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Požadavky kladené na
řešení podnikových procesů.

Komplexní, dynamický 
přístup k řešení.

Podpora rozhodování a minimalizace chyb 
dynamickou vícekriteriální analýzou podnikových procesů

pomocí počítačové simulace diskrétních událostí.

Možnost vyzkoušet a zvážit 
různé varianty řešení.
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VyuVyužžíívváánníí modernmoderníích simulach simulaččnníích systch systéémmůů
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Simulační běhSimulační běh

Realizace

Abstrakce, 
modelování

Změna modelu
Interpretace

Vyhodnocování

Výsledky
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Situační layout

Linka Mezisklad

Expediční
sklad

Poruchy linky!
Poruchy vozík ů!

Je vhodnJe vhodnéé řřeeššit poit poččíítataččovou simulacovou simulacíí??



ShrnutShrnut íí
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PPřříínosy simulace:nosy simulace:

• Kvantitativní
(úspora pracovníků, snížení zásob, …).

• Kvalitativní
(zabránění chybnému rozhodnutí, 
odsimulování funkčnosti procesu,
získání podložených argumentů pro diskuzi,  
získání konkurenční výhody, …).
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ProPročč vyuvyužžíívat povat poččíítataččovou simulaci ovou simulaci -- 1:1:

• Simulací lze řešit i velmi složité systémy, které
jsou neřešitelné analytickými metodami.

• Simulace umožňuje studium chování systému v 
reálném, zrychleném nebo zpomaleném čase.

• Již samotné zkušenosti z tvorby modelu mohou 
vést k návrhům na zlepšenířízeníči struktury.
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ProPročč vyuvyužžíívat povat poččíítataččovou simulaci ovou simulaci -- 2:2:

• Simulace poskytuje větší přehled o 
podnikových procesech.

• Pozorováníčinnosti simulačního modelu vede 
k lepšímu pochopení reálného systému.

• Simulace umožňuje komplexnější pohled na 
studovaný problém.



Logistika

ProPročč vyuvyužžíívat povat poččíítataččovou simulaci ovou simulaci -- 3:3:

• Pomocí simulace je možné důkladně prověřit 
různé varianty řešení.

• Možnost využití již jednou vytvořeného 
modelu i v dalších činnostech podniku.

• Simulace podporuje tvůrčí a týmovou práci.

Logistika

Kdy vyuKdy využžíívat povat poččíítataččovou simulaci:ovou simulaci:

• Pro zjištění zcela nových vlastností systému.

• Když problém nelze vyřešit analyticky.

• Když experimentování s reálným systémem 
není možné, popř. je příliš nákladné.

• Pro přezkoušení stávajícího řešení docíleného 
jinými metodami.
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TypickTypick éé úúlohy pro lohy pro řřeeššeneníí pomocpomocíí simulace:simulace:

• „Optimalizace“ obchodních procesů.

• Navrhování logistických koncepcí.

• Projektování výrobních systémů.

• Plánování a řízení výroby.

• Analýzy výroby.

• Školení pracovníků.
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TypickTypick éé úúlohy pro lohy pro řřeeššeneníí pomocpomocíí simulace simulace -- 2:2:

• „Co - když“ analýzy.

• Identifikace a odstranění úzkých míst.

• Odhalování rezerv.
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Simulace odpovSimulace odpovííddáá na otna otáázky:zky:

• Dodržím termín zakázky?

• Jak ovlivní výpadek určité kapacity výrobu?

• Co se stane po přijetí této zakázky?

• Jaká je velikost rozpracované výroby?

• Jaké a kde jsou rezervy?

Logistika

Simulace pomSimulace pomááhháá::

• provádět „co - když“ analýzy,

• identifikovat a odstraňovat úzká místa,

• odhalovat rezervy,

• projektovat inovační změny,

• přesvědčit pracovníky o opodstatněnosti 
navrhovaného řešení,

• získávat argumenty pro diskuzi,

• apod.
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PoPoččíítataččovov áá simulace vsimulace v ššak nenak nen íí „„ vvššeleléékk““
a ne va ne v žždy je nutndy je nutn éé čči vhodni vhodn éé ji vyuji vyu žžíívat.vat.
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SlabSlabéé strstráánky simulace:nky simulace:

• Vysoké nároky na tvorbu modelu.

• Poměrně značné vstupní investice do 
simulačního systému.

• Relativně vysoké mzdové nároky.

• Při nedostatečné kvalifikaci možnost chybné
interpretace výsledků.



SimulaSimula ččnníí projekt projekt 
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ZavZaváádděěnníí popoččíítataččovovéé simulace:simulace:

• Simulace ve vlastní režii.

• Zakoupení hotového simulačního projektu.

• Kombinace předchozích variant.
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Volba metody řešení
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simulací? ano

ne

Problém

Tradiční řešení

Prezentace

Problém

Projekt schválen?

ano

ne

Implementace

Simulační projekt
Definování projektu

Tvorba modelu
Experimentování

Dokončení projektu

ne

Ukončit projekt?

ano
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Důsledně dodržovat principy     

týmové práce a projektového řízení. 
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KterKter éé simulasimulaččnníí systsystéémy se vyumy se využžíívajvajíí v v ČČR ?R ?

• Witness
• Arena
• Quest

• AweSim
• Simul8
• Simpro
• ProModel
• Showflow

…



3D animace a virtu3D animace a virtu áálnln íí realitarealita
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ProjektovProjektováánníí výroby výroby ZlepZlepššovováánníí procesprocesůů
LogistikaLogistika ŘŘíízenzeníí výrobyvýroby
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