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Abstrakt  

Bakalářská práce se zabývá využitím matematického modelování pro optimalizaci 

zásob a nákladů na zásoby ve skladu a na logistickém řetězci. Práce se soustředí 

na softwarové nástroje pro tvorbu modelů, které umožňují simulovat řešený problém 

teorie zásob. Je popsán zvolený matematický model pro řízení zásob, označovaný také 

jako EOQ model. Dále je zde vysvětleno fungování programu vytvořeného v prostředí 

Matlab/Simulink pro tento model. Nad tímto řešením je následně vystavěn systém 

schopný řešit rozsáhlejší úlohu koordinace dodávek na logistickém řetězci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  

This bachelor thesis is focused on the use of mathematical models in the optimization 

of supplies and costs of supplies in the stock and in the supply chain. Certain part is 

dedicated to the software tools for creating models, which allows us to simulate 

the stock theory problem. Chosen mathematical model for inventory management is 

described. This inventory model is called the EOQ model (Economic Order Quantity). 

Computer programme in Matlab/Simulink was created for solving the tasks of 

the model. The text explains how the programme was build and how it works. 

This Simulink inventory model was used for a creation of a larger system that is able to 

solve more advanced tasks, such as the presented problem of coordination of delivery 

in the supply chain. 
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Úvod 

Cílem této bakalářské práce je prozkoumat možnosti využití programů pro matematické 

modelování konkrétně prostředí programu Matlab/Simulink pro řešení úloh teorie zásob 

a úloh spojených s problematikou řízení zásob na logistickém řetězci.  

Pro vytvoření správného modelu s pomocí počítače musíme nejprve správně zvolit 

a naformulovat matematický model. Matematický model je jako každý model 

zjednodušený obraz skutečnosti, který se v příslušné oblasti nebo funkčnosti shoduje 

s realitou. Matematické modely spojuje využití matematických metod, konkrétní 

použitý matematický aparát se však v jednotlivých případech liší. Matematické modely 

mohou být deterministické (do modelu nezahrnujeme náhodné veličiny), 

nebo stochastické (do modelu zahrnujeme náhodné veličiny). Tyto modely lze také dělit 

podle vztahu k průběhu času na dynamické (veličiny se v čase mění) a statické (faktor 

času je statickou veličinou), nebo podle spojitosti času na spojité (čas je spojitý) 

a diskrétní (čas je posloupností nespojitých bodů).  

Zvolený matematický model bude deterministický, statický a diskrétní. Zavádíme tak 

výrazná zjednodušení, která zvolený obraz (model) vzdalují od zobrazované 

skutečnosti, avšak model netvoříme pro konkrétní logistický řetězec, ale pro 

hypotetický příklad. 

Programu vytvořenému v Simulinku se také obvykle říká model.  

Při tvorbě simulinkového modelu postupujeme zdola nahoru, nejprve vytvoříme 

simulinkový model skladu v práci též pojmenován jako Subsystém skladování, ve 

kterém dochází k úbytkům a pravidelnému doplňování zásob a následně tento 

simulinkový model využíváme jako dílčí subsystém při tvorbě modelu dodavatelského 

řetězce.  

V práci budeme častěji hovořit o dodavatelském řetězci než o logistickém řetězci, tento 

pojem vychází z literatury [3] [8] a lépe vystihuje to, co model v Simulinku zobrazuje. 

Dodavatelský řetězec bývá označován jako integrovaný procesní logistický řetězec, je 

tedy více kladen důraz na začleňování a vzájemné propojení. Cílem je dosáhnout 

integrace všech aktivit počínajíc těžbou prvotních přírodních zdrojů až po dopravu 

zboží konečnému zákazníkovi. 

Jak pro model skladu, tak pro model řetězce mají vstupní veličiny konkrétní hodnoty 

a experimentujeme s vytvořeným modelem v Simulinku, proto můžeme říci, že tento 

model je simulací. Simulace umožňuje zkoumat vlastnosti nějakého systému pomocí 
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experimentů s jeho matematickým modelem. Protože je zvolený matematický model 

statický, budeme užívat označení statická simulace.  

První kapitola zachycuje přehled dané problematiky, věnuje se systémovému prostředí 

dodavatelských řetězců, dodavatelsko-odběratelským vztahům, materiálovému toku, 

zásobám a objasňuje deterministický matematický model zásob EOQ.  

V druhé kapitole je postupně popsáno vše, co se týká vytvořeného simulinkového 

modelu. Nejprve je zde část věnována softwarovému prostředí Matlab/Simulink, poté je 

popsán zvolený algoritmus, který implementuje matematický model EOQ do prostředí 

Simulinku, je tak popsán vznik Subsystému skladování. Subsystém skladování je 

následně otestován experimentem prostřednictvím zadávání různých hodnot vstupních 

veličin, výstupy jsou vysvětleny a okomentovány. Do druhé kapitoly byl začleněn 

i nadsystém dodavatelského řetězce, který uvažuje s prodejcem, výrobcem a těžařem 

surovin. Byly zpracovány dvě varianty provedení. První varianta nepočítá s koordinací 

dodávek mezi výrobcem a těžařem, v druhé variantě je uvažována kooperace výrobce 

a těžaře v dodávkách surovin. Poslední část druhé kapitoly se věnuje možnosti 

vytvoření simulinkové knihovny bloků, která by umožňovala vytvářet složitější statické 

simulace.  

Třetí kapitola popisuje využití simulací v logistice, rozebírá speciální software pro 

tvorbu simulací a zmiňuje případy jeho aplikace.  
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1. Teoretický základ dané problematiky  

Podnik lze z pohledu systémové analýzy brát jako systém s určitými vstupy z okolí, 

které jsou nějakým způsobem transformovány na výstupy a znovu směřovány do okolí. 

Každý podnik tak lze vnímat jako subsystém většího celku, tzv. dodavatelského řetězce. 

Mezi subjekty dodavatelského řetězce patří dodavatelé, výrobci, distributoři, prodejci 

a zákazníci. Tento vícestupňový systém je strukturován od stupně dodavatelů ke stupni 

koncových zákazníků.  

Jako dodavatelsko-odběratelské vztahy se označují vztahy mezi dvěma sousedními 

stupni. V systému mezi jednotlivými stupni proudí několik kvalitativně odlišných toků, 

jedná se o toky materiálové, finanční, informační a rozhodovací.  

Mezi materiálové toky zahrnujeme toky surovin, meziproduktů a hotových produktů 

směrem od dodavatelů k zákazníkům a také toky opačné orientace, tedy od zákazníků 

k dodavatelům, mezi něž patří vracení produktů, servis, recyklace a likvidace produktů. 

Jako finanční toky lze označit různé druhy plateb, úvěry, toky plynoucí z vlastnických 

vztahů atd. Systém by měl být propojen informacemi o objednávkách, dodávkách 

a plánech, takovým tokům se říká toky informační. V některé literatuře se lze setkat i se 

zvlášť vyčleněnými rozhodovacími toky, což jsou posloupnosti rozhodnutí účastníků. Je 

třeba vzít na vědomí, že právě rozhodnutí ovlivňují celkovou výkonnost řetězce [4]. 

V materiálových tocích, ve všech formách těchto toků, tedy ať už jde o suroviny, 

výrobky nebo zpětné toky reklamovaných nebo likvidovaných produktů, dochází na 

různých stupních k tvorbě zásob.  

Zásoby vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad, ke kterému dochází mezi 

výrobou a spotřebou. Jejich účelem je také zajistit dostatek vstupů pro výrobu 

v podniku, popřípadě dostatek zboží pro zákazníky u prodejce, a to i tehdy, dojde-li 

k nepředvídatelným okolnostem. S tím souvisí řízení zásob a volba modelu pro řízení 

zásob. 

Skladování zásob vstupních surovin výrobního podniku a změna ceny suroviny na 

trzích dávají šanci profitovat z nákupu většího množství vstupů za aktuálně nižší cenu. 

Jedná se o tzv. spekulativní zásobu, ta však není tvořena z důvodů logistiky, a tak se jí 

nezabývá ani řízení zásob.  
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Nákladově orientované modely jsou nejčastějším typem modelů řízení zásob. Cílem 

těchto modelů je buď minimalizace nákladů spojených s pořízením a skladováním 

zásob nebo minimalizace ztrát vzniklých z nedostatku zásob. 

Poptávka může být v teorii zásob určena jednoznačně nebo ji můžeme vnímat jako 

náhodnou veličinu se známým rozdělením pravděpodobnosti. I další veličiny v modelu 

řízení zásob mohou mít náhodný charakter. 

Pokud jsou veličiny jednoznačně určeny, označujeme modely zásob jako 

deterministické. Pokud je alespoň jedna veličina dána jako náhodná veličina, pak jde o 

stochastické modely. Dále se budeme zabývat pouze deterministickými modely 

zásobování. 

