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Úvod 

Úvod  

Jednou z cest, jak zkvalitnit manažerské rozhodování, je používání kvantitativních 

metod a matematického modelování. Operační výzkum lze stručně charakterizovat 

jako souhrn metod týmové výzkumné práce, využívajících komplexní systémový 

přístup k řešení především ekonomických, logistických, organizačních a technických 

složitých rozhodovacích problémů pomocí matematického modelování a výpočetní 

techniky za účelem nalezení optimálních rozhodnutí (strategií). Jedná se 

o mezioborovou vědní disciplínu, která dosáhla během několika desetiletí značného 

rozšíření jako jedna z metod optimálního řízení reálných systémů.  

Současná úroveň poznatků z oblasti využívání matematiky a informačních 

technologií umožňuje především v oblasti výroby a logistiky řešit nové a náročnější 

úlohy, charakterizované složitými, a často velmi rozsáhlými závislostmi mezi 

jednotlivými prvky daného systému. Název operační výzkum byl poprvé použit za 

druhé světové války, i když počátky teoretických základů této komplexní vědní 

disciplíny spadají do období dřívějšího. Samotný název této výzkumné oblasti je úzce 

spjat právě s prováděním rozsáhlých vojenských operací.  

Ve většině problémů stojí management firmy před rozhodnutím vybrat z množiny 

přípustných variant tu nejlepší na základě předem zvoleného kritéria. Vlastní proces 

kvantitativní analýzy reálných systémů pomocí modelů a metod operačního výzkumu 

probíhá v několika na sebe navazujících fázích. Jedná se v podstatě o vícestupňovou 

abstrakci od identifikace reálného problému a jeho podrobného verbálního popisu přes 

formulaci matematického modelu, jeho řešení a ověření správnosti a reálností 

výsledků, až k praktickému využití nalezeného řešení za účelem zdokonalení 

fungování analyzovaného systému.  

Úvod do předmětu Operační výzkum I 

Předmět OV1 se vyučuje na bakalářském stupni. Studentům kurzu jsou určeny 

všechny kapitoly kromě kapitol 7 a 8. Cílem kurzu je seznámit studenty se základními 

metodami a modely pro podporu manažerského rozhodování tak, aby byli schopni 

v praxi rozpoznat studované problémy a využít nabyté znalosti a dovednosti k návrhu 

postupu při jejich řešení. V rámci kurzu se studenti seznámí s aktuálními 

programovými produkty pro optimalizaci a podporu rozhodování, především 

s Řešitelem MS Excel a systémem MPL for Windows. Po úspěšném absolvování 

předmětu student:  

- Aplikuje postupy matematického modelování na jednoduché rozhodovací 

a optimalizační úlohy. 

- Pochopí a vysvětlí principy optimalizace v typických i speciálních 

manažerských úlohách. 

- Popíše základní manažerské problémy, u nichž lze prostřednictvím optimalizace 

dospět k efektivnímu řešení. 

- Provede intepretaci a rozbor získaných výsledků, včetně verifikace a validace 

použitého modelu. 
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Úvod do předmětu Operační výzkum II 

Předmět OV2 se vyučuje na magisterském stupni. Studentům kurzu jsou určeny 

kapitoly 1 a 2 (kromě podkapitoly 2.2 a těch částí podkapitol 2.5 a 2.6, které vycházejí 

z grafické interpretace řešení, z podkapitoly 2.7 je vynechána optimalizace portfolia 

a úloha o pokrytí). Z kapitoly 3 jsou vynechány podkapitoly 3.3 a 3.5, z kapitoly 4 

podkapitola 4.3, a z kapitoly 5 podkapitola 5.4. Studentům jsou dále určeny celé 

kapitoly 6 – 8. Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými metodami a modely pro 

podporu manažerského rozhodování tak, aby je byli schopni používat ve vlastní praxi. 

Součástí kurzu je i práce s aktuálními programovými produkty pro optimalizaci 

a podporu rozhodování, především s Řešitelem MS Excel a systémem MPL for 

Windows. Po úspěšném absolvování předmětu student:  

- Aplikuje postupy matematického modelování na složitější rozhodovací 

a optimalizační úlohy. 

- Pochopí a vysvětlí principy optimalizace v typických i speciálních 

manažerských úlohách. 

- Provede intepretaci a rozbor získaných výsledků, včetně verifikace a validace 

použitého modelu. 

- Vybere na základě datové analýzy nejvhodnější nástroj pro získání efektivního 

řešení. 

Práce s doporučenou literaturou 

Mezi českou doporučenou literaturu patří zejména následující zdroje, které obsahují 

různou míru detailu a praktických informací, jejichž kombinovaným studiem byste 

měli dosáhnout vysoce kvalitní teoretické přípravy. 

1. JABLONSKÝ, J. Operační výzkum.: Kvantitativní modely pro ekonomické 

rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 323 s. ISBN 978-

80-86946-44-3. 

Tato publikace je základním učebním textem v oblasti operačního výzkumu. Jsou z ní 

čerpány teoretické poznatky prakticky ve všech kapitolách studijní opory. Obsahuje 

některé modely a postupy, které svým způsobem rozšiřují požadované vědomosti, ale 

nejsou nezbytné pro získání základních znalostí a dovedností v oblasti matematického 

modelování. Jedná se především o simplexovou metodu, analýzu citlivosti 

optimálního řešení, výpočet maximálního toku v grafu, model zásob s přechodným 

neuspokojením poptávky, model zásob s množstevními rabaty, model zásob se 

spojitou poptávkou, model hromadné obsluhy s paralelně uspořádanými obslužnými 

linkami, simulační modely a modely vícekriteriálního programování. Publikace se 

navíc stala inspirací z hlediska ukázkových příkladů a výpočtů.  

2. FÁBRY, J. Matematické modelování. Praha: Professional Publishing, 2011. 

180 s. ISBN 978-80-7431-066-9. 

Publikace byla původně určena studentům prvního ročníku oboru Matematické 

metody v ekonomii na VŠE. Jedná se o knihu psanou srozumitelným jazykem, 

obsahuje základní principy, modely a metody matematického modelování jako základ 

operačního výzkumu. Studijní opora čerpá z této publikace nejen teoretické poznatky, 

ale především z ní vychází při řešení konkrétních úloh, a obohacuje ji o postup řešení 

problémů lineárního programování v MPL for Windows. Spolu s výše uvedenou 

knihou prof. Jablonského se jedná o postačující základ pro absolvování kurzu. 
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3. KOŘENÁŘ, V. Stochastické procesy. Vysoká škola ekonomická v Praze, 

2002. 228 s. ISBN 80-245-0311-5.  

Z této publikace lze získat rozšiřující znalosti z oblasti modelů zásob, modelů 

hromadné obsluhy a modelů obnovy.  

První dvě publikace lze vypůjčit v knihovně ŠAVŠ, třetí publikaci lze vypůjčit v knihovně 

VŠE v Praze. 

Jak pracovat s touto publikací 

Tato studijní opora vám slouží jako základní přehled toho, co byste měli zvládnout 

nejen pro úspěšné zakončení kurzu, ale i pro to, abyste po jeho zakončení byli obohaceni 

o znalosti a dovednosti pro svůj praktický život. Jednotlivé kapitoly studijní opory 

obsahují mimo základní text také: cíle, testy, příklady, shrnutí, klíčová slova či kontrolní 

otázky. Získávání znalostí studiem této opory je díky tomu přívětivější, přehlednější 

a efektivnější.  

Při psaní této studijní opory byl rovněž brán zřetel na rozsah předmětu, a je tedy nutné 

dbát na přiměřený rozsah a maximální efektivitu textu. Nakonec se vše nejdůležitější vešlo 

do cca 160 stran a já vám přeji, ať jejich obsah bezproblémově zvládnete. 
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1 Úvod do operačního výzkumu 
 

Cíle kapitoly: Seznámíte se s matematickým modelováním jako základním nástrojem 

operačního výzkumu. Pochopíte výhody modelového přístupu a zjistíte, jak lze 

klasifikovat modely. Budete umět rozdělit rozhodovací proces do následujících fází: 

definice problému, formulace ekonomického a matematického modelu, řešení úlohy, 

interpretace výsledků, verifikace a validace modelu, implementace výsledků 

v reálném systému. Seznámíte se s historií a hlavními disciplínami operačního 

výzkumu.  

Doporučená literatura: 

JABLONSKÝ, J. Operační výzkum.: Kvantitativní modely pro ekonomické 

rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-44-3. 

str. 9 – 18. 

FÁBRY, J. Matematické modelování. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 

978-80-7431-066-9. str. 9 – 16. 

Test předchozích znalostí: 

 

1. Soustava dvou 

rovnic o dvou 

neznámých: 

a) má vždy právě jedno řešení 

b) nemůže mít nekonečně mnoho řešení 

c) nemusí mít žádné řešení 

  

2. Najděte minimum 

funkce
2( ) 4 4 1f x x x= − +  

v oboru reálných 

čísel: 

a) 0 02; ( ) 9x f x= =  

b) 0 01/ 2; ( ) 0x f x= =  

c) 0 01; ( ) 1x f x= =  

 

 

3. Výsledkem 

skalárního součinu 

dvou vektorů je: 

 

a) vektor 

b) matice 

c) číslo 

 

 

Správné odpovědi na testové otázky jsou uvedeny v dodatcích – kapitola výsledky 

testů. 

