. 3 

Internetový odkaz: (http://www.runthemodel.com/models/507/)[12] 

 

 

Tuto simulaci vytvořila společnost AnyLogic. Byla založena roku 1992 v St. Petersburgu. 

Je předním poskytovatelem dynamických simulačních nástrojů, technologií a poradenské 

služby pro obchodní aplikace.  

 

1. Fáze hry: Příprava – Herní návod 

 

Tato simulace nenabízí moc kvalitní zpracování návodu. Hráč by jistě ocenil, kdyby se 

v návodu objevily informace jak o zpoždění, tak i určitě o nákladech na nevyřízené 

objednávky. Toto vůbec popsáno není. Co ale musím ocenit, tak je kvalitní popis jednotlivých 

rolí. 

 

Tab. 10 Hodnocení návodu 

Hodnotící oblasti Vlastní komentář 
Splněno/ 

Nesplněno 

Počet 

bodů 

Cíl hry, popis jednotlivých rolí  Velmi dobře popsáno Splněno  6  

Zpoždění, vysvětlení jeho 

funkce 
V návodu chybí Nesplněno  0 

Náklady na nevyřízené 

objednávky a na skladování 
V návodu chybí  Nesplněno 0 

Ovládání a založení nové hry Velmi dobře popsáno Splněno 2 

Celkový počet bodů 
    

 8 

 

 

2. Fáze hry: Hra - Uživatelské rozhraní 

 

Simulace má hezké grafické zpracování. Uživatelské okno je přehledně popsáno. Podle 

mého názoru to sice nemá takovou úroveň, jako výše popisované simulace, nicméně si 

http://www.runthemodel.com/models/507/
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myslím, že účel to plní, a na hráče to působí pozitivním dojmem. Uživatelské prostředí je 

vidět na obrázku 11. V tabulce 11 uvádím hodnocení této fáze. 

 

Tab. 11 Hodnocení uživatelského rozhraní 

Hodnotící oblasti Vlastní komentář 
Splněno/ 

Nesplněno 

Počet 

bodů 

Grafické zpracování, složitost 

ovládání 

Velmi přehledné 

zpracování 
Obsahuje 8  

Barevné provedení Velmi hezké zpracování Obsahuje  5 

Celkový počet bodů      13 

 

 

 

Obr. 11 Uživatelské rozhraní Simulátoru 3 
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2. Fáze hry: Hra – Čas potřebný k samotné hře: 

 

 Velkou nevýhodou tohoto simulátoru je, že je hra nastavena na 100 týdnů. Hráč musí 

odehrát všechna kola, což se určitě projeví na výsledném čase, který je ke hře potřeba. 

Přihlášení ke hře je však okamžité a celkově je hra plynulá, což určitě celkové hodnocení 

vylepší.  

 

Tab. 12 Hodnocení času potřebného k samotné hře 

Hodnotící oblast Čas 

Přihlášení ke hře 1 min 

Délka trvání samotné hry 16 min 

Čas celkem 17 min 

Body celkem 15 

 

 

3. Fáze: Analýza průběhu hry: Srozumitelnost a forma výsledků simulátoru 

 

Ani v této části mě simulace moc nepřesvědčila. Grafický výstup nedává uživateli moc 

informací o průběhu a výsledcích hry. Z grafů můžeme jen vyčíst, jaké jsou skladové zásoby 

každého hráče, a objednávky. Na celkové hodnocení se můžete podívat v tabulce 13.  
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Tab. 13 Hodnocení srozumitelnosti a formy výsledků simulátoru 

Hodnotící oblasti Vlastní komentář 
Obsahuje/ 

Neobsahuje 

Počet 

bodů 

Vystavené objednávky Dobře zpracováno Splněno 5 

Výše skladových zásob Dobře zpracováno Splněno 5 

Celkové náklady Zcela chybí Nesplněno 0 

Náklady na jedno kolo Zcela chybí Nesplněno 0 

Poptávka Zcela chybí Nesplněno 0 

Neuspokojené náklady Zcela chybí Nesplněno 0 

Grafické zpracování 

V této hře bych ocenila 

lepší a podrobnější 

zpracování 

Splněno 7 

Celkový počet bodů     12 

 

 

3.2.1 Celkové zhodnocení simulátorů 

 

Simulátor 1: 

 

V tomto simulátoru mě velmi zaujalo a potěšilo grafické zpracování uživatelského 

rozhraní. Na hráče působí velmi pozitivním dojmem a samotná hra se tím může stát i 

zábavnou. Stejně dobře, jasně a hlavně přehledně je zpracováno i vyhodnocení výsledků. 