 

1. 1 Deterministické zásobování  

Jako klasický příklad deterministického modelu zásob lze uvést následující teoretickou 

úvahu. Někdy bývá označována jako model optimální velikosti objednávky, nebo 

zkratkou EOQ (Economic Order Quantity). Můžeme říci, že podle tohoto modelu 

dochází k periodickému doplňování zásob při rovnoměrné poptávce a neměnné 

velikosti dodávky. Jde o nejjednodušší systém řízení zásob. Poptávka po skladovaných 

jednotkách je v čase rovnoměrná, což znamená, že pokud jsou zásoby čerpány spojitě, 

je možno tuto poptávku znázornit lineární funkcí. V ideálním případě zásoba dochází 

pravidelně na sklad v dodávkách o určité (optimální) velikosti v okamžiku, kdy je ze 

stávající zásoby vybrána poslední položka, tj. tehdy, když zásoba klesla na nulu.  

Nyní je třeba objasnit, jakým způsobem se určí optimální velikost dodávky, která 

zaručuje nepřetržité uspokojování požadavků s minimálními celkovými náklady.  

Snažíme-li se určit náklady na zásobování, můžeme říci, že platí rovnice:  

skldod NNN   (1) 

Kde: N  .............  celkové náklady zásobování 

Ndod  ........  náklady na dodání 

Nskl   .........  náklady na skladování  

 

Rovnici lze dále přepsat jako: 

skldod n
Tq

n
q

Q
N

2


  (2) 
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Kde:  Q  ............  celkový objem zásob dodaný za období 

q  .............  zvolená velikost jedné dodávky 

ndod  ......... náklady na dodání pro jednu dodávku 

nskl  ..........  jednotkové náklady na skladování  

T  .............  doba, po kterou se zásobuje 

Skladovací náklady zde počítáme na průměrnou výši zásob v období, víme, že na 

začátku je dovezeno q zásob a ty postupně ubývají až na q = 0, jako průměr tedy 

získáme (q+0)/2 = q/2 ve vzorci (2) 

 

Nyní se pokusíme zjistit, jakou velikost dodávky q by bylo ideální zvolit. Víme, že 

náklady na skladování s rostoucím q rostou a také víme, že čím menší q bude, tím větší 

budou náklady na dopravu. Nejmenší celkové náklady budou odpovídat skldod NN  . 

Pro minimum křivky celkových nákladů platí, že její první derivace podle q zde bude 

nulová (Obrázek 1.1). 

 

Obrázek 1.1: Celkové náklady 

Zdroj: [2] 

Proto derivujeme (2)  

skldod n
T

qnQ
dq

dN

2

2  

 (3) 

Derivaci položíme rovnu nule  

0
2

2  

skldod n
T

qnQ  (4) 
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a vyjádříme q 

skl

dod

nT

nQ
q






2
 (5) 

tato rovnost se označuje jako tzv. Wilsonův vzorec, získali jsme optimální velikost 

jedné dodávky, obvykle značíme: 

skl

dod
opt

nT

nQ
q






2
 (6) 

Pro celkové náklady z (2) pak zpětně lze psát: 

skl

opt

dod

opt

n
Tq

n
q

Q
N

2




 (7) 

V deterministickém modelu, který zde budeme dále uvažovat, známe přesně spotřebu 

a předpokládáme, že množství zásob lineárně klesá.  

 

Obrázek 1.2: Doplňování zásob podle EOQ 

Zdroj: [2] 

Zásoby se doplňují v jednom časovém okamžiku. Dále je ještě třeba doplnit, že počet 

dodávek v daném období se určí jako podíl celkového požadovaného objemu zásob 

a optimální velikostí dodávky, tj.: 

optq

Q
p   (8) 

Pro dobu mezi jednotlivými dodávkami platí, že jde o podíl celkové doby, po kterou je 

třeba zásobovat (délka období) a právě počtu dodávek v daném období, tedy platí: 

p

T
topt   (9) 
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2. Simulovaný model 

Dále se budeme zabývat tím, jak výše uvedený model deterministického zásobování 

převést na algoritmus vhodný pro počítač tak, aby nad tímto systémem bylo možné 

postavit větší model celého dodavatelského řetězce. Vytváření modelu s více 

subsystémy umožňuje prostředí Matlab/Simulink. Jednotlivé subsystémy jsou v textu 

práce prezentovány prostřednictvím obrázků. Pro snadnější pochopení vztahů mezi 

jednotlivými obrázky zde máme strukturu hierarchie obrázků v přílohách 5, 6 a 7. 

 

2. 1 Prostředí Matlab/Simulink  

Programovací systém Matlab byl původně vytvořen pro počítání s maticemi, jeho 

název odkazuje k sousloví Matrix laboratory, i dnes tak jde o velmi efektivní 

nástroj pro vědecké a inženýrské výpočty v oblastech, kde se uplatňuje maticový 

počet, ale využití tohoto programu je stále širší. Matlab obsahuje mnoho 

problémově orientovaných balíků, již hotových funkcí tzv. toolboxů, avšak hlavní 

předností programu je díky jednoduché syntaxi relativně snadné vytváření 

vlastních funkcí.  

Program také umožňuje snadnou práci s grafickým výstupem, tvorbu 2D i 3D 

grafů ze získaných dat. Grafy lze po doplnění legendy a popisů os snadno 

exportovat jako obrázky nebo přímo vytisknout.  

Simulink je toolbox, který se však prolíná i s vlastním programem Matlab. 

Simulink nabízí intuitivní grafické prostředí pro snadné schematické znázornění 

především dynamických systémů, pro statický systém, který bude představen 

v následujících kapitolách, poslouží také velmi dobře. Především díky zmíněnému 

grafickému prostředí umožňujícímu systémový pohled a tvorbu podsystémů a také 

díky možnosti vytvářet knihovny, do kterých lze subsystémy, nebo můžeme říci 

vytvořené bloky, uložit.  

V programu vybíráme prvky ze základních knihoven, vkládáme je do okna 

modelu, spojujeme vazbami a tím vytváříme algoritmus.  
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Obrázek 2.1: Prohlížeč knihoven, knihovna matematických operací 

Zdroj: Autor 
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Obrázek 2.2: Okno modelu 

Zdroj: Autor 

Jednotlivé obrázky v práci týkající se modelu vytvořeného v programu Simulink 

mohou být pojmenovány jako detail, v takovém případě je na obrázku výřez 

z příslušného okna modelu, který nezobrazuje celý systém, ale pouze jeho část. 

Obrázek může mít také v názvu slovní spojení obsah prvku. Toto slovní spojení 

nám říká, že to, co vidíme na obrázku, je vnitřním uspořádáním subsystému, který 

se zobrazuje jako jeden prvek o úroveň výše.  

 

2. 2 Subsystém skladování  

2. 2. 1 Začlenění EOQ modelu  

Nyní se zaměříme na implementaci problematiky modelu EOQ, který byl 

teoreticky objasněn v části 1.1 Deterministické zásobování do prostředí 

Matlab/Simulink.  

Pro snadnější demonstraci využijeme konkrétní příklad: 

Na výrobu se v továrně spotřebuje ročně 12000 Ks součástek. Náklady na dodání 

jsou 400 peněžních jednotek za dodávku. Za skladování jedné součástky se 

v pronajatém skladu platí 0,05 peněžní jednotky za měsíc. Vypočítejte náklady na 

zásoby, počet dodávek v daném období, dobu mezi jednotlivými dodávkami 

a nakreslete schéma spotřeby zásob.  
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Obrázek 2.3: Subsystém skladování 

Zdroj: Autor 

 

Na obrázkuObrázek 2.3 je systém znázorněn jako „Black Box“, tedy černá 

schránka, u níž známe pouze vstupy a výstupy. Prvním vstupem je množství 

surovin označené jako Q_surovin, jde o celkové množství za období, které 

zkoumáme v našem případě jeden rok. Druhým vstupem jsou náklady na dodání 

jedné dodávky ndod. Třetí vstup označený jako nskl představuje jednotkové 

náklady na skladování za zadanou časovou jednotku (v našem případě za měsíc). 

Čtvrtý vstup představuje počet jednotek času, na které rovnoměrně dělíme období, 

po které zásobujeme. Ve výše zmíněném zadání je období dlouhé 1 rok 

a jednotkové náklady na skladování jsou vztažené na měsíc, proto časovou osu 

rozdělíme na 12 měsíců. Za jednotku času je tak zvolen 1 měsíc. 

Vlastní algoritmus (jak bude v následujících částech objasněno) pak vykresluje 

schéma spotřeby zásob v diskrétním čase v závislosti na zvolené délce časové 

jednotky. Je obvyklé diskrétní čas označovat n a spojitý čas t. V našem modelu 

však již n využíváme pro označení nákladů, aby nebylo označení proměnných 

matoucí, ponecháme označení tak, jak je v rovnicích z části 1.1 Deterministické 

zásobování. Diskrétní čas zde tedy označujeme proměnou T (doba, po kterou 

zásobujeme), kdy T je 12 měsíců.  
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Výstupy jsou: qopt - optimální velikost dodávky, N - celkové minimální náklady 

na zásobování, p je počet dodávek v daném období a dobu mezi jednotlivými 

dodávkami označujeme jako topt, opět přesto, že algoritmus počítá s diskrétním 

časem. 

Pátým výstupem je vykreslený graf, který se zobrazuje v samostatném okně. 

Program Simulink by umožňoval přidělit mu vlastní výstup „out5“ z „Black Boxu“ 

„Subsystem_skladovani“, ale není to nutné a pro zvýšení přehlednosti ani žádoucí.  

V příloze 5 se nachází graf struktury hierarchie obrázků, který nám ukazuje, jakým 

způsobem spolu souvisí následujících 12 obrázků. 