1.1 Matematické modelování 
„Operační výzkum lze charakterizovat jako vědní disciplínu nebo spíše soubor 

relativně samostatných disciplín, které jsou zaměřeny na analýzu různých typů 

rozhodovacích problémů.“ (Jablonský, 2007a). Základním nástrojem operačního 

výzkumu je matematické modelování. Jedná se o aplikaci matematických metod, 

technik a nástrojů na problémy týkající se operací v reálném systému za účelem jejich 

řízení, případně nalezení optimálního řešení. Klíčovým pojmem je model, který lze 

V  

C  

L  

T  
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definovat jako zjednodušený obraz reálného systému (viz Obr. 1). Není samozřejmě 

možné jakoukoli realitu popsat do těch nejmenších podrobností (podobně jako např. 

papírový model hradu nebude nikdy zachycovat všechny detaily předlohy), proto je 

nutné se při analýze reálného systému soustředit pouze na ty části, které jsou z hlediska 

cíle analýzy důležité. Při vytváření modelu je zapotřebí mít na zřeteli následující 

doporučení: 

1) Pokud zjednodušíme skutečnost příliš, model bude zkreslený a výsledky, které 

získáme na základě analýzy a výpočtu, budou nereálné až nesmyslné. 

2) Pokud se budeme u modelu snažit o co nejvěrnější zachycení skutečnosti, 

získáme sice velice kvalitní model, jeho analýza však bude neproveditelná 

a výsledky nedosažitelné. 

Proto je nutné při vytváření modelů najít určitý kompromis mezi věrnou kopií 

skutečnosti a snadnou řešitelností úlohy, vyjádřené daným modelem. Modelování je 

do jisté míry i otázka umění, citu pro detail a také určité dávky intuice. 

 

 

 

 

 

 

K výhodám modelového přístupu patří: 

˙ Matematický model umožňuje strukturalizaci reálného systému 

a specifikaci všech možných variant stavu systému. 

˙ Matematický model umožňuje analýzu chování systému ve zkráceném čase. 

To, co v reálném čase může trvat dny, týdny, měsíce či dokonce roky, lze 

díky vhodnému softwaru provést během minut či sekund. 

˙ Matematický model lze snadno měnit, a to nejen jeho parametry, ale třeba 

i vztahy mezi prvky. Tyto změny pak mohou být předmětem počítačových 

experimentů, které mohou vést k nalezení optimálního rozhodnutí.  

˙ Předchozí bod souvisí s úsporou nákladů. K řešení problému se používá 

vhodný softwarový nástroj, jehož pořízení a provoz není rozhodně levnou 

záležitostí, vždy se však jedná o nižší náklady než v případě 

experimentování s reálným systémem. To platí samozřejmě i o možnosti 

zadat úlohu profesionálním analytikům ve formě projektu.   

Klasifikace modelů  

˙ Deterministické a stochastické modely. Jedná se o rozdělení modelů 

z hlediska typu informací, které má rozhodovatel a následně také analytik 

k dispozici. Zatímco v deterministických modelech jsou veškeré informace 

o zkoumaném systému známy s jistotou, ve stochastických (nebo také 

pravděpodobnostních) modelech se některé procesy či hodnoty řídí zákony 

pravděpodobnostního charakteru. Deterministickým procesem může být 

např. výroba na výrobní lince, stochastickým procesem přeprava nákladu 

po veřejné dopravní síti, která nepochybně podléhá náhodným vlivům. 

Obr. 1 Model jako zjednodušení reality 

 

 Model Realita 
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˙ Statické a dynamické modely. Pokud ve zkoumaném systému hraje 

významnou roli čas, je nutné použít dynamický model, v opačném případě 

se v analýze použije statický model. Jak bylo výše uvedeno, při analýze 

problému je zapotřebí najít určitý kompromis, pokud jde o co nejvěrnější 

zachycení skutečnosti a co nejjednodušší řešení. Obecně lze říci, že 

nejjednodušší je analýza deterministických statických modelů, naopak 

nejsložitější je řešení úloh, v nichž se vyskytují dynamické a stochastické 

procesy. 

Při vytváření matematického modelu vycházíme z verbálního popisu systému, 

v němž můžeme používat různá schémata, grafy, tabulky, obrázky apod. jako 

podpůrné nástroje např. pro vyjádření vztahů mezi prvky systému. Popis jednotlivých 

fází procesu matematického modelování je předmětem následující podkapitoly. 

1.2 Řešení rozhodovacího problému 
Nejprve je nutné si uvědomit dvě základní role, které se na řešení rozhodovacího 

problému podílejí: rozhodovací subjekt a analytik. Rozhodovací subjekt 

(rozhodovatel1) je zadavatelem problému, analytik je jeho řešitelem. Jakmile analytik 

získá z jeho pohledu konečné řešení, nabídne jej rozhodovacímu subjektu, který jej 

buď přijme v podobě rozhodnutí s cílem zlepšit fungování reálného systému, nebo 

odmítne a vrátí jej analytikovi k přepracování, většinou spolu s poopraveným zadáním 

problému. Zpětná vazba a vlastně veškerá komunikace hraje v tomto procesu velice 

důležitou roli. Řešení většiny úloh operačního výzkumu lze znázornit pomocí 

schématu na Obr. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Z anglického decision maker. 

 

Obr. 2 Fáze řešení rozhodovacího problému 
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Rozhodovací proces lze rozdělit do následujících fází: 

1) Definice problému. Nejprve je zapotřebí v reálném systému zjistit samotnou 

existenci problému. Jeho včasné rozpoznání může rozhodovacímu subjektu 

ušetřit finanční prostředky či dokonce zabránit již nevratným důsledkům. 

Samozřejmě, že nestačí na problém pouze upozornit, ale je nutné dokázat 

problém jasně a přesně definovat. Mnoho vedoucích pracovníků si je vědomo 

určitých problémů ve svém podniku, ale jejich snažení ztroskotá na faktu, že 

nedokáží jednoznačně definovat problém pro potřeby matematického 

modelování. 

2) Ekonomický model. Jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, popis problému 

nesmí být příliš složitý a musí vystihovat pouze jeho podstatné rysy. Rozhodnutí 

o tom, co je a co není podstatné, je často klíčovou otázkou této fáze, která může 

ovlivnit kvalitu konečného rozhodnutí. Ekonomický model je chápán jako 

„podrobný“ slovní popis2  problému a těch částí reálného systému, které s tímto 

problémem souvisejí nebo jej dokonce přímo či nepřímo vyvolávají. Je zapotřebí 

popsat všechny procesy a činitele, kteří ovlivňují jejich průběh. V první řadě je 

však nutné vyjádřit cíl, kterého chceme dosáhnout (např. zvýšení zisku, snížení 

nákladů apod.). V této fázi je nesmírně důležitý dialog mezi rozhodovacím 

subjektem a analytikem, v němž nesmí dojít k žádným nejasnostem 

a nepochopením. V některých vědních disciplínách (např. počítačové simulaci) 

je ekonomický model nazýván konceptuálním či pojmovým modelem. 

3) Matematický model. Jak bylo zmíněno výše, matematické modelování je 

uměním. Stejně tak bychom ale mohli říci, že matematické modelování je 

zkušenost. Jednotlivé disciplíny matematického modelování nabízejí 

nepřebernou škálu přístupů, postupů, metod a modelů, v nichž se mnohdy ztrácí 

i zkušený analytik. Matematický model je obecně převedením ekonomického 

modelu do světa matematiky či lépe řečeno do světa exaktních věd. Jednotlivé 

části ekonomického modelu se stávají parametry, proměnnými, funkcemi, 

rovnicemi, nerovnicemi, ale i síťovými grafy (viz dále). Výběr nejvhodnějšího, 

a pokud možno co nejjednoduššího přístupu, je tím, co činí matematické 

modelování tolik zajímavou a poutavou oblastí lidského snažení. 

4) Řešení úlohy. Jakmile je problém vyjádřen matematicky, je většinou poměrně 

snadné získat jeho řešení. Přívlastku „snadné“ zde používáme proto, že samotné 

vyřešení úlohy je spíše technickou záležitostí. Jinou otázkou je fakt, zda není 

matematický model natolik složitý, že v podstatě není v možnostech současné 

vědy a techniky získat řešení příslušné úlohy v reálném čase. Předchozí věta 

naznačuje, že v současné době i poměrně jednoduchý problém bude analytik 

řešit pomocí výpočetní techniky a vhodného softwarového vybavení. Řešením 

úlohy (ve smyslu řešení jako procesu) většinou rozumíme zápis matematického 

modelu úlohy v kódu či prostředí příslušného softwarového systému a následné 

spuštění určitého nástroje, který analytikovi poskytne požadované výsledky.  

5) Interpretace výsledků, verifikace a validace modelu. Jestliže je přesný popis 

problému nesmírně důležitým krokem na počátku celého rozhodovacího 

procesu, je tato fáze neméně důležitým krokem na jeho konci. Interpretací 

výsledků rozumíme slovní vyjádření či vysvětlení numerických výsledků, 

                                                 
2 Jak bylo uvedeno, nemusí se jednat pouze o slovní popis, mohou být použity i grafické nástroje jako 

jsou schémata, obrázky, grafy aj. 
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získaných v předchozím kroku při řešení úlohy. Výstupem bývá často 

počítačová sestava a je na analytikovi, aby v ní našel odpovědi na otázky 

zadavatele problému. Platí zde velice důležitá, ale přitom jednoduchá zásada: 

analytik musí s rozhodovacím subjektem hovořit řečí, které rozhodovatel 

rozumí! Nesmí tudíž používat žádné termíny či prvky, které zavedl během 

formulace matematického modelu. Při interpretaci se tedy analytik vrací zpět 

přes matematický model až k ekonomickému modelu, jehož termíny jsou 

zadavateli problému jasné, neboť je on sám předtím použil při komunikaci 

s analytikem. Na Obr. 2 je krok interpretace znázorněn zpětnou šipkou směrem 

k ekonomickému modelu.  

Verifikace modelu je ověření správnosti sestaveného modelu v tom smyslu, zda 

se podařilo ekonomický model správně převést na model matematický. 