Ovšem body jsem musela ubrat za čas, který ke hře uživatel potřebuje. Oproti simulátoru 2 je 

výrazně delší, což je způsobeno, jak jsem již uvedla výše, právě tím grafickým zpracováním.  

 

Simulátor 2: 

 

I tento simulátor můžu považovat za velmi povedený, a to jak po grafické stránce, tak i 

v čase, který uživatel na hru potřebuje. Oproti simulátoru 1 je hra mnohem rychlejší, a to i 

přesto, že se musí odehrát předem nastavený počet kol, který je u této simulace podstatně 
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vyšší, než v simulaci 1. Co mě však trochu zklamalo, tak je vyhodnocení výsledků. Je sice 

hezky barevně zpracováno, nicméně v předchozí simulaci se mi líbilo mnohem víc. 

 

Simulátor 3: 

 

 Tento simulátor mě moc nezaujal a to hlavně z toho důvodů, že nenabízí uživateli moc 

informací. Po grafické stránce je zpracován relativně hezky, s vyhodnocením výsledků už to 

tak dobře nevypadá. Ocenila bych více informací o celé hře. Trochu mě zklamal i 

přednastavený počet kol, který se musí odehrát, a který je poměrně vysoký. Předchozí dvě 

verze hry považuji za povedenější.  

 

Všechny hodnocené simulátory, které jsem na internetu našla, však svůj účel splnily. Dalo 

se očekávat, že každý bude vynikat v něčem jiném a rozdíl v celkovém hodnocení prvních 

dvou simulací není až tak velký, a mohla bych je s klidem přirovnat k jejich deskové 

předloze. Celkové zpracování posledního simulátoru není až tak povedené, proto jsem 

v hodnocení přiradila menší počet bodů. Je však na každém hráči, zda ho daná verze zaujme, 

či nikoliv. 

 

Bodové vyhodnocení simulátorů je zaznamenáno v tabulce 14. 

 

Tab. 14 Bodové vyhodnocení simulátorů 

 
Simulátor 1 Simulátor 2 Simulátor 3 

Vytvoření herního 

návodu 
18 19 8  

Uživatelské rozhraní 15 15 13  

Čas potřebný ke hře 17 20 15 

Srozumitelnost a forma 

zpracování výsledků 
39 28 12  

Body celkem 89 82 48  
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3.2.2 Přehled simulátorů, které nebyly hodnoceny 

 

FORIO SIMULATE (http://forio.com/simulate/mbean/near-beer-game/run/)[7] 

BACKSPACES.NET (http://backspaces.net/models/beergame.html)[2] 

INVOLVATION (http://bierspel.involvation.nl/en)[9] 

 

FORIO SIMULATE 

Forio je společnost, zabývající se vývojem a prodejem simulačních softwarů podnikům, 

univerzitám i vládním agenturám po celém světě. Společnost se zaměřuje na strategické 

plánování a přípravu simulací pro střední a top management.  

 

Simulátor je velice jednoduše zpracován. V podstatě zde jde hlavně o to, aby hráč na 

jednoduchém příkladu viděl, jak funguje dodavatelský řetězec, jak se projevuje fázové 

zpoždění a celkově tato hra jednoduchým způsobem vysvětluje podstatu Beer Game. Hráč má 

ještě před zahájením hry k dispozici informace o velikosti poptávky, o kolik poptávka 

v následujících týdnech stoupne, i o tom, že poptávka poté zůstane až do konce hry 

konstantní. Úkolem každého hráče je tedy dostat systém do rovnováhy pokud možno v co 

nejkratším čase. Na obrázku 12 jde vidět uživatelské rozhraní tohoto simulátoru. 

 

 

Obr. 12 Uživatelské rozhraní simulátoru Forio Simulate 

http://forio.com/simulate/mbean/near-beer-game/run/
http://backspaces.net/models/beergame.html
http://bierspel.involvation.nl/en
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Co mě nejvíce překvapilo je, že tento simulátor obsahuje i grafický výstup, tedy vyjádření 

výsledků hry. Můžeme zde vidět celkem 5 grafů: 

- Nové objednávky od zákazníků 

- Celkové objednávky od zákazníků 

- Neuspokojené objednávky 

- Skladové zásoby 

- Odeslané zboží 

 

Tato hra je po grafické stránce relativně hezky zpracovaná. Nevýhodou však je, že je 

vytvořena pouze pro jednoho hráče, nepodporuje multiplayer, tudíž jsem ji nemohla zařadit 

do hodnocení plnohodnotných simulátorů.   