V Příloze 1 lze vidět, co obsahuje prvek „Subsystem_skladovani“ z obrázku 

Obrázek 2.3. Propojením vstupujících proměnných přes bloky základních 

matematických operací dochází k výpočtu dle vzorců v části 1.1 Deterministické 

zásobování. Optimální velikost dodávky qopt prochází před umístěním na výstup 

blokem „Rounding Function“ (Obrázek 2.4), ten zajišťuje, že výsledek je 

celočíselný. Uvažujeme, že do skladu dodávané položky jsou nedělitelné, 

nemůžeme tedy dodávat ½ suroviny. Proto je vazba také označena jako 

qopt_round. Na úrovni dalších podsystémů a nadsystémů už není důležité, že qopt 

bylo zaokrouhleno a proto v nich píšeme pouze qopt a ne qopt_round. 

 

 

Obrázek 2.4: Detail pro qopt 

Zdroj: Autor 
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Obrázek 2.5: Detail pro součet Ndod a Nskl 

Zdroj: Autor 

Detail na obrázkuObrázek 2.5 zobrazuje, kde v subsystému dochází k součtu 

nákladů na dodání a nákladů na skladování.  

Pro vytvoření grafu resp. pro generování dat pro graf XY, který bude na ose x 

zobrazovat čas (na základě konstanty zvolené pro T) a na ose y množství zboží, 

bude zapotřebí vytvořit cyklus for s podmínkou if uvnitř. Tento cyklus se nachází 

uvnitř bloku „For Iteration Subsystem“ (Příloha 1). 
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2. 2. 2 Vykreslování grafu a Cyklus for  

Program Simulink umožňuje nastavit jako vstup diskrétní i spojitý čas a dává 

také velké množství hotových funkcí, které umožňují grafickou podobu 

zpracování programu značně zjednodušit. Pro danou úlohu však nebyl nalezen 

nástroj, který by splňoval všechny požadavky kladené na zadávané vstupy 

a výstupní řešení. Potřebujeme zajistit, aby byl celkový čas zadáván z konstanty 

a velikost neurčitosti výstupní hodnoty velikosti zásob byla závislá na velikosti 

časové jednotky. Proto byl subsystém pro vykreslení grafu vytvořen sestavením 

ze základních prvků Simulinku. 

Obsah bloku „For Iteration Subsystem“ je zobrazen na obrázkuObrázek 2.6. a 

pro lepší čitelnost v příloze 2. 

 

 

Obrázek 2.6: Obsah prvku „For Iteration Subsystem“ 

Zdroj: Autor 

Graf nám popisuje změnu zásob v čase, tedy funkční závislost množství zásob 

a času.  

Funkce q(t) charakterizující spotřebu zásob bude obsahovat dva členy. Jeden 

člen bude představovat úbytek zásob o nějaké q  každou časovou jednotku t 

(zde je třeba připomenout, že t je v našem modelu čas diskrétní). Druhý člen má 

význam přírůstku zásob při každé dodávce. Platí tedy rovnost: 

  qtqmtq opt   (10) 
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Kde qopt představuje jednu optimální dodávku a neznámá m nám říká, 

o kolikátou dodávku se jedná, přičemž je zde podmínka zvýšení m na m+1 

pokaždé, kdy hrozí, že na konci následující časové jednotky by byla úroveň 

zásob menší nebo rovna nule. Jinak řečeno, k doplnění zásob dojde tak, že pro 

každé   0tq  se m zvýší o 1. Pro m na začátku platí, že m = 1. 

Protože každou časovou jednotku dojde ke stejně velkému úbytku zásob 

a součet všech úbytků zásob musí dát požadované množství Q za období, bude 

q  rovno podílu celkového objemu zásob a celkové doby po kterou 

zásobujeme.  

T

Q
q   (11) 

Základním prvkem pro „For Iteration Subsystem“ je prvek „For Iterator“, jeho 

detail lze vidět na obrázkuObrázek 2.7. Z tohoto prvku vychází posloupnost 

hodnot celých čísel od nuly (nebo od jedné v závislosti na nastavení) až po vstup 

do prvku, což v našem případě je doba, po kterou zásobujeme, respektive počet 

jednotek času celkem. Chceme, aby iterátor začínal s hodnotou nula, protože 

chceme vykreslit graf od okamžiku prvního dovezení zásob, tzn. pro rovnici (10) 

na počátku platí: 

  qqq opt  010  (12) 

Posledním členem posloupnosti má být T. Prvek „For Iterator“ umožňuje pouze 

dvě možnosti nastavení. Iterace od nuly do vstup -1 nebo od jedné do vstupu. 

My potřebujeme iteraci od nuly do T, proto dáme na vstup T+1.  

 

 

Obrázek 2.7: Detail „For Iterator“ 
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Zdroj: Autor 

 

 

Obrázek 2.8: Detail výpočet dle (11) a (12) 

Zdroj: Autor 

 

Na obrázku Obrázek 2.8 je vidět, jak jsou v programu Simulink provedeny 

výpočty dle rovnic (11) a (12). Zlomek Q/T je násoben t, které přichází od For 

iterátoru. Výsledek je směrován do podmínky if, která porovná   0tq  a na 

základě toho aktivuje výstup na jednom ze subsystémů označovaných jako „If 

Action“, jak lze vidět v detailu na obrázkuObrázek 2.9. 

 

 

Obrázek 2.9: Detail podmínka If 

Zdroj: Autor 
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V případě, že je   0tq , (větev „else“) je příslušná hodnota pro rovnici (10) 

směřovaná přímo na výstup do grafu (Obrázek 2.10).  

 

 

Obrázek 2.10: Obsah prvku „If Action Subsystem  ( )   “ 

Zdroj: Autor 

V případě, že   0tq  se aktivuje druhý podsystém (Obrázek 2.11). Tento 

subsystém má tři vstupy qopt, m, a t∙Q/T, jak je vidět na obrázkuObrázek 2.12. 

Subsystém má dva výstupy, první směřuje výchozí q(t) na výstup grafu, druhý 

nám slouží k zajištění toho, že m+1 bude použito v následující iteraci. Obsah 

subsystému a s ním i navýšení m na m+1 lze vidět na obrázkuObrázek 2.11. 

Výstup m+1 prochází přes prvek „Memory“, ten zajišťuje zpoždění o jednu 

iteraci, takže se navýšená hodnota m nepřipočítává k hodnotě q(t), ale až 

k hodnotě o jednu iteraci následující q(t+1). Na tomto bloku je také nastavena 

počáteční hodnota na 1, což zajišťuje, že se na počátku 0m . Poté, co je m 

zvýšeno o 1, dojde k vynásobení qopt, následně je odečten úbytek zásob t∙Q/T 

(respektive (t+1)∙Q/T, protože se jedná o další iteraci) a výsledek je znovu 

směřován na posouzení do podmínky if, čímž se nám cyklus pro m uzavírá.  
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Obrázek 2.11: Obsah prvku „If Action Subsystem  ( )   “ 

Zdroj: Autor 

 

 

Obrázek 2.12: Detail navýšení m na m+1 

Zdroj: Autor 

 

Nyní je ještě třeba objasnit grafický výstup pro „Subsystem_skladovani“. Detail 

je na obrázkuObrázek 2.13 Oba signály pro funkční hodnoty q(t) jsou spojeny 

do jednoho výstupu s pomocí prvku Merge. „XY Graph 1 sklad výrobce“ je 

grafický výstup, který zobrazí data uvnitř programu Simulink vytvořením XY 

grafu, kdy na ose x jsou hodnoty pro t a na ose y funkční hodnoty q(t). Software 

však pro tento graf neumožňuje další grafickou úpravu, jako je pojmenování os 

nebo diskrétní interpretace dat schodovým grafem, proto jsou výstupní data 

směřována do bloku pojmenovaného jako „To Workspace vyrobce“. Hodnoty 
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pro sestavení XY grafu jsou z prostředí Simulink exportovány do Matlabu, kde 

je lze dále zpracovat.  

Data exportovaná do Matlabu musí mít stejný datový typ, proto jsou hodnoty 

pro t z celočíselných číslic bez desetinné čárky převedeny na typ double 

s desetinou čárkou, k tomu slouží blok „Data type Conversion2“.  

Blok „Data type Conversion1“ je umístěn za blok „For Iterator“ a jeho výstup 

směřuje do bloku „Stop Simulation“. Jak lze vidět na obrázkuObrázek 2.14. 

Simulace je postavena jako statická, proto čas zastavení simulace (tzv. 

Simulation Stop Time), který se nastavuje v okně Simulinku musí být nastaven 

na 0.00, což pro program není obvyklé. Defaultní nastavení při otevření nového 

modelu je 10.0. Aby se předešlo lidské chybě při zadávání hodnot, je zde blok 

„Stop Simulation“, který simulaci zastaví vždy už po prvním spuštění cyklu for 

a zajišťuje tak, že simulace je statická, ať už je čas zastavení simulace nastavený 

na jakoukoli hodnotu.  

 

Obrázek 2.13: Detail výstup subsystému „For Iteration Subsystem“ 

Zdroj: Autor 
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Obrázek 2.14: Detail výstupu „Stop Simulation“ 

Zdroj: Autor 

2. 2. 3 Aplikace dílčího modelu Skladování  

Nyní, když byl vysvětlen princip fungování modelu, lze přistoupit k jeho 

aplikaci a k experimentování se zadáváním různých hodnot pro vstupní veličiny. 