Vyjádření problému v podobě ekonomického modelu totiž ještě nemusí značit 

jednoznačné matematické vyjádření. Dva analytici mohou zadání problému 

pojmout různě, a tudíž až samotné výsledky mohou ukázat, který z přístupů je 

ten správný. Velice jednoduchou demonstrací toho, jak důležité je použít 

správný matematický model, je následující příklad z oblasti statistiky. 

Příklad: 

Máme za úkol určit závislost průměrné výšky člověka na jeho věku. K vyjádření 

závislosti lze použít regresní analýzu, jejímž výsledkem je funkce závislosti. 

Tento příklad je pouze ukázkou nesprávné verifikace, proto nás nebude zajímat 

číselné vyjádření. Předpokládejme, že jsme provedli statistický průzkum mezi 

1000 mužů (chybou by bylo již samotné složení statistického vzorku, neboť se 

u mužů a žen zcela jistě jedná o jinou závislost). Na Obr. 3 osa a znázorňuje věk 

muže (v desítkách let), osa h jeho výšku v cm.  
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Obr. 3 Závislost výšky mužů na jejich věku 
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Vyznačené body pak odpovídají jednotlivým dotázaným mužům s konkrétními 

hodnotami věku a výšky. Pokud bychom chtěli vyjádřit průměrnou výšku muže 

v závislosti na jeho věku jako funkci h = f(a), lze samozřejmě použít různé typy 

funkcí. Je evidentní, že v tomto případě je lineární závislost vyjádřená 

proložením bodů přímkou (1) zcela nesmyslná, zatímco závislost vyjádřená 

křivkou (2) je odpovídající. Lineární funkce bude velice jednoduchá, křivka 

bude mít mnohem složitější zápis. Zkušený analytik by jistě na základě výsledků 

(a v tomto případě i určitých statistických testů, které jsou standardně součástí 

regresní analýzy) nalezl nevhodnější funkci se správně odhadnutými parametry. 
 

Validací modelu je myšleno posouzení reálnosti získaných výsledků. 

Vynechání či podcenění této fáze může mít nedozírné následky. Zkušený 

analytik věnuje pozornost všem výsledkům, které obsahuje výstupní sestava. Již 

předem dokáže např. odhadnout znaménka výsledných hodnot proměnných 

a intervaly, v nichž se mohou pohybovat. Pokud bude např. cílem úlohy nalézt 

optimální výrobní program a u některého výrobku získáme jako výsledek 

1124,58 vyrobených kusů, pak jde zcela jistě o opomenutí důležité podmínky na 

celočíselnost proměnných (viz dále). Je nutné se vrátit k matematickému modelu 

a tyto podmínky do něj zahrnout. Pokud v matematickém modelu podmínky 

byly, mohlo se jednat o chybu v kroku, v němž analytik převáděl matematický 

model do jazyka softwaru. Pokud však podmínky v matematickém modelu 

nebyly zahrnuty, mohlo jít o chybu již v samotném ekonomickém modelu. 

V takovém případě je nutné zkontrolovat, zda tento požadavek byl skutečně 

zadán rozhodovatelem. I v případě získání výsledků, které vyvolávají v mnoha 

analyticích uspokojení se svojí prací, hrozí např. opomenutí některé složitější 

podmínky ovlivňující procesy, probíhající v systému. Mnohdy je odhalení 

takových chyb velice obtížné. I v tomto případě je tudíž nezbytná zpětná vazba 

a komunikace mezi analytikem a rozhodovatelem, neboť i on může významným 

způsobem přispět k nalezení kvalitního řešení problému. 

6) Implementace. Tento krok, který následuje až po úspěšné verifikaci a validaci 

modelu, je završením celého rozhodovacího procesu. Zadavatel problému získal 

od analytika reálné výsledky, kterým rozumí (na základě korektně provedené 

interpretace), a je teď na něm, aby tyto výsledky uvedl do praxe. Cílem 

implementace je samozřejmě zlepšit fungování systému.  

Přestože byl celý rozhodovací proces zakončen implementací výsledků, měl by za 

ní následovat ještě jeden velice důležitý krok, a sice kontrola toho, zda provedená 

změna byla pro reálný systém skutečně očekávaným přínosem. Je třeba si uvědomit, 

že chyby se lze dopustit v jakékoli fázi rozhodovacího procesu, a proto je nutné 

postupovat velice opatrně a důsledně. 

1.3 Historie a disciplíny operačního výzkumu 
Jak bylo uvedeno výše, operační výzkum je souborem relativně samostatných 

vědních disciplín. Z tohoto důvodu nelze v žádném případě stanovit, kdy operační 

výzkum vznikl. Pomineme-li význam starověkých a středověkých matematiků jakými 

byli Pythagoras, Euklidés, Archimédes, Descartes a celá řada dalších, z hlediska 

novodobé historie operačního výzkumu jsou významná 30. a 40. léta minulého století. 

Na rozvoji metod operačního výzkumu měli v té době značný podíl např. 

G. B. Dantzig, L. Kantorovič aj. Významný rozvoj zažívá operační výzkum během 

2. světové války, kdy byly vytvořeny speciální výzkumné týmy pro analýzu složitých 

V  
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strategických a taktických vojenských operací, ale hlavně v poválečném období, 

během něhož dochází k bouřlivému ekonomickému rozvoji. Třetí významné období 

pro operační výzkum je spojeno s rozvojem výpočetní techniky a v podstatě trvá 

dodnes.  

V rámci operačního výzkumu se vyskytují disciplíny, které umožňují vyřešit 

rozhodovací problém většinou ve smyslu nalezení nejlepšího, tzv. optimálního řešení. 

Tuto větu nelze brát v žádném případě za definici; všechny pokusy o přesné definování 

pojmu operační výzkum narážejí na jeden podstatný fakt: rozmanitost problémů 

a odpovídajících disciplín je natolik obrovská, že všeříkající přesnou definici prostě 

podat nelze. V zahraniční literatuře existuje několik alternativních názvů: operations 

research, operational research, management science, operations analysis, quantitative 

analysis aj. Každá učebnice uvádí odlišné definice, používá jiné formulace, 

nejfrekventovanějšími klíčovými slovy a slovními spojeními jsou asi tyto: 

rozhodování, analýza, model, optimální řešení, aplikace vědeckých metod a nástrojů, 

řízení, složité systémy, operace, procesy, systém apod. 

Mezi hlavní disciplíny operačního výzkumu patří: 

1. Matematické programování. Cílem úloh spadajících do tohoto odvětví 

operačního výzkumu je nalézt maximum či minimum kriteriální funkce na 

množině variant, které jsou určeny soustavou omezujících podmínek ve tvaru 

lineárních či nelineárních rovnic či nerovnic. Přípustná varianta, nazývaná též 

přípustným řešením, je taková varianta, která respektuje všechny omezující 

podmínky. Pokud je v úloze kriteriální funkce lineární, stejně jako všechny 

omezující podmínky, pak se jedná o úlohu lineárního programování. 

V opačném případě jde o úlohu nelineárního programování.  

2. Vícekriteriální rozhodování. Pokud je rozhodovací problém definován tak, že 

se při výběru varianty uvažuje hned několik kritérií zároveň, je nutné použít 

metody vícekriteriálního rozhodování. V případě, že se jedná o úlohu 

matematického programování, v níž je definováno více kriteriálních funkcí, 

hovoříme o vícekriteriálním programování, většinou se jedná 

o vícekriteriální lineární programování. Pokud je množina přípustných variant 

dána explicitně (výčtem), hovoříme o vícekriteriálním hodnocení variant. 

Protože se ve většině případů jedná o úlohy s kritérii, která působí proti sobě 

(vyšší zisk s sebou přináší také vyšší náklady, resp. investice), pro výsledné 

řešení či vybranou variantu nepoužíváme názvu optimální, nýbrž kompromisní. 

3. Teorie grafů. V grafu jsou definovány uzly a hrany, které jsou spojnicemi uzlů. 

Graf může představovat např. komunikační či distribuční síť, v níž uzly 

odpovídají obcím a hrany pozemním komunikacím, které je propojují. Pokud 

graf ohodnotíme např. vzdáleností, časem, náklady, maximální propustností 

apod., lze pomocí příslušných metod řešit řadu optimalizačních úloh jako např. 

hledání nejkratší cesty mezi dvojicí uzlů, určení nejkratšího okruhu 

obsahujícího všechny uzly (úloha obchodního cestujícího), propojení všech 

uzlů s minimálními náklady, nalezení maximální propustnosti grafu atd. 

4. Řízení projektů. Projekt je tvořen souborem činností, jejichž návaznost lze 

vyjádřit pomocí grafu. Proto je tato oblast prezentována jako jedna z možných 

aplikací teorie grafů. Svým významem (i manažerským zaměřením) si však 

zasluhuje samostatné místo v seznamu disciplín operačního výzkumu. Každá 

činnost je definována dobou svého trvání. V některých úlohách jsou navíc 

definovány náklady spojené s realizací činností, případně zdroje potřebné 
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k jejich realizaci. Lze tak provádět časovou či nákladovou analýzu projektů, 

případně analýzu projektu z hlediska sdílení či vytížení zdrojů. 

5. Modely řízení zásob. Tato oblast operačního výzkumu je v praxi jednou 

z nejpoužívanějších. Modely pomáhají manažerům řešit minimálně dvě 

základní otázky: kolik objednat a kdy objednat. Cílem je minimalizovat celkové 

náklady spojené s řízením zásob, přičemž je důležité najít rovnováhu mezi 

skladovacími a pořizovacími náklady. Existuje celá řada reálných zásobovacích 

systémů, každý model je formulován na základě určitých předpokladů. 

V deterministických modelech zásob je velikost poptávky po zásobách předem 

známá, v reálných systémech je ovšem tato veličina náhodná, a je proto nutné 

k optimalizaci použít některý ze stochastických modelů.  