 

BACKSPACES.NET 

 

Tento web založil Owen Densmore, specialista na informační technologie. Poslední roky 

strávil integrací metod komplexních adaptivních systémů. Jeho současný výzkum se zabývá 

především řízením dodavatelského řetězce a moderními optimalizačními technikami. 

 

Tato aplikace je vlastně jen ukázkou toho, jak „Pivní hra“ probíhá. Nejsou zde žádní hráči, 

vše dělá počítač, takže původní verzi Beer Game se tato simulace ani zdaleka nepřibližuje. 

Samotná ukázka je však velmi dobře zpracovaná. Průběh hry lze měnit pomocí nastavení, 

které simulátor nabízí, a sice poptávku, strategii hráčů nebo mimo jiné i způsob objednávání 

zboží. I tato aplikace poskytuje hráčům i grafické vyjádření výsledů. Na čtyřech grafech jsou 

znázorněny: 

- Skladové zásoby 

- Objednávky 

- Náklady 

- Diagram, zachycující jednotlivé fáze hry 

 

Uživatelské rozhraní i grafické znázornění výsledků jde vidět na obrázku 13. 
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Obr. 13 Uživatelské rozhraní simulátoru Backspaces 

 

Tento simulátor se tedy nedá vůbec porovnat s klasickou verzí Beer Game. Po grafické 

stránce mě také moc nezaujal, nicméně pro vysvětlení hry považuji tuto aplikaci za velmi 

vhodnou. 

 

 

INVOLVATION  

 

Involvation je poradenská firma, která se zaměřuje na zlepšení a navrhování 

dodavatelského řetězce a jeho řízení. Společnost pomáhá dosahovat viditelných výsledků v: 

- optimálním řízení dodavatelského řetězce,  

- efektivní spolupráci se zákazníky a dodavateli,  

- ve snížení nákladů, zvýšení flexibility a konkurenceschopnosti. 

 

Podobně jako u simulace firmy Forio je i tato velice jednoduše zpracovaná. Jde zde spíš o 

pochopení dodavatelského řetězce. Hráč má i zde k dispozici základní informace, a sice, jaká 

je poptávka, jaké jsou skladové zásoby, i to, o kolik se poptávka v dalších kolech zvýší. Na 

rozdíl od ostatních simulací tato nenabízí ani žádný grafický výstup. Vzhledem k tomu, že se 
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jedná o naprosto primitivní verzi hry, a s deskovou předlouhou nemá téměř nic společného, 

tak jsem ani tuto hru nemohla zařadit do hodnocení plnohodnotných simulací Beer Game. 

Ukázka uživatelského rozhraní je znázorněna na obrázku 14. 

 

 

Obr. 14 Uživatelské rozhraní simulátoru Involvation 

 

3.3 Zhodnocení Beer Game a její využití pro manažerskou praxi 

 

Jak jsem již zmínila, tak pokud se jedná o plnohodnotné simulátory, tak nevidím rozdíl 

mezi on-line simulaci a deskovou verzí Beer Game. Obě varianty však mají své klady i 

zápory. Co se týče rychlosti, tak bych se přiklonila k počítačové verzi hry. Naopak desková 

hra nabízí bližší kontakt se spoluhráči a hra se tak může stát zábavnou. Záleží však 

samozřejmě na každém hráči, ke které verzi se přikloní.  

Hráči mohou během hry získat velmi bohaté zkušenosti, které se jim mohou hodit ve své 

profesi. Pomocí simulace dojde u hráčů k pochopení toho, jak na sebe navazují vztahy 

v dodavatelských řetězcích. Hra může manažerům i poradit, jakým směrem mají vést svá 

rozhodnutí a řešení, pokud se potýkají s problémy v řízení dodavatelských řetězců. 

 Za neúspěchem ve hře, tedy v řízení řetězce, stojí většinou dva faktory, a sice zpoždění 

celého systému a nedostatek informací. Zpoždění v simulaci ovlivnit neleze, ale hráči 

(manažeři) ho zde, stejně jako v reálných situacích, přehlížejí a neberou na něj ohled. 