Na obrázkuObrázek 2.3 lze vidět, že za vstupní hodnoty jsou zadány konstanty 

dle výše již zmíněného příkladu, Pro přehlednost zde zadání příkladu 

zopakujeme.  

Příklad 1: 

Na výrobu se v továrně spotřebuje ročně 12000 jednotek suroviny (dále j.s.). 

Náklady na dodání jsou 400 peněžních jednotek (dále p.j.) za dodávku. Za 

skladování jednotky suroviny se v pronajatém skladu platí 0,05 peněžní jednotky 

za měsíc. Vypočítejte: velikost optimální dodávky, celkové minimální náklady 

na zásobování, počet dodávek v daném období, dobu mezi jednotlivými 

dodávkami a nakreslete schéma spotřeby zásob s přesností na měsíce.  

Příklad 1, Experiment 1:  

Pro vstupy systému zadáváme: 

Celkové množství surovin za rok: Q_surovin = 12000 (j.s.) 

Jednotkové náklady na skladování: nskl = 0,05 (p.j./měsíc) 

Náklady dodání jedné dodávky: ndod = 400 (p.j./dodávku) 

Doba, po kterou zásobujeme: T = 12 (měsíců) 

Pro výstupy po spuštění algoritmu dostaneme:  

Optimální velikost dodávky: qopt = 4000 (j.s.) 

Celkové minimální náklady na zásobování: N = 2400 (p.j.) 

Počet dodávek v daném období: p = 3 (-) 
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Doba mezi jednotlivými dodávkami: topt = 4 (měsíce) 

Diskrétní povahu statické simulace by nejlépe vystihl schodový graf. Program 

Simulink bohužel neumožňuje vykreslit schodový graf XY hodnot, pro 

vykreslení takového grafu je třeba data exportovat do Matlabu a k vykreslení 

využít Matlab, který nám dává také více možností grafické úpravy zobrazení. 

To však může být poměrně zdlouhavé, pokud provádíme změny v modelu 

a potřebuje rychlé ověření správnosti. Také se nám může stát, že až po 

interpretaci dat v Matlabu zjistíme, že došlo k chybě v zadání vstupních dat. 

Proto je užitečné mít už v Simulinku kontrolní náhled, jak bude přibližně 

schéma spotřeby zásob vypadat. Pro náhled a kontrolu správnosti využíváme 

prostý XY Graf. Ten je pro příklad 1 znázorňuje Graf 2.1.  

 

Graf 2.1: Kontrolní XY graf pro časovou jednotku 1 měsíc 

Zdroj: Autor 

Tento graf pouze spojí hodnoty vypočtené v cyklu for. Data jsou interpretována 

spojitě, uvažujeme tedy, že v průběhu každého měsíce zásoby ubývají 

rovnoměrně. Na začátku třetího měsíce zásoby poklesnou na 1000 ks. Pokud by 

nejpozději na konci následujícího měsíce nedošlo k doplnění zásob, došlo by 

k vyčerpání skladu. Na konci čtvrtého měsíce je zásoba již opět 4000 ks. Lze 

také říci, že v průběhu čtvrtého měsíce došlo k doplnění zásob. 
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Příklad s těmito vstupními hodnotami je specifický v tom, že dochází ke kolizi 

mezi dobou, po kterou zásobujeme a dobou mezi jednotlivými dodávkami. 

Jinými slovy celková doba, po kterou zásobujeme, je p násobkem doby mezi 

jednotlivými dodávkami. Ze vzorce (9) tedy dostávám celočíselný výsledek. 

Graf 2.1 nám říká, že pokud bychom chtěli mít na konci poslední časové 

jednotky (dvanáctého měsíce) nenulovou úroveň zásob na skladě, musela by na 

sklad přijít další (čtvrtá) dodávka, pokud ne, vystačí nám vypočtené tři dodávky 

za období (p = 3).  

Pro získání grafického výstupu, který by nám zobrazoval i schodový graf 

přepneme na okno programu Matlab a zadáme příkaz odkazující na Simulinkem 

vypočtené hodnoty.  

Graf lze poté z Matlabu exportovat jako obrázek. Výsledný výstup lze vidět 

na Graf 2.3. V případě diskrétního schodového grafu nezobrazujeme uvažovaný 

lineární pokles množství zásob v průběhu časové jednotky, ale pouze diskrétní 

skoky na konci každé časové jednotky (v tomto případě měsíce). Pro porovnání 

je zde graf Graf 2.2, na kterém byla použita spojitá interpretace hodnot 

získaných z algoritmu.  

 

Graf 2.2: Schéma spotřeby zásob spojitě, pro T = 12 
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Graf 2.3: Schéma spotřeby zásob diskrétně, pro T = 12 

Zdroj: Autor 

Velikost časové jednotky je pro algoritmus klíčová. Řešení, tak jak je zobrazeno 

na Graf 2.3 nám říká, že pokud bude do skladu na počátku roku dovezeno 

optimální množství 4000 ks, tak v průběhu roku se sklad bude doplňovat pouze 

dvakrát, poprvé na konci dubna, podruhé na konci srpna, a pak až opět 

se začátkem nového roku.  

 

Jeden měsíc je poměrně dlouhá časová jednotka. Diskrétní graf je sice dle 

možností modelu přesný, ale díky dlouhé časové jednotce není hustota 

vypočtených diskrétních bodů velká a vypovídající hodnota je tak omezena, 

Navíc při zběžném pohledu by pozorovatel mohl dojít k závěru, že zde je 

pojistná zásoba 1000 ks, což není.  

Změníme zadání příkladu 1 a časovou jednotku zvolíme jeden den. Doba, po 

kterou zásobujeme (T), potom bude 365 dnů. Vstupní hodnota nskl je zadána na 

měsíc, její hodnotu na den vypočteme jako: 

1825

3

12

365

05,0
skln  (13) 

Příklad 1, Experiment 2:  

Pro vstupy systému zadáváme: 

Celkové množství surovin za rok: Q_surovin = 12000 (j.s.) 
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Jednotkové náklady na skladování: nskl = 
1825

3
 (p.j./den) 

Náklady dodání jedné dodávky: ndod = 400 (p.j./dodávku) 

Doba, po kterou zásobujeme: T = 365 (dní) 

 

Pro výstupy po spuštění algoritmu dostaneme: 

Optimální velikost dodávky: qopt = 4000 (j.s.) 

Celkové minimální náklady na zásobování: N = 2400 (p.j.) 

Počet dodávek v daném období: p = 3 (-) 

Doba mezi jednotlivými dodávkami: topt = 121,7 (dne) 

 

Graf 2.4: Kontrolní XY graf pro časovou jednotku 1 den 

Zdroj: Autor 

 

Vypočtená doba mezi jednotlivými dodávkami je 121,7 dne což odpovídá 

čtyřem měsícům, protože v modelu uvažujeme s průměrnou délkou jednoho 

měsíce jako s podílem počtu dní a počtu měsíců v roce.  

4
12

365
7,121 topt  (14) 

 



 

34 

 

 

Graf 2.5: Schéma spotřeby zásob spojitě, pro T = 365 

Zdroj: Autor 

 

Graf 2.6: Schéma spotřeby zásob diskrétně, pro T = 365 

Zdroj: Autor 

Z grafůGraf 2.5 aGraf 2.6 už je jasně vidět, že jde o EOQ model bez jakékoli 

tvorby pojistné zásoby. V grafu zobrazovaná úroveň nejnižšího dosaženého 

množství zásob, před dodáním další dodávky je tedy také závislá na velikosti 

zvolené časové jednotky.  

 

Nyní se zaměříme na to, jakým způsobem ovlivňuje výsledné schéma spotřeby 

zásob nejen měřítko času, ale i ostatní vstupní veličiny. Pro jednotlivé vstupy 
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budeme zadávat hodnoty výrazně vyšší, než jsou uvedeny v prvním experimentu 

pro příklad 1 a budeme pozorovat, jak tato skutečnost ovlivní grafický výstup.  

Nejprve budeme uvažovat, že vyšší bude celkové potřebné množství, které je 

třeba za období dodat (Q). 

 

Příklad 1, Experiment 3:  

Pro vstupy systému zadáváme: 

Celkové množství surovin za rok: Q_surovin = 27000 (j.s.) 

Jednotkové náklady na skladování: nskl = 
1825

3
 (p.j./den) 

Náklady dodání jedné dodávky: ndod = 400 (p.j./dodávku) 

Doba, po kterou zásobujeme: T = 365 (dní) 

 

Pro výstupy po spuštění algoritmu dostaneme: 

Optimální velikost dodávky: qopt = 6000 (j.s.) 

Celkové minimální náklady na zásobování: N = 3600 (p.j.) 

Počet dodávek v daném období: p = 4,5 (-) 

Doba mezi jednotlivými dodávkami: topt = 81,11 (dne) 

 

Graf 2.7: Schéma spotřeby zásob diskrétně, pro T = 365 a Q = 27000 

Zdroj: Autor 

 

Počet dodávek se navýšil, doba mezi jednotlivými dodávkami se zkrátila. 