6. Modely hromadné obsluhy. V systémech hromadné obsluhy se rozeznávají 

dva typy prvků: požadavky a obslužná zařízení. Protože počet obslužných 

zařízení je v reálných systémech omezený, lze předpokládat, že požadavky, 

které vyžadují jejich služby, budou muset čekat ve frontě. I proto se tato vědní 

disciplína alternativně nazývá teorie front. Protože se v praxi proces příchodu 

požadavků do sytému hromadné obsluhy i samotná obsluha řídí náhodnými 

vlivy, je tato oblast úzce spjata s teorií pravděpodobnosti. Hlavním cílem 

z pohledu managementu firmy je minimalizovat náklady, související jednak 

s počtem disponibilních obslužných zařízení, jednak s pobytem požadavku 

v systému (jeho čekáním ve frontě). 

7. Teorie her. Hrou je nazývána rozhodovací situace s účastí minimálně dvou 

rozhodovacích subjektů (tzv. hráčů), kteří mohou stát proti sobě či vzájemně 

spolupracovat, a v případě jejich většího počtu dokonce vytvářet koalice. 

Důležitým pojmem je rozhodovací strategie, tedy rozhodnutí, které vede (za 

předpokladu rozhodnutí dalších subjektů) k výsledku hry, což většinou bývá 

hodnota tzv. výplatní funkce, resp. výplatních funkcí jednotlivých hráčů. Může 

se jednat o zisk, náklady apod. Pokud byl operační výzkum na začátku kapitoly 

spojován s pojmem optimálního řešení, teorie her se spíše týká nalezení řešení 

rovnovážného. V ekonomické teorii je typickým příkladem strategické hry 

model oligopolu.  

8. Markovské rozhodovací procesy. Jedná se o procesy v systémech, které se 

mohou ve sledovaných časových úsecích nacházet v některém z konečného 

počtu stavů a změna stavu systému v po sobě jdoucích obdobích podléhá 

náhodnému chování. Obecně lze říci, že pokud se systém v daném období 

nalézá v určitém stavu, v následujícím období v tomto stavu buď setrvá nebo 

přejde do jiného stavu. Nejčastěji je takový přechod mezi stavy definován 

pomocí tzv. matice pravděpodobností přechodu, jejíž rozměr je dán počtem 

všech možných stavů. Cílem analýzy je zejména predikovat budoucí chování 

systému na základě jeho současného stavu. 

9. Modely produkčních systémů (modely rozvrhování). Jedná se o speciální 

oblast operačního výzkumu, v níž jsou často použity nástroje z disciplín jako je 

lineární programování, řízení projektů, teorie grafů aj. V produkčních 

systémech hraje důležitou roli rozmístění jednotlivých zařízení, která jej tvoří 

či na něj určitým způsobem navazují. Významná část této disciplíny se věnuje 

rozvrhování produkce v podobě přiřazení jednotlivých operací na pracoviště 

s cílem minimalizovat počet pracovišť, velikost pracovního taktu nebo počet 

nevyužitých časových jednotek na produkční lince, a maximalizovat 
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efektivnost produkční linky. Modely rozvrhování produkce se zabývají také 

rozvrhováním činností na jednotlivá zařízení ve smyslu stanovení pořadí, 

v jakém jsou činnosti realizovány. Důležitými pojmy jsou zde dávky 

a procesory. Rozeznáváme úlohy s jedním procesorem či několika procesory, 

které mohou být řazeny paralelně či sériově. Cílem může být např. 

minimalizace doby dokončení všech dávek v systému či doby pobytu dávky 

v systému, minimalizace průměrného zpoždění dávek oproti požadovaným 

termínům dokončení, minimalizace počtu zpožděných dávek apod.  

10. Počítačová simulace. Pokud jsou rozhodovací úlohy z hlediska řešení složité, 

může být použití standardních postupů nemožné. Standardními postupy v této 

souvislosti rozumíme analytické metody, které poskytují přesné řešení na 

základě odvozených vztahů mezi veličinami. Alternativou k řešení jsou nástroje 

počítačové simulace, které jsou založeny na vytvoření simulačního modelu 

reálného systému a následné realizaci počítačových experimentů s tímto 

modelem. Takovým experimentem bývá nejčastěji nastavení určitých 

parametrů systému, které je možné v praxi měnit, přičemž analytik sleduje 

hodnoty kritérií, které jsou pro rozhodovatele důležité. Provedením mnoha 

experimentů se změněnými hodnotami parametrů lze pak dospět k jejich 

optimálnímu nastavení (lépe řečeno nastavení, které se optimálnímu blíží). To 

se pak implementuje v reálném systému. Pro simulaci se používají speciální 

výkonné simulační programy, mnohdy specializované na určitou oblast 

podnikání (např. ve strojírenství se velmi často používá Tecnomatix Plant 

Simulation od firmy Siemens). Z hlediska disciplín operačního výzkumu se 

počítačová simulace nejčastěji používá u stochastických modelů zásob, modelů 

hromadné obsluhy a modelů rozvrhování (modelů produkčních systémů). 

 

Shrnutí 

 

Základním nástrojem operačního výzkumu je matematické modelování. Jedná se 

o aplikaci matematických metod, technik a nástrojů na problémy týkající se operací 

v reálném systému za účelem jejich řízení, případně nalezení optimálního řešení. 

Model je zjednodušeným obrazem reálného systému. Modely lze rozdělit na 

deterministické a stochastické, dále na statické a dynamické. Řešení rozhodovacího 

problému je možné rozložit do následujících fází: definice problému, formulace 

ekonomického a matematického modelu, řešení úlohy, interpretace výsledků, 

verifikace a validace modelu, implementace výsledků v reálném systému. Operační 

výzkum, který lze aplikovat především ve výrobě a logistice, je souborem relativně 

samostatných vědních disciplín. Mezi hlavní disciplíny patří matematické 

programování, vícekriteriální rozhodování, teorie grafů, řízení projektů, modely 

řízení zásob, modely hromadné obsluhy, teorie her, markovské rozhodovací procesy, 

modely produkčních systémů a počítačová simulace. 

 

Klíčová slova 

Operační výzkum, matematické modelování, rozhodovací problém, ekonomický 

model, matematický model, interpretace, verifikace, validace, implementace. 
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Kontrolní otázky a náměty  

1. Z kterého období pochází název „operační výzkum“? 

2. Uveďte hlavní fáze řešení rozhodovacího problému.  

3. Definujte pojem „model“. 

4. Jaký je rozdíl mezi ekonomickým a matematickým modelem? 

5. Co je myšleno interpretací výsledků? 

6. Co je verifikace modelu a validace modelu? 

7. Kdy použijeme k řešení reálného problému počítačovou simulaci? 
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2 Lineární programování 
 

Cíle kapitoly: Seznámíte se se základní disciplínou operačního výzkumu, týkající se 

formulace matematických modelů, které obsahují rozhodovací proměnné, lineární 

omezující podmínky a lineární účelovou funkci. K typickým úlohám lineárního 

programování patří úloha výrobního plánování, směšovací a nutriční problém, řezná 

úloha, optimalizace portfolia, dopravní problém, úloha o pokrytí, přiřazovací problém 

a úloha obchodního cestujícího. Při formulaci modelu lze použít konkrétní zápis pro 

konkrétní úlohu nebo obecný zápis, který lze využít při formulaci skupiny úloh 

stejného typu. V případě, že matematický model obsahuje dvě proměnné, lze využít 

grafické řešení. V opačném případě je nutné použít speciální metody, z nichž základ 

tvoří tzv. simplexová metoda. Seznámíte se s jejím obecným principem a možnostmi 

zakončení výpočtu. Naučíte se řešit úlohy lineárního programování v Řešiteli MS 

Excel a v profesionálním prostředí MPL for Windows. Důraz bude kladen na 

interpretaci výsledků. 

Doporučená literatura: 

JABLONSKÝ, J. Operační výzkum.: Kvantitativní modely pro ekonomické 

rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-44-3. 

str. 19 – 51, 67, 73  – 105, 107 – 113. 

FÁBRY, J. Matematické modelování. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 

978-80-7431-066-9. str. 17 – 60. 

Test předchozích znalostí: 

 

1. Co je to 

matematický model? 

a) matematické vyjádření ekonomického modelu 

b) řešení úlohy 

c) dokonalý popis reálného systému 

  

2. Co je cílem 

matematického 

programování? 

a) vytvořit počítačový program s využitím matematických 

funkcí 

b) najít extrém kriteriální funkce na množině přípustných 

variant 

c) použít počítačový program pro provedení 

matematických operací 

 

3. Vyřešte následující 

soustavu dvou rovnic 

o dvou neznámých: 

2 20

5

x y

x y

+ =

− =
 

a) 10; 5x y= =  

b) 5; 15x y= =  

c) 1; 2x y= =  

 

Správné odpovědi na testové otázky jsou uvedeny v dodatcích – kapitola výsledky 

testů. 

C  

L  

T  
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2.1 Formulace matematického modelu 
Při řešení celé řady ekonomických problémů lze využít modely a metody vědní 

disciplíny nazývané lineární programování, která je považována za základ operačního 

výzkumu a je spojována především se jmény L. V. Kantoroviče a G. B. Dantziga. 

Svým zaměřením je lineární programování (LP) součástí širšího okruhu disciplín, 

souhrnně označovaného jako matematické programování. Kromě LP do této oblasti 

patří nelineární, vícekriteriální a cílové programování. Speciálními úlohami LP jsou 

úlohy celočíselného, bivalentního a smíšeně-celočíselného programování. Společným 

charakteristickým znakem všech uvedených oblastí je hledání extrémů funkcí na 

nekonečné či konečné množině řešení, splňujících zadané podmínky. Přestože vztahy 

mezi prvky reálného systému jsou mnohdy velmi složité, existuje řada typických úloh, 

pro jejichž vyřešení je LP vhodným nástrojem. 