V dlouhodobém časovém úseku však zpoždění hraje důležitou roli pro předvídatelnost 

objednávek. Pokud se ho manažeři naučí lépe vnímat, tak to může vést ke snížení nárazových 
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objednávek od maloobchodníků za účelem zvýšení prodeje daného zboží. Distributor by měl 

zvolit takové nabídky pro koncového prodejce, které ho nebudou nutit do rapidního snižování 

cen jen v určitých obdobích, ale povedou k vyrovnání velikosti prodávaného zboží během 

celého roku a tím se zmenší i efekt biče. 

Velmi důležité je herní prostředí, a to zejména proto, že člověk zapojuje do rozhodování 

své city i emoce. V případě Beer Game mohou být tyto emoce velmi silné, především pak 

v závěru hry, kdy hráče pak zajímá, z jakého důvodu nedosáhli úspěchu. Tato hra poskytuje i 

zázemí pro učení. Hráči se nebojí různých experimentů a velmi často přicházejí s netradičními 

řešeními. 

Cílem „pivní hry“ je snížení nákladů, a to nejen svých, ale všech účastníků hry. Toto si 

však mnozí hráči neuvědomují, a nepřemýšlejí nad dopady svých rozhodnutí v rámci celého 

dodavatelského řetězce. Pokud totiž bude hráč přemýšlet jen nad svým úspěchem, tedy nad 

snížením svých nákladů, tak zjistí, že tato strategie bude mít nepříznivý dopad na celý řetězec. 

Hráči se musí naučit vnímat v této hře souvislosti v rámci komplexních systémů. To pak vede 

k lepšímu řízení či zlepšování těchto systémů.  
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4. ZÁVĚR 

 

Management dodavatelských řetězců patří k oborům, které se neustále vyvíjí. Firmy musí 

čelit vysoké konkurenci a svým zákazníkům se musí snažit splnit každý požadavek, protože 

nevyhovění přáním může vést k odchodu zákazníka právě ke konkurenčním firmám.   

V teoretické části diplomové práce jsem se v první řadě pokusila vysvětlit, co to logistika 

a hlavně dodavatelský řetězce vlastně je. K modelování dodavatelských řetězců lze v dnešní 

době využít celou řadu simulačních či optimalizačních nástrojů. Nově jsou zavedeny také e-

aukce, které mají velký vliv na poskytování informací a dat v reálném čase. V teoretické části 

práce jsem také vysvětlila pojem Efekt biče, a jaké jsou jeho příčiny. Na grafické ukázce pak 

lze vidět rozdíly ve velikosti objednávek mezi jednotlivými články dodavatelského řetězce. 

Dále se v teoretické části zabývám manažerskou dodavatelskou hrou – Beer Game. Této 

kapitole jsem věnovala relativně velký prostor, a to hlavně z toho důvodu, že se „Pivní hrou“ 

zabývám i v praktické části práce. V kapitole se věnuji historii hry, dále jsem srovnala 

deskovou předlohu s on-line verzi hry a jako ukázku jsem v grafickém zpracování uvedla i 

typické výsledky sehrávky.  

Praktická část je, jak jsem již zmínila, zaměřena na manažerskou hru Beer Game. V této 

kapitole se věnuji hodnocení simulátorů, které jsou volně dostupné v on-line verzi. Zvolila 

jsem si fáze, které jsem následně hodnotila. Pro každou fázi jsou vytvořeny přehledné 

tabulky. Do těchto tabulek jsem následně pro každý nalezený simulátor zapsala přidělený 

počet bodů dle vlastního hodnocení. Na internetu jsou však k dispozici dva typy simulátorů. 

První typ se dá srovnávat s deskovou předlohou Beer Game. Simulátory, které mohu zahrnout 

do tohoto typu hry, jsem našla pouze tři. Tyto tři simulátory jsem použila pro své hodnocení.  

Dalším typem hry, který je volně dostupný v on-line verzi jsou tzv. „neplnohodnotné“ 

simulátory, které se se svou deskovou předlohou srovnat nedají a to hlavně z toho důvodu, že 

nepodporují multiplayer. Pro ukázku jsem je však ve své práci uvedla a zhodnotila pouze 

slovně, nikoliv však bodově.  

Praktická část je uzavřena kapitolou, ve které jsem zhodnotila on-line verzi Beer Game a 

popsala přínosy, které má především pro manažerskou praxi. 
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