Získáme tak případ kdy celková doba, po kterou zásobujeme, neodpovídá 
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násobku doby mezi jednotlivými dodávkami (p= 4,5). Doba mezi jednotlivými 

dodávkami je přibližně 81 dnů, to je výrazně více než dva měsíce, ale méně než 

tři, což může působit obtíže, pokud měsíc zvolíme jako časovou jednotku, jak 

lze vidět dále: 

 

Příklad 1, Experiment 4:  

Pro vstupy systému zadáváme: 

Celkové množství surovin za rok: Q_surovin = 27000 (j.s.) 

Jednotkové náklady na skladování: nskl = 0,05 (p.j./měsíc) 

Náklady dodání jedné dodávky: ndod = 400 (p.j./dodávku) 

Doba, po kterou zásobujeme: T = 12 (měsíců) 

 

Pro výstupy po spuštění algoritmu dostaneme:  

Optimální velikost dodávky: qopt = 6000 (j.s.) 

Celkové minimální náklady na zásobování: N = 3600 (p.j.) 

Počet dodávek v daném období: p = 4,5 (-) 

Doba mezi jednotlivými dodávkami: topt = 2,667 (měsíce) 

 

 

Graf 2.8: Schéma spotřeby zásob diskrétně, pro T = 12 a Q = 27000 

Zdroj: Autor 

Protože algoritmus zaznamenává hodnotu vždy na konci časové jednotky, nemá 

v případě zvolení měsíců za časovou jednotku dostatečné vzorkování. Data jsou 

zkreslená, přesto při správné interpretaci poskytují dostatečnou informaci. Víme, 
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že optimální velikost dodávky je 6000. Maximum na ose y na úrovni 3. měsíce 

však dosahuje množství zásob pouze něco přes 5000, což znamená, že od dodání 

se část zásob již odčerpala, k dodávce tak muselo dojít někdy v průběhu třetího 

měsíce. Stejným způsobem lze přibližně určit ostatní dodávky.  

Nyní budeme zkoumat vliv vyšších jednotkových nákladů na skladování (nskl).  

Měsíční náklady na skladování navýšíme na 0,3. Po přepočtu na denní bude 

platit: 

1825

18

12

365

3,0
skln  (14) 

Příklad 1, Experiment 5:  

Pro vstupy systému zadáváme: 

Celkové množství surovin za rok: Q_surovin = 12000 (j.s.) 

Jednotkové náklady na skladování: nskl = 
1825

18
 (p.j./den) 

Náklady dodání jedné dodávky: ndod = 400 (p.j./dodávku) 

Doba, po kterou zásobujeme: T = 365 (dní) 

 

Pro výstupy po spuštění algoritmu dostaneme: 

Optimální velikost dodávky: qopt = 1633 (j.s.) 

Celkové minimální náklady na zásobování: N = 5879 (p.j.) 

Počet dodávek v daném období: p = 7,348 (-) 

Doba mezi jednotlivými dodávkami: topt = 49,67 (dne) 
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Graf 2.9: Schéma spotřeby zásob diskrétně, pro T = 365 a n = 18 / 1825 

Zdroj: Autor 

Je zřejmé, že navýšení skladovacích nákladů vedlo ke zvýšení četnosti dodávek 

a snížení objemu optimální dodávky. Vyšší skladovací náklady mohou nastat 

v případech, kdy dodávaný materiál například vyžaduje skladování při určitých 

tepelných podmínkách. Provedeme další experiment pro slabé vzorkování podle 

měsíců. 

 

Příklad 1, Experiment 6:  

Pro vstupy systému zadáváme: 

Celkové množství surovin za rok: Q_surovin = 12000 (j.s.) 

Jednotkové náklady na skladování: nskl = 0,3 (p.j./měsíc) 

Náklady dodání jedné dodávky: ndod = 400 (p.j./dodávku) 

Doba, po kterou zásobujeme: T = 12 (měsíců) 

 

Pro výstupy po spuštění algoritmu dostaneme:  

Optimální velikost dodávky: qopt = 1633 (j.s.) 

Celkové minimální náklady na zásobování: N = 5879 (p.j.) 

Počet dodávek v daném období: p = 7,348 (-) 

Doba mezi jednotlivými dodávkami: topt = 1,633 (měsíce) 
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Graf 2.10: Schéma spotřeby zásob diskrétně, pro T = 12 a nskl = 0,3 

Zdroj: Autor 

Z grafu Graf 2.10 vyplívá, že při zadaných vstupních hodnotách je optimální 

doplňovat sklad dvakrát do roka ve dvou po sobě jsoucích měsících a jinak ob 

měsíc. 

 

Dále může dojít ke změně nákladů na dodání (ndod). Vyšší náklady na dodání 

může způsobit celá řada faktorů od zvoleného dopravního prostředku, přes délku 

přepravní cesty až po ceny pohonných hmot.  

 

Příklad 1, Experiment 7:  

Pro vstupy systému zadáváme: 

Celkové množství surovin za rok: Q_surovin = 12000 (j.s.) 

Jednotkové náklady na skladování: nskl = 
1825

3
 (p.j./den) 

Náklady dodání jedné dodávky: ndod = 900 (p.j./dodávku) 

Doba, po kterou zásobujeme: T = 365 (dní) 

 

Pro výstupy po spuštění algoritmu dostaneme: 

Optimální velikost dodávky: qopt = 6000 (j.s.) 

Celkové minimální náklady na zásobování: N = 3600 (p.j.) 

Počet dodávek v daném období: p = 2 (-) 

Doba mezi jednotlivými dodávkami: topt = 182,5 (dne) 
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Graf 2.11: Schéma spotřeby zásob diskrétně, pro T = 365 a ndod = 900 

Zdroj: Autor 

Vyšší náklady na dodání způsobily pokles počtu dodávek na dvě ročně. Přidáme 

ještě výsledky pro 12 měsíců.  

 

Příklad 1, Experiment 8:  

Pro vstupy systému zadáváme: 

Celkové množství surovin za rok: Q_surovin = 12000 (j.s.) 

Jednotkové náklady na skladování: nskl = 0,05 (p.j./měsíc) 

Náklady dodání jedné dodávky: ndod = 900 (p.j./dodávku) 

Doba, po kterou zásobujeme: T = 12 (měsíců) 

 

Pro výstupy po spuštění algoritmu dostaneme:  

Optimální velikost dodávky: qopt = 6000 (j.s.) 

Celkové minimální náklady na zásobování: N = 3600 (p.j.) 

Počet dodávek v daném období: p = 2 (-) 

Doba mezi jednotlivými dodávkami: topt = 6 (měsíců) 
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Graf 2.12: Schéma spotřeby zásob diskrétně pro T = 12 a ndod = 900 

Zdroj: Autor 

Doba mezi jednotlivými dodávkami je zde vzhledem ke zvolené časové jednotce 

celočíselná, a tak není problém rozpoznat, v kterých měsících dochází k přijetí 

dodávky.  

Poslední možností variace vstupů je prodloužení celkové doby T při zachování 

stejného celkového objemu, tak můžeme například simulovat situaci, kdy 

dochází k rozložení výroby do delšího časového intervalu.  

 

Příklad 1, Experiment 9:  

Pro vstupy systému zadáváme: 

Celkové množství surovin za rok: Q_surovin = 12000 (j.s.) 

Jednotkové náklady na skladování: nskl = 
1825

3
 (p.j./den) 

Náklady dodání jedné dodávky: ndod = 400 (p.j./dodávku) 

Doba, po kterou zásobujeme: T = 730 (dní) 

 

Pro výstupy po spuštění algoritmu dostaneme: 

Optimální velikost dodávky: qopt = 2828 (j.s.) 

Celkové minimální náklady na zásobování: N = 3394 (p.j.) 

Počet dodávek v daném období: p = 4,243 (-) 

Doba mezi jednotlivými dodávkami: topt = 172,1 (dne) 
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Graf 2.13: Schéma spotřeby zásob diskrétně, pro T = 730 

Zdroj: Autor 

Lze si povšimnout, že velikost dodávky je menší a doba mezi jednotlivými 

dodávkami se prodloužila. Celkové minimální náklady jsou vyšší, protože délka 

období je dvojnásobná. Nyní provedeme totéž pro 1 měsíc jako časovou 

jednotkou. 

 

Příklad 1, Experiment 10:  

Pro vstupy systému zadáváme: 

Celkové množství surovin za rok: Q_surovin = 12000 (j.s.) 

Jednotkové náklady na skladování: nskl = 0,05 (p.j./měsíc) 

Náklady dodání jedné dodávky: ndod = 400 (p.j./dodávku) 

Doba, po kterou zásobujeme: T = 24 (měsíců) 

 

Pro výstupy po spuštění algoritmu dostaneme:  

Optimální velikost dodávky: qopt = 2828 (j.s.) 

Celkové minimální náklady na zásobování: N = 3394 (p.j.) 