Formulace matematického modelu vychází z přesného verbálního popisu daného 

ekonomického problému v podobě ekonomického modelu, jehož hlavními prvky 

jsou: cíl rozhodování, procesy a činitelé (viz tabulka 1).  

 

Tab. 1 Prvky ekonomického a matematického modelu 

 
Ekonomický 

model 

Matematický 

model 
Příklady 

Čeho chceme 

dosáhnout? 
Cíl  Účelová funkce 

 Maximalizace zisku 

 Minimalizace nákladů 

 Minimalizace rizika 

Co můžeme 

ovlivnit? 
Procesy Proměnné 

 Velikost produkce 

 Přepravované množství 

 Velikost investice 

Jaké jsou 

překážky? 
Činitelé 

Omezující 

podmínky 

 Daná výrobní technologie 

 Omezená zásoba surovin 

 Kapacita lidských zdrojů 

 Finanční rozpočet 

 

Cíl rozhodování souvisí s hlavním impulzem k provedení analýzy systému 

a většinou pramení z nespokojenosti rozhodovacích subjektů se současným stavem. 

Procesy, které v systému probíhají, jsou zároveň nástrojem pro ovlivňování cíle 

(velikost produkce má vliv na celkový zisk firmy, množství použitých zdrojů ovlivňuje 

celkové náklady apod.). Činitelé jsou prvkem, který působí na probíhající procesy 

a určitým způsobem je omezuje (k dispozici je určité množství materiálu, velikost 

produkce musí respektovat odbytové požadavky atd.). 

V matematickém modelu je vždy zapotřebí nejprve definovat proměnné, které 

odpovídají procesům. Přesnější by bylo použití názvu rozhodovací proměnné3, 

abychom zdůraznili fakt, že prostřednictvím hodnot těchto proměnných rozhodovací 

subjekty realizují svá doporučená rozhodnutí. Cíl analýzy je vyjádřen lineární 

účelovou funkcí, jejíž extrém (maximum či minimum) hledáme. Vliv činitelů na 

jednotlivé procesy zachytíme pomocí lineárních omezujících podmínek ve tvaru rovnic 

či nerovnic typu   nebo  . 

                                                 
3 Z anglického termínu decision variables. 

V  



doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. 

Operační výzkum 

- 21 - 

Příklad: 

Firma vyrábí dva typy dřevěných hraček: nákladní autíčka a vláčky. Autíčko prodává 

za 550 Kč, vláček za 700 Kč. Náklady na dřevo, které se při výrobě používá jako hlavní 

materiál, činí pro autíčko 50 Kč, pro vláček 70 Kč. Na výrobě obou hraček se podílejí 

řezbáři a lakýrníci, přičemž na jedno autíčko je zapotřebí 1 hodina řezbářské práce 

a 1 hodina dokončovací práce, na jeden vláček 2 hodiny řezbářské práce a 1 hodina 

dokončovací práce. Náklady na řezbářskou práci činí 30 Kč/hod, na dokončovací práci 

20 Kč/hod. Každý měsíc je k dispozici 5000 hodin řezbářské práce a 3000 hodin 

dokončovací práce. Vzhledem k odbytu firma smí vyrobit maximálně 2000 autíček za 

měsíc, výroba vláčků není z hlediska poptávky omezena. Cílem firmy je najít výrobní 

program, který bude maximalizovat zisk, vyjádřený jako rozdíl tržeb a nákladů. 

Jedná se o typickou úlohu výrobního plánování. Ve firmě lze identifikovat dva 

procesy: výrobu autíček a výrobu vláčků. Cílem firmy je maximalizace celkového 

zisku. Na výrobě hraček se podílejí dva činitelé: řezbářská práce a dokončovací práce. 

Dalším činitelem, ovlivňujícím výrobní proces, je poptávka po autíčkách. 

Proměnné 

V lineárním matematickém modelu vystupují dvě proměnné: 

1x  = počet autíček vyrobených za měsíc, 

2x  = počet vláčků vyrobených za měsíc.
  

Přesná definice všech proměnných je nezbytná především pro závěrečnou interpretaci 

získaných výsledků. Z tohoto hlediska je důležité stanovit i časové období, k němuž 

se uvedené proměnné vztahují (v tomto případě jeden měsíc). 

Účelová funkce 

Jakmile jsou známy všechny proměnné, lze přistoupit k formulaci účelové funkce, 

která v tomto případě představuje závislost hodnoty celkového zisku na výši produkce. 

Celkový měsíční zisk lze vyjádřit jako rozdíl celkových měsíčních tržeb, plynoucích 

z prodeje vyrobených výrobků, a celkových měsíčních nákladů na produkci: 

 zisk = tržby – náklady. (2.1) 

Při popisu problému jsme předpokládali, že firma veškeré vyrobené hračky také prodá 

(za stanovenou cenu). Proto lze funkci celkových měsíčních tržeb vyjádřit následovně: 

 tržby = 1 2550 700x x+  (2.2) 

Tržby za každý typ produktu jsou součinem jeho ceny a vyrobeného (prodaného) 

množství. 

V kalkulaci celkových měsíčních nákladů musíme vzít v úvahu, které nákladové 

položky jsou v problému zahrnuty. Jedná se o náklady na použité dřevo, náklady na 

řezbářskou práci a náklady na dokončovací práci. Nejprve pro každý typ produktu 

vypočteme jednotkové náklady, přičemž u řezbářské a dokončovací práce je k tomuto 

účelu nutné vynásobit cenu práce počtem hodin, nezbytných pro výrobu 1 ks produktu: 

 jednotkové náklady na autíčko = 50 + 30.1 + 20.1 = 100 Kč, (2.3) 

 jednotkové náklady na vláček = 70 + 30.2 + 20.1 = 150 Kč. (2.4) 

Funkce celkových měsíčních nákladů je  

 náklady = 1 2100 150x x+ . (2.5) 

P  
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Po dosazení funkcí (2.2) a (2.5) do (2.1) získáváme funkci celkového měsíčního zisku: 

 zisk = 1 2450 550x x+ . (2.6) 

Omezující podmínky 

Při výrobě autíček a vláčků je použita technologie, která já náročná na dva druhy práce, 

a sice řezbářskou a dokončovací. V typických příkladech z oblasti výrobního 

plánování často vystupují v roli významného činitele suroviny či materiál s omezenou 

zásobou. I v našem příkladu je dřevo základním materiálem, nebereme jej však 

v úvahu jako činitele ovlivňujícího výrobní proces4. Zásoba dřeva (u dodavatele firmy) 

je zřejmě natolik velká, že v podmínkách malé firmy nelze předpokládat její úplné 

vyčerpání. 

Nejprve sestavíme omezující podmínku, která zaručuje, že nebude překročen počet 

hodin vymezený pro řezbářskou práci: 

 1 22 5000x x+  . (2.7) 

Levá strana nerovnosti představuje skutečnou spotřebu řezbářské práce (v hodinách) 

za jeden měsíc výroby, hodnota pravé strany vyjadřuje disponibilní počet hodin 

řezbářské práce v jednom měsíci, uvedený v zadání úlohy. 

Podobně formulujeme podmínku, týkající se dokončovací práce: 

 1 2 3000x x+  . (2.8) 

Posledním činitelem ovlivňujícím výrobu hraček je poptávka po autíčkách. Výroba 

tohoto typu hraček nesmí překročit zadaný limit 2000 kusů, což lze vyjádřit následující 

nerovností: 

 1 2000x  . (2.9) 

Omezující podmínky, zachycující vliv činitelů, se označují jako vlastní omezení 

úlohy LP. Kromě těchto podmínek musí proměnné splňovat ještě další omezení, tzv. 

podmínky nezápornosti: 

 1 20, 0x x  . (2.10) 

Protože proměnné představují počty vyrobených hraček, musí nabývat jen 

celočíselných hodnot. Posledními podmínkami budou tedy tzv. podmínky 

celočíselnosti:  

 1 2,x x  – celé. (2.11) 

Úplná formulace matematického modelu je 

 

1 2450 550 max,z x x= + →  

1 22 5000,x x+   

1 2 3000,x x+   

1 2000,x   

1 2, 0,x x   

1 2,x x      –  celé. 

(2.12) 

                                                 
4 Spotřeba dřeva se v matematickém modelu objevuje jen ve spojitosti s náklady. 



doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. 

Operační výzkum 

- 23 - 

2.2 Grafické řešení úloh LP 
Obsahuje-li matematický model úlohy LP pouze dvě proměnné, lze pro řešení 

využít grafické znázornění. Postup grafického řešení úlohy LP si předvedeme na 

příkladu, jehož matematický model byl sestaven v předešlé části. Jak bude zřejmé 

z celého postupu, je nutné vynechat podmínky celočíselnosti. V reálné úloze se takové 

chyby samozřejmě dopustit nemůžeme, grafické řešení však slouží spíše 

k snadnějšímu pochopení problematiky lineárního programování než jako nástroj pro 

řešení skutečných praktických problémů.  

Postup grafického řešení lze shrnout do následujících kroků: 

1) Znázornění množiny přípustných řešení. 

2) Znázornění účelové funkce.   

3) Určení optimálního bodu. 

4) Výpočet optimálního řešení a optimální hodnoty účelové funkce.  

5) Interpretace výsledků.  