Počet dodávek v daném období: p = 4,243 (-) 

Doba mezi jednotlivými dodávkami: topt = 5,657 (měsíce) 

 



 

43 

 

 

Graf 2.14: Schéma spotřeby zásob diskrétně, pro T = 24 

Zdroj: Autor 

2. 3 Nadsystém dodavatelského řetězce  

Jednou z výhod Simulinku jako grafického programovacího jazyka je tvorba 

subsystémů s jasně uspořádanými vstupy a výstupy, což nám umožňuje 

systémový pohled na problém. Příklad lze nalézt na Obrázek 2.3, kde na vstup 

ndod (náklady na dodání) nebo na vstup nskl (náklady na skladování) by bylo 

možné směřovat výstupy z jiných úloh, jejichž cílem je tyto náklady určit. V této 

práci se však zaměříme na napojení vytvořeného subsystému pro skladování do 

systému dodavatelského řetězce. Pro modelování dodavatelského řetězce se 

často používají dynamické systémy. Zde si však i kvůli vazbě na subsystém 

skladování pokusíme vystačit se statickým modelem.  

Teoretický dodavatelský řetězec vytvoříme tak, že zadaný Příklad 1 

modifikujeme o těžaře a prodejce. Těžař těží suroviny a dodává je výrobci. 

Prodejce od výrobce odebírá výrobky, poptává určité množství. Pro 

zjednodušení budeme uvažovat, že prodejce objednává pouze jednou za celou 

celkovou dobu T.  

Zadání příkladu pak může vypadat následovně:  

Příklad 2: 

Prodejce na následující rok objedná 3000 výrobků, na výrobu jednoho výrobku 

je zapotřebí čtyř surovin.  
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1. Určete, kolik surovin musí výrobce objednat. (Na výrobu se v továrně 

spotřebuje ročně 12000 ks surovin.) 

2. Náklady na dodání jedné dodávky surovin jsou 400 peněžních jednotek, u 

výrobků to je 100 peněžních jednotek. Za skladování jedné suroviny i výrobku 

se v pronajatém skladu platí 0,05 peněžní jednotky za měsíc. Vypočítejte 

náklady na zásoby, počet dodávek v daném období, dobu mezi jednotlivými 

dodávkami a nakreslete schéma spotřeby zásob pro prodejce a výrobce.  

Dále zohledněte následující skutečnosti: 

Pokud výrobce dokáže vyrobit za každý měsíc maximálně 250 výrobků, je 

schopen uspokojit poptávku prodejce? 

Pokud těžba dokáže vytěžit za každý měsíc maximálně 1000 surovin, je schopna 

uspokojit poptávku výrobce? 

Víme, že náklady těžby na jednu dodávku výrobci jsou 1000 peněžních 

jednotek. Zpracujte dvě varianty řešení. První bez tzv. koordinace dodávek mezi 

výrobcem a těžařem, druhou s koordinací dodávek. Porovnejte náklady pro 

těžaře a výrobce v obou variantách. 

2. 3. 1 Varianta bez koordinace dodávek těžař - výrobce  

Nejprve je třeba vysvětlit, jakým způsobem byl vytvořen nadsystém 

dodavatelského řetězce. Strukturu hierarchie obrázků pro tuto část lze nalézt 

v příloze 6. Celý systém je zobrazen v Příloze 3. Nejprve byly sériově zapojeny 

dva subsystémy skladování, jejichž princip fungování byl popsán v předchozích 

částech. Jeden subsystém skladování pro výrobce a druhý subsystém skladování 

pro prodejce s totožným vstupem pro celkovou dobu T (Obrázek 2.15). Vstupy 

Q_surovin a Q_vyrobku jsou řešeny jako výstupy nově přidaných subsystémů.  

 

Obrázek 2.15: Detail sériového uspořádání subsystémů skladování 

Zdroj: Autor 
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Jak lze vidět na obrázku Obrázek 2.16, poptávka prodejce je zadána jako 

konstanta a směřována jako vstup subsystému „Subsystem_vyroba“. Tento 

subsystém má více vstupů. Vstup snv znamená surovin na výrobek a označuje 

nám počet surovin potřebných na jeden výrobek. Vstup Limit_vyroba 

zohledňuje, do jaké míry je výroba schopna uspokojit poptávku. Dle zadání jde o 

250 výrobků na měsíc. Na obrázku Obrázek 2.16 je hodnota přepočtena na den, 

protože celková doba, po kterou zásobujeme T, je zadána jako 365 dní. T je také 

vstupem do subsystému výroby. Q_surovin je objednané množství surovin, které 

přichází od těžaře. 

 

Obrázek 2.16: Detail poptávky prodejce a Black boxu „Subsystem_vyroba“ 

Zdroj: Autor 

Obsah subsystému pro výrobu je na obrázku Obrázek 2.17. Objednávané 

množství na časovou jednotku je s pomocí funkce switch porovnáno s limitem 

výroby. V případě, že objednávka přesahuje možnosti výroby, zajišťuje výrobní 

podnik dodávky v maximální možné míře, které je schopen, tedy na úrovni 

limitu výroby. Výstup z funkce switch je množství výrobků za jednu časovou 

jednotku, vynásobíme ho T, získáme tak plánované vyráběné množství výrobků 

za období T. 
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Obrázek 2.17: Obsah prvku „Subsystem_vyroba“ 

Zdroj: Autor 

Plánované vyráběné množství výrobků se vynásobí koeficientem, který nám 

zohledňuje, kolik suroviny je třeba na vytvoření jednoho výrobku (snv), získáme 

tak množství surovin, které výrobce poptává po těžaři (označujeme jako 

poptavka_vyrobce_Q_surovin).  

Výstup poptavka_vyrobce_Q_surovin ze subsystému výroby je směřován 

do subystému těžby, jak lze vidět na obrázku Obrázek 2.18.  

 

Obrázek 2.18: Detail spojení subsystémů výroby a těžby surovin 

Zdroj: Autor 
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„Subsystem_tezba_surovin“ je vnitřním uspořádáním obdobný subsystému 

výroby. Také zde máme vstupující limit těžby, T a uvnitř subsystému blok 

switch, který zajišťuje přepínání mezi vstupující poptávkou výrobce po 

surovinách a maximální schopností těžby dostát poptávce. 

 

Obrázek 2.19: Obsah prvku „Subsystem_tezba_surovin“ 

Zdroj: Autor 

Obdobným způsobem jako byla určena poptavka_vyrobce_Q_surovin je určeno 

i množství Q_surovin, které je prvním výstupem subsystému těžby surovin. 

Tento výstup je směřován na první vstup „In1_Q“ subsystému skladování 

výrobce, což lze vidět v příloze 3 nebo částečně na obrázku Obrázek 2.15. Dále, 

jak je vidět na obrázku Obrázek 2.18, je Q_surovin směřováno zpět do 

subsystému výroby jako první vstup „In1_Q_surovin“. Uvnitř subsystému 

výroby dojde k podělení množství přicházejících surovin konstantou 

zohledňující počet surovin na jeden výrobek (Obrázek 2.17) a získáváme 

množství výrobků, které se bude dodávat prodejci (tj. Q_vyrobku). Stejně jako 
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jsme pro výrobce směřovali Q_surovin tak i Q_vyrobku je příslušným vstupem 

subsystému skladování prodejce.  

Vraťme se ještě k subsystému těžby surovin, který má dva vstupy a jeden 

výstup, jež ještě nebyly vysvětleny (Obrázek 2.18). Jde o vstup ntez, který 

představuje náklady, které má těžař na vytvoření jedné dodávky, vstup 

qopt_vyrobce, což je výstup z prvku „Subsystem_skladovani_vyrobce“ a výstup 

Ntez, což jsou náklady těžaře za celé období T.  

Poté, co je určeno množství surovin a proběhnou všechny procesy v subsystému 

skladování výrobce, vstupuje optimální velikost dodávky pro výrobce 

(qopt_vyrobce) do subsystému těžby surovin. Jak nám ukazuje obrázek Obrázek 

2.19, množství surovin (Q_surovin) je vyděleno optimální velikostí dodávky 

(qopt_vyrobce). Získáváme tak p počet dodávek v období dle vzorce (8). Počet 

dodávek je vynásoben náklady, které má těžba na vytvoření jedné dodávky 

(ntez), získáme tak Ntez - náklady těžaře za celé období T. Ntez potřebujeme pro 

porovnání variant s koordinací dodávek a bez ní. Počet dodávek v období p by 

nebylo nutné počítat znovu, máme ho jako výstup subsystému skladování 

výrobce (p_vyrobce), jak je vidět v Příloze 3. Stačilo by přímo vynásobit ntez 

a p_vyrobce a náklady těžby za celé období (Ntez) by byli určeny. Zvolená 

varianta je však přístupnější pro grafické uspořádání prvků a navíc demonstruje 

vztahy mezi jednotlivými veličinami v příkladu.  

Náklady výrobce a těžaře jsou pak zobrazeny zvlášť spolu s jejich součtem 

(Obrázek 2.20).  

 

Obrázek 2.20: Detail výpočtu nákladů výrobce a těžaře bez koordinace dodávek 

Zdroj: Autor 

Nyní do vytvořené statické simulace zadáme hodnoty z příkladu a spustíme 

algoritmus.  
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Příklad 2, Experiment 1:  

Pro vstupy systému zadáváme: 

Poptávka prodejce: poptavka_prodejce_Q_vyrobku = 3000 (výrobků) 

 nskl_prodejce = 
1825

3
 (p.j./den) 

 ndod_prodejce = 100 (p.j.) 

 nskl_vyrobce = 
1825

3
 (p.j./den) 

 ndod_vyrobce = 400 (p.j.) 

 T = 365 (dní)  

Náklady těžby na vyhotovení jedné dodávky:  ntez  = 1000 (p.j.) 

Počet surovin na jeden výrobek: snv = 4 (-) 

 limit_vyroba = 

12

365

250
 (výrobků/den) 

 limit_tezba  = 

12

365

1000
 (surovin/den) 

Pro výstupy po spuštění algoritmu dostaneme:  

 qopt_prodejce = 1000 (výrobků) 

 N_prodejce = 600 (p.j.) 

 p_prodejce = 3 (-) 

 topt_prodejce = 121,7 (dne) 

 qopt_vyrobce  = 4000 (surovin) 

 N_vyrobce = 2400 (p.j.) 

 p_vyrobce = 3 (-) 

 topt_vyrobce = 121,7 (dne) 

 

Celkové náklady těžby za období T:  Ntez = 3000 (p.j.) 

Náklady výrobce a těžaře bez koordinace dodávek: 

 NVaT_bez_koordinace = 5400 (p.j.) 

Na následujících dvou grafech je nejprve pro výrobce a poté pro prodejce 

zobrazeno schéma spotřeby zásob diskrétně schodovým grafem, kdy T = 365, 

pro variantu bez koordinace dodávek mezi těžařem a výrobcem. 
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Graf 2.15: Schéma spotřeby zásob pro výrobce, varianta bez koordinace 

dodávek 

Zdroj: Autor 

 

 

Graf 2.16: Schéma spotřeby zásob pro prodejce, varianta bez koordinace 

dodávek 

Zdroj: Autor 

2. 3. 2 Varianta s koordinací dodávek těžař - výrobce  

Nejprve je třeba objasnit, co samotný pojem koordinace dodávek představuje. 

Optimální velikost dodávky pro výrobce nemusí být optimální velikostí dodávky 

pro celý dodavatelský řetězec. Dodavatel v tomto případě náš těžař těží suroviny 

při nákladech na přípravu výroby na jednu dodávku ntez. Pokud chceme určit 

náklady pro celek výrobce – těžař, tak ntez zahrneme do modelu tím způsobem, 

že je jednoduše přičteme k nákladům na dodání ndod. Pro vzorce (6) a (7) potom 

dostáváme:  
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Nyní bude objasněno, jakým způsobem byla tato varianta zapracována do 

našeho modelu v Simulinku.  

Celý model pro variantu s koordinací dodávek lze vidět v příloze 4. Souvislosti 

mezi jednotlivými obrázky, zobrazuje příslušná struktura hierarchie obrázků 

v příloze 7. V modelu, který byl popsán výše ve variantě bez koordinace 

dodávek (část 2.3.1), došlo jen k několika dílčím úpravám. Náklady těžby jsou 

přivedeny jako další vstup do subsystému skladování výrobce (Obrázek 2.21). 

V tomto subsystému jsou sečteny s ndod. (Obrázek 2.22) 

 

Obrázek 2.21: Detail ntez vstupuje do „Subsystem_skladovani_vyrobce“ 

Zdroj: Autor 
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Obrázek 2.22: Detail součet  ntez a ndod 

Zdroj: Autor 

Výstupem týkajícím se nákladů subsystému „Subsystem_skladovani_vyrobce“ pak 

nebudou náklady výrobce, ale optimální náklady pro výrobce a těžaře s koordinací 

dodávek, jak lze vidět na obrázku Obrázek 2.23. 

 

Obrázek 2.23: Detail, varianta rozdělení nákladů mezi výrobce a těžaře 

Zdroj: Autor 
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Koordinace velikosti dodávek snížila celkové náklady, ale bude třeba realokovat 

náklady mezi účastníky dodavatelského řetězce. Příklad, jak by mohlo vypadat 

rozdělení nákladů lze vidět na Obrázek 2.23, kdy se N_vyrobce_a_tezare dělí mezi 

těžaře a výrobce v poměru, který odpovídá jejich podílu na celkových nákladech 

ve variantě bez koordinace dodávek. 

9

4

5400

2400

__

_


koordinacebezNVaT

vyrobceN
 (17) 

9

5

5400

3000

__


koordinacebezNVaT

Ntez
 (18) 

 

Rozdělení nákladů mezi výrobce a těžaře může být provedeno samozřejmě i jiným 

způsobem a záleží na smlouvě týkající se koordinace dodávek, kterou mezi sebou 

oba subjekty uzavřou. Řešení dělení nákladů by z hlediska dodavatelského řetězce 

nemělo význam, pokud by výrobce a těžař byli vlastněni jedním subjektem.  

Ntez ve variantě s koordinací dodávek, byly určeny stejným způsobem, jako ve 

variantě bez koordinace dodávek, zde však představují přímé náklady těžaře, těžař 

se však musí podílet na vyšších nákladech výrobce. Jeho celkové náklady jsou 

N_tezare_dle_smlouvy.  

 

Algoritmus byl spuštěn se stejnými vstupními hodnotami, jako ve variantě 

bez koordinace dodávek. 

Příklad 2, Experiment 2:  

Pro vstupy systému zadáváme: 

Poptávka prodejce: poptavka_prodejce_Q_vyrobku = 3000 (výrobků) 

 nskl_prodejce = 
1825

3
 (p.j./den) 

 ndod_prodejce = 100 (p.j.) 

 nskl_vyrobce = 
1825

3
 (p.j./den) 

 ndod_vyrobce = 400 (p.j.) 

 T  = 365 (dnů) 

Náklady těžby na vyhotovení jedné dodávky:  ntez  = 1000 (p.j.) 

Počet surovin na jeden výrobek: snv  = 4 (-) 
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 limit_vyroba = 

12

365

250
 (výrobků/den) 

 limit_tezba  = 

12

365

1000
 (surovin/den) 

Pro výstupy po spuštění algoritmu dostaneme:  

 qopt_prodejce = 1000 (výrobků) 

 N_prodejce = 600 (p.j.) 

 p_prodejce = 3 (-) 

 topt_prodejce = 121,7 (dne) 

 qopt_vyrobce = 7483 (surovin) 

 N_vyrobce_a_tezare = 4490 (p.j.) 

 p_vyrobce = 1,604 (-) 

 topt_vyrobce = 227,6 (dne) 

 

Přímé náklady těžaře:  Ntez = 1604 (p.j.) 

Náklady výrobce a těžaře s koordinací dodávek:  

 NVaT_s_koordinaci = 4490 (p.j.) 

Náklady výrobce: N_vyrobce = 1996 (p.j.) 

Celkové náklady těžby za období T: 

 N_tezare_dle_smlouvy = 2494 (p.j.) 

 

Přímé náklady těžaře za období model určil jako 1604 peněžních jednotek na 

základě toho, že počet dodávek p = 1,604, což v praxi znamená, že například 

v prvním roce bude třeba dvou dodávek za období, ovšem za deset let bude třeba 

pouze 16 dodávek a nikoli 20 kdyby p = 2. Jen těžko lze ale hledat produkt, 

u něhož by se udržela konstantní poptávka po tak dlouhou dobu.  

Na následujících dvou grafech je nejprve pro výrobce a poté pro prodejce 

zobrazeno schéma spotřeby zásob diskrétně schodovým grafem, kdy T = 365, 

pro variantu s koordinací dodávek mezi těžařem a výrobcem. 
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Graf 2.17: Schéma spotřeby zásob pro výrobce s koordinací dodávek  

Zdroj: Autor 

 

Graf 2.18: Schéma spotřeby zásob pro prodejce s koordinací dodávek 

Zdroj: Autor 

Jak je patrné ze schématu spotřeby zásob pro výrobce, v důsledku zavedení 

koordinace dodávek došlo k navýšení objemu skladovaných zásob a snížení počtu 

dodávek, výsledkem však jsou nižší celkové náklady.  

 

Shrnutí rozdělení nákladů v příkladu 2: 

Celkové náklady – výrobce a těžař bez koordinace dodávek:  5400 (p. j.) 

Celkové náklady – výrobce a těžař s koordinací dodávek: 4490 (p. j.) 

Rozdíl: 910 (p. j.) 

Celkové náklady pro část dodavatelského řetězce zahrnující těžaře a výrobce, tak 

byli sníženy o 910 peněžních jednotek.  
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Náklady výrobce bez koordinace dodávek s těžařem:  2400 (p. j.) 

Náklady výrobce při koordinací dodávek s těžařem:  1996 (p. j.) 

Rozdíl: 404 (p. j.) 

Na straně výrobce došlo k úspoře 404 peněžních jednotek. 

 

Náklady těžaře bez koordinace dodávek s výrobcem:  3000 (p. j.) 

Náklady těžaře při koordinací dodávek s výrobcem:  2494 (p. j.) 

Rozdíl: 506 (p. j.) 

Na straně výrobce došlo k úspoře 506 peněžních jednotek. 

 

Koordinace dodávek mezi výrobcem a těžařem nemá na prodejce žádný vliv, jeho 

schéma spotřeby zásob zůstalo stejné. Model v Simulinku nepočítá s možností 

integrace prodejce do aliance na řetězci.  

Prodejce je v této simulaci pouze pro demonstraci možnosti sériového řazení 

subsystémů skladování. Pro zapojení prodejce do aliance na řetězci by bylo 

vhodnější vytvořit složitější dynamický model namísto prezentovaného statického 

modelu.  