V prvním kroku znázorníme množinu bodů představujících řešení, která vyhovují 

všem omezujícím podmínkám úlohy. Osy souřadnicového systému odpovídají 

proměnným 1x , 2x  (viz Obr. 4). Vzhledem k platnosti podmínek nezápornosti má 

smysl uvažovat pouze první kvadrant souřadnicového systému.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nyní přistoupíme ke grafickému vyjádření množiny bodů, jejichž souřadnice 

vyhovují všem třem vlastním omezujícím podmínkám úlohy. Grafickým obrazem 

první nerovnice (2.7) je polorovina. Hranici poloroviny tvoří přímka, jejíž rovnice je 

 1 22 5000x x+ = . (2.13) 

Pro znázornění přímky v souřadnicovém systému (viz Obr. 5) stačí nalézt dva různé 

body, kterými prochází. Najdeme průsečíky přímky s osami 1x , 2x . Zvolíme-li 2 0x =  

v rovnici (2.13), získáme hodnotu 1 5000x = . Tedy první bod A má souřadnice 

[5000; 0]. Po dosazení 1 0x =  vypočteme 2 2500x = . Souřadnice druhého bodu B jsou 

[0; 2500]. Propojením bodů A, B získáme hraniční přímku poloroviny odpovídající 

Obr. 4 Podmínky nezápornosti 

V  
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první nerovnici5. Abychom zjistili, která polorovina, resp. její část, obsahuje přípustné 

body, stačí zvolit libovolný bod ležící mimo hraniční přímku (nejlépe počátek [0; 0]) 

a dosadit jeho souřadnice do nerovnice (2.7). Protože počátek této podmínce vyhovuje, 

je přípustným bodem a s ním také všechny body, které leží ve stejné polorovině. Na 

Obr. 5 je tato polorovina, resp. její přípustná část, vystínována, a navíc označena 

směrovou šipkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobně znázorníme množiny přípustných bodů, které vyhovují i zbývajícím 

dvěma omezením (2.8) a (2.9). Hraniční přímky, resp. jejich přípustné části všech tří 

omezujících podmínek zachycuje Obr. 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Množiny bodů (v podobě polorovin), jejichž souřadnice vyhovují jednotlivým 

omezujícím podmínkám, jsou naznačeny směrovými šipkami, u každé oblasti je 

v závorce uvedeno pořadové číslo příslušné omezující podmínky v modelu. Toto 

označení má svůj význam pro snadnou identifikaci omezujících podmínek především 

                                                 
5 Protože je zároveň nutné respektovat podmínky nezápornosti, přípustnými jsou pouze ty body, které 

leží na úsečce AB. 

Obr. 5 Množina přípustných bodů pro spotřebu řezbářské práce 

Obr. 6 Množina přípustných řešení úlohy LP 

(1) (2) 

(3) 
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v případě rozsáhlejších modelů. Protože řešení úlohy musí vyhovovat zároveň všem 

omezujícím podmínkám, je nutné v grafu najít oblast, která je společným průnikem 

všech tří množin. Tato oblast je na obr. 6 vystínována a nazývá se množina přípustných 

řešení úlohy LP. Přesnější by bylo nazvat danou oblast množinou přípustných bodů, 

odpovídající množině přípustných řešení úlohy LP, pro zjednodušení však budeme 

používat výše uvedené zkrácené pojmenování. 

V druhém kroku grafického řešení úlohy LP se budeme zabývat účelovou funkcí 

a jejím vztahem k výše sestrojenému grafickému obrazu množiny přípustných řešení. 

Jednou z možností je zaměřit se na body, které odpovídají stejné hodnotě účelové 

funkce (v našem případě zisku) a tvoří přímku, kterou v grafu budeme konstruovat 

podobně jako hraniční přímky polorovin znázorňující omezující podmínky 

(viz Obr. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud jsou koeficienty v účelové funkci celočíselné, pak je nejlepší zvolit jako 

hodnotu zisku součin těchto koeficientů, tj. v našem případě 450.550 = 247500, viz 

rovnice (2.14). Tím se při výpočtu souřadnic vyhneme dělení čísel a možnosti získání 

desetinného čísla, jehož znázornění by bylo komplikované.  

 

 1 1 2450 550 247500.z x x= + =  (2.14) 

 

V tomto případě je navíc určení souřadnic průsečíků přímky s osami 1x , 2x velice 

snadné. Osu 1x  protíná přímka v bodě, jehož první souřadnice je rovna koeficientu 

v účelové funkci, který je u proměnné 2x , tj. v tomto případě 550. Druhá souřadnice 

je samozřejmě nulová. V grafu na Obr. 7 se jedná o bod 1A . Osu 2x  protíná přímka 

v bodě, jehož druhá souřadnice je rovna koeficientu v účelové funkci, který je 

u proměnné 1x , tj. 450. První souřadnice je nulová. V grafu je tento průsečík označen 

jako 1B . Na Obr. 7 je přímka znázorněna přerušovanou čarou 1z . Jedná se vlastně 

o kolmý průmět účelové funkce do souřadnicového systému. 
 

[550; 0] 

[0; 450] 

Obr. 7 Znázornění účelové funkce a určení optimálního bodu 

(1) 

(2) 

(3) 
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Pokud bychom podobným způsobem znázornili přímku odpovídající např. 

trojnásobku původní hodnoty 247500, stačí obě souřadnice na osách vynásobit třemi. 

Tato přímka je znázorněna přerušovanou čarou 2z , obě přímky jsou samozřejmě 

rovnoběžné. Z faktu, že přímka 2z  je od počátku souřadnicového systému vizuálně 

dále než přímka 1z , lze jednoduše usoudit, že čím dále od počátku přímka bude, tím 

vyšší hodnotu zisku bude představovat. Směr růstu zisku je na Obr. 7 naznačen 

směrovou šipkou.  

Obecně lze říci, že cílem druhého kroku grafického řešení je určení: 

a) sklonu přímky, na níž mají body stejnou hodnotu účelové funkce, 

b) směru, ve kterém dochází ke zvyšování (v případě maximalizační úlohy) 

hodnoty účelové funkce.  

Ve třetím kroku určíme takový bod z množiny přípustných řešení, který leží na 

přímce s nejvyšší hodnotou účelové funkce. Sestrojíme tedy přímku rovnoběžnou 

s přímkami 1z  a 2z , která protíná množinu přípustných řešení a je nejdále od počátku 

souřadnicového systému ve směru růstu hodnoty účelové funkce. Na Obr. 7 je taková 

přímka označena jako 0z . Bod 0X , ve kterém přímka 0z  protíná množinu přípustných 

řešení, je jediným optimálním bodem a jeho souřadnice odpovídají jedinému 

optimálnímu řešení zadané úlohy. 

Určením optimálního bodu grafické řešení úlohy LP nekončí. Cílem předchozích 

kroků bylo pouze zjistit, kde leží optimální bod. V našem případě je bod 0X  

průsečíkem hraničních přímek polorovin odpovídajících první a druhé omezující 

podmínce (kvůli snadnější identifikaci byly jednotlivé oblasti v grafu již dříve 

označeny pořadovými čísly omezujících podmínek). Z předchozích kroků je zcela 

zřejmé, že tyto dvě přímky jsou obrazem dvou rovnic: 

 
1 22 5000,x x+ =  (2.15) 

 1 2  3000.x x+ =  (2.16) 

K určení souřadnic průsečíku přímek stačí vyřešit soustavu rovnic (2.15) a (2.16), 

neboť právě souřadnice průsečíku jako jediné splňují obě uvedené rovnice zároveň. 

Tím získáváme následující vektor6 optimálního řešení: 

 
T

0 (1000, 2000).x =  (2.17) 

Dosazením složek vektoru (2.17) do účelové funkce získáme optimální hodnotu zisku: 

 0 450.1000 550.2000 1550000.z = + =  (2.18) 

Přistupme nyní k závěrečnému kroku grafického řešení, a sice k interpretaci 

vypočítaných hodnot. Je nutné dodržet tři hlavní zásady: 

a) Úplnost. Zadavatel analýzy musí obdržet veškeré informace, které požadoval 

a které jsme získali řešením úlohy LP.  

b) Přesnost. Výsledek analýzy či řešení je určitým návodem, resp. doporučením, 

které zadavateli umožní zlepšit fungování reálného systému. Na základě naší 

                                                 
6 Vektory budeme považovat obecně za sloupcové. Řádkový vektor zapíšeme jako transponovaný 

vektor. 
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interpretace musí mít zadavatel jasnou a přesnou představu o všech 

rozhodnutích, která má v této souvislosti učinit. 

c) Srozumitelnost. Při interpretaci musíme používat jazyk, kterému zadavatel 

analýzy rozumí. Zjednodušeně řečeno, zadavatele, který definoval problém, 

nemusí zajímat ani způsob formulace matematického modelu, ani metody, 

pomocí nichž jsme problém vyřešili. My jeho jazyk známe, on náš jazyk znát 

nemusí. 

Nejprve se zaměříme na počet optimálních řešení. Jak ukážeme později, úloha LP 

může mít právě jedno optimální řešení, ale i nekonečně mnoho optimálních řešení, 

případně nemusí mít žádné optimální řešení, a dokonce ani žádné přípustné řešení. 

Z Obr. 7 je zřejmé, že v našem případě má úloha právě jedno optimální řešení.  

Optimálním řešením rozumíme vektor 0x , jehož složky odpovídají hodnotám 

rozhodovacích proměnných. Při formulaci matematického modelu jsme proměnnou 

1x  označili počet vyrobených autíček a proměnnou 2x  počet vyrobených vláčků, 

v obou případech za jeden měsíc. Podle (2.17) má firma měsíčně vyrobit 1000 ks 

autíček a 2000 ks vláčků.  

Cílem optimalizace bylo dosáhnout maximálního zisku při zadaných podmínkách. 

Protože účelová funkce byla definována jako celkový měsíční zisk, firma podle (2.18) 

měsíčně získá 1550000 Kč. 

Jelikož jednou ze zásad úspěšné interpretace je její úplnost, měli bychom se ujistit, 

že jsme poskytli veškeré informace, získané řešením. Majitele firmy bude jistě zajímat, 

zda je k naplánované výrobě skutečně zapotřebí 5000 hodin řezbářské práce 

a 3000 hodin dokončovací práce. Tuto skutečnost lze snadno ověřit dosazením 

optimálního řešení do omezujících podmínek týkajících se spotřeby práce. V případě 

řezbářské práce i dokončovací práce se levá strana omezení rovná hodnotě pravé 

strany, což znamená, že všechny disponibilní hodiny budou zcela vyčerpány. 