 

2. 4 Knihovna bloků  

V modelu popsaném v předchozí kapitole 2.3 Nadsystém dodavatelského řetězce 

procujeme s třemi typy subsystémů, jde o „Subsystem_skladovani“, 

„Subsystem_vyroba“ a „Subsystem_tezba_surovin“. Tyto subsystémy lze jako funkční 

bloky uložit do samostatné knihovny programu Simulink. Z této knihovny je možné 

bloky vkládat do nových modelů metodou drag and drop. Tyto bloky pak slouží jako 

kostky stavebnice, které je možné různým způsobem zapojovat. Vlastní simulace tak 

může vytvářet i osoba, která detailně nezná vnitřní obsah jednotlivých bloků. Do 

simulace by tak například mohl být přidán mezičlánek v podobě výrobce polotovarů 

nebo součástek. Jednotlivé bloky lze zcela volně upravovat a dále modifikovat, což 

vytváří potenciál pro vytvoření diferencovanější množiny bloků, z které by bylo možné 

sestavovat i složitější dodavatelské řetězce.  
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Obrázek 2.24: Knihovna vytvořených bloků 

Zdroj: Autor 
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3. Využití simulací v logistice 

V simulaci popsané výše byly použity pouze statické výpočty a jedna metoda 

operačního výzkumu (EOQ model). Jednotlivé parametry řetězce tak jsou jednak určité, 

což je správně, protože využíváme deterministického modelu, ale hlavně v čase 

konstantní, neměnné. Dodavatelské řetězce však fungují v prostředí, které se v čase 

mění velmi výrazně. Proměnlivost v čase se označuje jako dynamičnost. Dynamicky se 

v dodavatelském řetězci vyvíjejí parametry, jako jsou poptávka, cena, vstupující 

náklady. Navíc některé subjekty se stávají a jiné přestávají být členy dodavatelských 

sítí. Realitě se tak dá přiblížit tvorbou dynamických simulací. Při uskutečňování změn 

v dynamicky simulovaném řetězci je možno pochopit, jakým způsobem funguje 

dynamika reálného dodavatelského řetězce.  

Pro tvorbu dynamických simulací existuje množství programů, které umožňují práci 

s již hotovými bloky, nabízejí intuitivní a uživatelsky přístupné prostředí, na druhou 

stranu nemusí umožňovat přístup do vnitřního algoritmu jednotlivých bloků tak, jak to 

umožňují bloky ve statické simulaci v kapitole 2. Simulovaný model.  

Jedním z programů umožňujících implementovat koncepce systémové dynamiky, 

a tak i dynamiky dodavatelských řetězců, je program STELLA. V tomto programu se 

také využívá ikonografického programování. S pomocí programu STELLA lze 

navrhovat modelové rámce pro dynamické dodavatelské sítě.  

Jazyk STELLA obsahuje čtyři základní bloky [4]:  

Zásoba (Stock) – reprezentuje cokoli, co se akumuluje. 

Tok (Flow) – reprezentuje aktivitu, která mění velikost zásoby.  

Konvertor (Converter) – modifikuje aktivitu.  

Konektor (Connector) – přenáší vstupy a informace. 

 

Obrázek 3.1: Bloky jazyku STELLA 

Zdroj: [4] 

Dále program STELLA dává možnost pracovat s řadou zabudovaných funkcí, pro 

modelování dodavatelských sítí jsou vhodné funkce:  

AND/OR pro modelování AND/OR síťových prostředí, 
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DELAY pro modelování dodacích lhůt, 

FORCST prognózuje poptávku v rámci stupňů dodavatelského řetězce, 

RANDOM generuje náhodnou poptávku zákazníků. 

 

Mezi další simulační nástroje systémové dynamiky patří programy jako iThink, 

Powersim, Vensim, nebo Systems dynamics.  

Dále se v logistice ve velké míře využívají diskrétní simulační nástroje, jde o programy, 

ve kterých je čas vnímán nespojitě s pomocí na sebe navazujících událostí. Takovými 

programy jsou například ARENA, Wittness, nebo Simul8.  

Tyto programy mají prostředí založené na stejném principu jako knihovna v 2.4. 

Základní prvky, ze kterých je model sestaven, se z menu přetahují na pracovní plochu 

a propojují se vazbami.  

 

Obrázek 3.2: Prostředí programu Simul8 

Zdroj: [11]  

Obdobně program Wittness má lištu simulačních nástrojů a základní pracovní okno. 
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Obrázek 3.3: Základní pracovní okno Wittness 

Zdroj: [11] 

 

Obrázek 3.4: Lišta simulačních nástrojů Wittness 

Zdroj: [11] 

Program Wittness od britské společnosti Lanner Group byl použit při návrhu 

logistických systémů ve zdravotnictví nebo v automobilovém průmyslu. V ČR se na 

jeho využití zaměřuje například konzultační společnost Dynamic Future s.r.o. 

Společnost s využitím programu například realizovala ověření činnosti nově navržené 

výrobní linky, porovnání staré organizace řízení výroby s navrhovanou, založenou na 

systému KANBAN, nebo optimalizaci počtu manipulačních prostředků v Hamé a.s.  

Obecně se simulací využívá při navrhování řešení skladů, logistických center 

a obslužných provozů. Simulují se ale i rozsáhlejší systémy. Jako příklad využití 

simulačních metod v zahraničí může posloužit návrh obslužných zón letišť, systémů 
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manipulace se zavazadly a systémů odbavování letů pro britskou správu letišť. Simulací 

bylo také využito v návrhu podzemní dopravy pro letiště Amsterdam Schiphol. 

Společnost Shell využila komplexní simulační model přepravy ropy a zemního plynu 

pro průběžnou optimalizaci využití flotily tankerů.  
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4. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo prozkoumat možnosti využití programů pro 

matematické modelování, konkrétně prostředí Matlab/Simulink pro řešení úloh teorie 

zásob a úloh spojených s problematikou řízení zásob na logistickém řetězci.  

V softwaru pro tvorbu modelů - Simulink byl vytvořen model (program), který je 

deterministický, statický a diskrétní.  

Simulinkový model zobrazující sklad řízený podle deterministického zásobování v textu 

byl pojmenován jako subsystém skladování. Nejdůležitějším výstupem tohoto prvku je 

vykreslené schéma spotřeby zásob, které nám ukazuje, jak ve skladu ubývají zásoby 

a kdy jsou doplněny. Algoritmus pro vykreslení tohoto schématu je postavený tak, že 

spojuje hodnoty úrovně zásob vypočtené pro jednotlivé časové jednotky. Přesnost 

tohoto schématu záleží na velikosti zadané časové jednotky, což jsme na simulaci 

otestovali experimenty se zadáváním různých hodnot pro měsíc a pro den jako časové 

jednotky. Celkem bylo na subsystému skladování provedeno 10 experimentů, které 

potvrdili, že model funguje správně a ukázali závislost získaných výsledků na velikosti 

zvolené časové jednotky. 

Velikost časové jednotky je zadávána v závislosti na délce období, po které zásobujeme, 

což lze vidět jako jednu ze slabin této statické simulace. Zajímavé přiblížení modelu 

realitě by bylo ošetření podmínky zásobování mimo víkendy v případě zvolení 1 dne 

jako časové jednotky nebo obecně zařazení vlivu kalendářních variací na faktor času. 

Poměrně jednoduché, ale uživatelsky praktické by bylo přidání výpočtu tzv. předstihu 

objednávky.  

Subsystém skladování se stal součástí většího celku nadsystému dodavatelského řetězce 

tak, že byly sériově zapojeny dva subsystémy skladování, jeden byl přiřazen výrobci 

a druhý prodejci. Následně byly přidány další dva subsystémy, subsystém výroby 

a subsystém těžby, které slouží k výpočtům objemu surovin a objemu výrobků 

vstupujících do subsystémů skladování na základě poptávky, kterou určuje prodejce. 

Těžba i výroba má určité technické omezení v tom, kolik jednotek dokáže za období 

vyprodukovat. Tento limit lze pro dané subsystémy parametricky nastavit. Nadsystém 

dodavatelského řetězce byl zpracován ve dvou variantách. V první variantě subjekty 

těžaře i výrobce pracovaly nezávisle. V druhé variantě byla uplatněna tzv. koordinace 

dodávek mezi výrobcem a těžařem, výrobce zahrnul náklady těžaře na přípravu 

dodávky do svých nákladů na dodání, došlo k určení optimální velikosti dodávky pro 
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celek těžař – výrobce a následně k rozdělení nákladů na tuto variantu řešení mezi těžaře 

a výrobce. Byla vypočtena úspora oproti variantě, ve které ke kooperaci nedochází.  

Vytvořená knihovna bloků může být základem pro stavebnici, která by při výuce 

zprostředkovávala studentům hlubší pochopení nejen modelu EOQ, ale také samotných 

dodavatelských řetězců.  

Program je zcela otevřený k úpravám, všechny operace až po základní matematické 

operace je dovoleno uživateli modelu dále upravovat a modifikovat, což otevírá 

možnosti dalšího vylepšování a parametrizace modelu pro jeho potencionální uživatele. 

Simulinkový model i vytvořená knihovna se nachází na přiloženém CD. 
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