K tomuto závěru jsme mohli dojít i v průběhu grafického řešení, aniž bychom 

prováděli dodatečný výpočet. Zjistili jsme, že optimální bod leží na průsečíku 

hraničních přímek polorovin, které byly obrazem omezujících podmínek pro oba 

druhy práce. Body, které leží na hraniční přímce, odpovídají situaci, v níž se produkce 

pohybuje na hranici výrobních možností vzhledem k zásobě určitého omezeného 

zdroje, v našem případě práce. S danou kapacitou nelze zvýšit objem výroby. 

Dosazením optimálního řešení do poslední omezující podmínky, týkající se omezené 

poptávky po autíčkách, snadno zjistíme, že hodnota 2000 není v žádném případě 

limitujícím faktorem. Firma by mohla vyrobit ještě 1000 dalších autíček, na něž 

bohužel již nemá kapacity, jak vyplývá z předešlého textu.  

Tato část interpretace se týká tzv. přídatných proměnných, které budou definovány 

později. Na tomto místě postačuje vysvětlení, že jejich hodnoty představují rozdíl mezi 

levou a pravou stranou nerovnice. 

2.3 Řešení úloh LP v MS Excel 
Prostředí MS Excel nabízí uživateli možnost řešit jednodušší úlohy LP pomocí tzv. 

Řešitele, který je v omezené verzi součástí instalace MS Office7. Jeho použití budeme 

demonstrovat na výše uvedeném příkladu.   

                                                 
7 Řešení je provedeno ve verzi MS Office 365 ProPlus. 

V  
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1. Nejdříve zadáme do tabulky koeficienty, obsažené v matematickém modelu 

(viz Obr. 8). Údaje ve sloupci C se týkají autíček, sloupec D odpovídá vláčkům. 

Koeficienty účelové funkce zadáme do buněk v oblasti C5:D5, koeficienty 

u proměnných v omezujících podmínkách do oblasti C6:D8 a hodnoty pravých 

stran do buněk G6:G8. V tabulce je nutné vymezit buňky pro hodnoty proměnných 

1x  a 2x . Na Obr.  se jedná o oblast C3:D3. Na počátku můžeme do těchto buněk 

vložit nuly.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. K zápisu matematického modelu v prostředí MS Excel je zapotřebí vložit do buněk 

výrazy, představující účelovou funkci a levé strany omezujících podmínek. 

Pro tento účel jsme v tabulce na Obr. 8 vyhradili sloupec E. Účelová funkce je 

z matematického hlediska skalárním součinem vektoru koeficientů účelové funkce 

(oblast C5:D5) a vektoru proměnných (oblast C3:D3). Využijeme-li pro vložení 

účelové funkce do buňky E5 průvodce zadávání funkcí, najdeme v seznamu funkci 

SOUČIN.SKALÁRNÍ a výše uvedené oblasti označíme podle Obr. 9. Jak se ukáže 

později, bude účelné adresy buněk, obsahujících proměnné tzv. „zafixovat“, 

tj. zadat je se znaky $ (dolar) jako absolutní adresy8. Protože hodnoty proměnných 

jsou nulové, objeví se v buňce E5 také nula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 K tomuto účelu je velice efektivní použít možnosti cyklické změny absolutního a relativního 

adresování buněk pomocí funkční klávesy F4, kterou stiskneme hned po výběru příslušné oblasti buněk.  

Obr. 8 Zadání úlohy LP v tabulce MS Excel 

Obr. 9 Využití funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ pro zadání účelové funkce  
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Výrazy, odpovídající levým stranám omezujících podmínek (buňky v oblasti 

E6:E8), jsou skalárními součiny vektoru koeficientů v příslušném řádku a vektoru 

proměnných. Protože jsme při zadávání účelové funkce použili absolutní adresy pro 

oblast proměnných a relativní adresy pro oblast koeficientů účelové funkce, stačí 

buňku E5 jednoduše zkopírovat do buněk v oblasti E6:E8. Do sloupce F jsme 

z důvodu přehlednosti zapsali typ omezujících podmínek (<=). 

3. K úplnému zadání matematického modelu a vyřešení úlohy v MS Excel je určen 

nástroj Řešitel, který se nachází na kartě Data ve skupině Analýza. Pokud se na 

kartě tento nástroj nenachází, je nutné jej zpřístupnit jako doplněk. V rámci volby 

Soubor vybereme Možnosti a dále zvolíme Doplňky. V dolní části okna klikneme 

na tlačítko Přejít… a v následujícím okně Doplňků zaškrtneme nástroj Řešitel. 

Tímto jednoduchým postupem zpřístupníme Řešitele na kartě Data a můžeme 

přistoupit k zadání matematického modelu v dialogovém okně Parametry Řešitele. 

Na Obr. 10 je již finální podoba vyplněného okna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé kroky nyní podrobně popíšeme: 

a) Do dialogového rámečku Účelová funkce je nutné vybrat buňku, v níž je 

zadána účelová funkce. V našem případě se jedná o buňku E5 se zadanou 

funkcí SOUČIN.SKALÁRNÍ. Zároveň je nutné pomocí přepínače vybrat typ 

extrému, který v úloze hledáme, v naší úloze Max. Možnost Hodnota lze 

vybrat v případě, že máme představu o hodnotách účelové funkce a hledáme 

takové řešení, které této hodnoty dosahuje, tedy nemusí jít nutně o nejlepší 

řešení. 

b) V dialogovém rámečku Proměnné modelu je nutné specifikovat adresy 

oblastí, které jsou vyhrazeny pro všechny proměnné v modelu. V případě, že 

se jedná o několik nesouvislých oblastí, je nutné při jejich výběru myší použít 

klávesy CTRL. Jednotlivé oblasti jsou pak v rámečku odděleny středníkem. 

c) Nejsložitějším krokem je zadání omezujících podmínek. Po kliknutí na 

tlačítko Přidat se otevře další dialogové okno, do kterého je zapotřebí vybrat 

Obr. 10 Zadání matematického modelu v Řešiteli  
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buňku, v níž je zadána Levá strana omezující podmínky, dále typ omezení 

a nakonec buňku, v níž je Pravá strana. Pokud jsou v tabulce zadány 

omezující podmínky stejného typu v souvislé oblasti jako v našem případě 

(typ <=), lze zadat všechna omezení v rámci jednoho dialogového okna, jak 

je zřejmé z Obr. 11. K tomuto účelu je užitečné seřadit všechny omezující 

podmínky tak, aby byly rozděleny do tří bloků podle typu podmínek. 

V lineárním programování neexistuje možnost zadání omezujících podmínek 

ve tvaru ostrých nerovností „<“ a „>“. Kromě tří možností „<=“, “=“ a „>=“ 

lze v rozbalovacím seznamu najít i další dvě možnosti „celé“ a „binární“ pro 

zadání celočíselných proměnných a tzv. binárních proměnných (viz dále), 

a také speciální typ „různé“, který ovšem není standardní podmínkou úlohy 

LP. Slouží pro vyjádření podmínky, že všechny hodnoty ve specifikovaných 

buňkách mají být vzájemně odlišné. 

 

 

 

 

 

 
 

V tomto okně můžeme hned zadat také podmínky celočíselnosti pro obě 

proměnné. Po kliknutí na tlačítko Přidat do dialogového rámečku Levá 

strana vybereme buňky v oblasti C3:D3, tedy buňky, které jsou vyhrazeny 

pro proměnné modelu. Jak bylo uvedeno, v tomto případě je typ omezující 

podmínky nastaven na „celé“. Kliknutím na tlačítko OK se vrátíme do 

hlavního okna Parametry Řešitele. 

d) Podmínky nezápornosti jsou defaultně přednastaveny pod oknem Omezující 

podmínky zaškrtnutím políčka Nastavit podmínky nezápornosti. 

e) Velice důležitým krokem je výběr metody. V příslušném rozbalovacím 

seznamu vybereme Simplexovou metodu, která je standardní metodou pro 

řešení úloh LP9.  

f) Jestliže úloha obsahuje celočíselné či binární proměnné, je nutné se ještě 

věnovat nastavení přesnosti vypočtených hodnot po klinutí na tlačítko 

Možnosti. Hodnota 0,000001 v dialogovém rámečku Přesnost omezující 

podmínky představuje toleranci pro rovnost hodnoty pravé a levé strany 

omezujících podmínek. Vysvětlení je poměrně jednoduché. Pokud v průběhu 

výpočtu např. podíl 1/3 vynásobíme třemi, není možné v paměti počítače 

získat matematicky přesnou hodnotu 1, ale např. 0,99999999999. Takové 

číslo, vzniklé jako důsledek zaokrouhlovacích chyb, při nastavení tolerance, 

se kterou daný program pracuje, lze ovšem za hodnotu 1 považovat. Naopak 

číslo 0,9999 v žádném případě nepředstavuje hodnotu 1, proto musí být 

tolerance nastavena tak, aby tato záměna nenastala. Podobný princip se týká 

                                                 
9 Toto označení není zcela přesné, neboť pro úlohy LP, v nichž se vyskytují celočíselné nebo binární 

proměnné (viz dále) se používají speciální metody, nikoli samotná simplexová metoda. Na druhé straně 

je však nutné připustit, že se ve zmíněných metodách simplexová metoda v určité podobě tak jako tak 

objevuje.  

Obr. 11 Zadání omezujících podmínek 
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i hodnot celočíselných či binárních proměnných. Jedná se o hodnotu 

v rámečku Optimalita celých čísel (%). Přednastavená hodnota je 1, je nutné 

ji změnit např. také na 0,000001. Na tomto místě je vzhledem ke vzniku 

zaokrouhlovacích chyb vhodné podotknout, že před každým spuštěním 

výpočtu je zapotřebí vynulovat všechny buňky, v nichž jsou definovány 

proměnné. Řešitel totiž vždy vychází právě z hodnot, které jsou momentálně 

v těchto buňkách a při opakovaném spuštění může docházet ke kumulaci 

chyb, způsobených zaokrouhlováním.  

4. Nyní přistoupíme k samotnému řešení úlohy a interpretaci výsledků. Výpočet 

spustíme kliknutím na tlačítko Řešit v hlavním oknu Parametry Řešitele. Po 

dokončení výpočtu se objeví dialogové okno Výsledky Řešitele se základní 

informací, zda bylo nalezeno požadované řešení (viz Obr. 12). V našem případě 

Řešitel nalezl optimální řešení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále je nutné nastavit dvě základní možnosti, týkající se výstupů: 

a) V levé části okna lze vybrat, zda má být v tabulce Excelu uchováno právě 

získané řešení (tedy hodnoty proměnných a všechny hodnoty vypočtené 

v příslušných buňkách) nebo zda se mají obnovit původní hodnoty, tedy 

hodnoty, které se v buňkách proměnných nacházely před spuštěním výpočtu 

(vzhledem k výše uvedenému problému se zaokrouhlováním by to měly být 

vždy nulové hodnoty). Doporučuje se vždy vybrat spíše první možnost.  

b) Pravá část okna obsahuje seznam sestav, které nabízí Řešitel. Pokud se 

v modelu nevyskytují celočíselné, ani binární proměnné, obsahuje seznam 

tři typy sestav: Výsledkovou, Citlivostní a Limitní. V opačném případě 

získáme pouze Výsledkovou sestavu. Pokud daný typ sestavy požadujeme 

vytvořit, je nutné jej vybrat kliknutím myši.  

Potvrzením výběru kliknutím na tlačítko OK se vrátíme přímo do sešitu Excelu, do 

něhož byl přidán list Výsledková sestava 1 (číslo udává pořadí vytvořené sestavy 

v případě, že řešení úlohy spouštíme opakovaně např. při jiném nastavení 

parametrů). Zároveň si lze všimnout, že v buňkách proměnných C3 a D3 skutečně 

zůstaly vypočtené hodnoty, a to 1000 a 2000 (viz Obr. 13). Samozřejmě se změnily 

i hodnoty ve všech buňkách obsahujících příslušné vzorce. 

 

 

Obr. 12 Dialogové okno Výsledky Řešitele 
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Vzhledem k tomu, že získané řešení již známe z předešlé podkapitoly, v níž jsme 

řešili úlohu graficky, není nutné se znovu interpretovat všechny hodnoty. Hodnota 

účelové funkce je v buňce E5, hodnoty levých stran omezujících podmínek jsou, 

jak již bylo dříve uvedeno, v oblasti E6:E8. Je na první pohled evidentní, že všechny 

tři omezující podmínky jsou splněny, první dvě jsou splněny jako rovnice. V horní 

části listu Výsledková sestava 1 jsou uvedeny základní informace o výpočtu, včetně 

doby jeho trvání, vybrané metody řešení, výše nastavených tolerancí apod. V další 

části sestavy pak nalezneme strukturované výsledky (viz Obr. 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejprve je uvedena tabulka týkající se Účelové funkce. Původní hodnota se týká 

obsahu buňky účelové funkce před spuštěním optimalizace, Konečná hodnota pak 

obsahu této buňky po jejím dokončení. V tabulce nazvané Proměnné lze nalézt 

podobné údaje o buňkách obsahujících proměnné modelu. V posledním sloupci je 

navíc uvedena informace o tom, že proměnné jsou celočíselné. V poslední tabulce 

Omezující podmínky ve sloupci Hodnota jsou vypočtené hodnoty levých stran 

omezujících podmínek pro optimální řešení. V případě, že se pro danou nerovnici 

ve výsledku hodnota levé strany rovná hodnotě pravé strany, je ve sloupci Stav 

uvedeno Platí. V opačném případě je uvedeno Neplatí. S tím souvisí i poslední 

sloupec, který obsahuje hodnotu Odchylky jako rozdíl levé a pravé strany příslušné 

omezující podmínky. Jedná se o hodnoty již dříve zmíněných přídatných 

proměnných, které budou podrobněji definovány a vysvětleny později. Omezující 

podmínky ve tvaru rovnice mají v příslušném řádku samozřejmě uvedeno Platí 

a hodnota odchylky je rovna 0. Výsledková sestava má svůj význam při komunikaci 

analytika se zadavatelem problému, kterému lze tento list poskytnout s interpretací 

výsledků, případně spolu s dalšími informacemi o průběhu, které ho mohou zajímat 

(např. délka samotného výpočtu, existence alternativního optimálního řešení 

apod.)10.  

                                                 
10 Později bude podrobněji popsána i další výstupní zpráva nazvaná Limitní sestava. 

Obr. 13 Výsledek optimalizace přímo v listu sešitu 

Obr. 14 Výsledky v listu Výsledková sestava 1 
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MS Excel je určen pro řešení jednodušších a méně rozsáhlých úloh lineárního 

programování. Reálné úlohy ovšem obsahují desítky, stovky i tisíce proměnných 

a podobný počet omezujících podmínek. V takovém případě nelze Řešitele využít. To 

platí bohužel i pro některé typy úloh, které mají sice menší rozsah, ale obsahují 

celočíselné či binární proměnné (viz dále). Řešení takových úloh naráží na problém 

s jejich výpočetní složitostí a použití takového jednoduchého nástroje, jakým je 

bezesporu Řešitel MS Excel, je prakticky vyloučeno.  

2.4 Řešení úloh LP v MPL for Windows 
V této části se seznámíme s profesionálním přístupem k řešení úloh lineárního 

programování pomocí specializovaného softwaru. Jablonský (2007b) nabízí přehled 

profesionálních specializovaných optimalizačních produktů. Ty lze rozdělit na dvě 

základní skupiny: 

˙ systémy na podporu modelování,  

˙ optimalizační systémy (řešitelé).  

První skupinu tvoří programy, které analytik využívá k počítačovému zápisu 

matematického modelu v příslušné syntaxi. Druhou skupinu tvoří optimalizační 

nástroje, které řeší danou úlohu. Pro lepší pochopení rozdílu mezi oběma typy 

programů lze uvést analogii s řešením úlohy LP v prostředí MS Excel. Pro zapsání 

matematického modelu byl využitý samotný MS Excel, tedy prostředí tabulkového 

kalkulátoru ve smyslu zadání jednotlivých částí modelu ve formě konstant a funkcí, 

které jsou vloženy v jednotlivých buňkách. K formulaci modelu bylo dále využito 

dialogového okna Parametry Řešitele. Lze si tedy představit, že systému na podporu 

modelování se věnují první tři kroky postupu uvedeného v předchozí podkapitole. 

Optimalizační systém, tedy Řešitel, je aktivován až ve čtvrtém kroku, kdy je spuštěn 

samotný výpočet.  

Systémy na podporu modelování lze rozdělit na uzavřené a otevřené. Zatímco 

uzavřené systémy mají svého vlastního řešitele a nelze k řešení využít žádný jiný 

nástroj (to je právě případ MS Excel a jeho Řešitele), otevřené systémy umožňují 

uživateli výběr z několika řešitelů. Je pak na něm, pro který z nich se rozhodne. 

V této části bude popsán postup zadání matematického modelu v profesionálním 

systému MPL for Windows (dále jen MPL) od firmy Maximal Software11 a jeho řešení 

pomocí řešitele CPLEX od firmy IBM. Na Obr. 15 je v editoru MPL zadán 

matematický model ve své nejjednodušší podobě v editoru MPL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 http://www.maximalsoftware.com/ 

V  

Obr. 15 Zadání modelu v editoru MPL for Windows 
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Jedná se o stejnou úlohu, která byla řešena v Řešiteli MS Excel. Později ukážeme na 

složitější úloze LP profesionální práci s tímto modelovacím systémem. 

V tomto jednoduchém zápisu modelu jsou významné následující sekce a klíčová 

slova: 

TITLE 

Klíčové slovo pro definici názvu modelu. 

INTEGER VARIABLES 

V této části se definují celočíselné proměnné. V případě binárních proměnných se 

místo slova INTEGER použije slovo BINARY. Pokud mají proměnné splňovat pouze 

podmínky nezápornosti, bude uvedeno pouze VARIABLES. V modelu mohou být 

definovány samozřejmě všechny tři typy proměnných. Proměnné se zapisují bez 

použití horních a dolních indexů. 

MODEL 

Toto klíčové slovo označuje, že bude následovat definice modelu. 

MAX 

Tato zkratka se používá pro maximalizační úlohu, pro minimalizační úlohu je logicky 

vyhrazena zkratka MIN. Následuje matematický zápis účelové funkce.  

SUBJECT TO 

Začátek sekce vyhrazené pro omezující podmínky, které se zadávají způsobem 

zřejmým z obrázku. 

END 

Toto slovo je posledním slovem celého zápisu. 

Je nutné dodržet psaní středníků na konci každého řádku (kromě řádků s názvy sekcí 

a klíčovými slovy). Ve složitějších modelech je vhodné používat vysvětlující 

poznámky, které jsou uvozené vykřičníkem. 

Před spuštěním výpočtu lze vybrat řešitele, což samozřejmě předpokládá, že je daný 

řešitel nainstalován. ŠAVŠ používá plnou akademickou verzi MPL spolu s plnou verzí 

řešitele CPLEX. Samotné spuštění optimalizace lze provést výběrem položky Solve 

Cplex v menu Run nebo kliknutím na následující ikonu:        . 

Po dokončení výpočtu se otevře okno s informací o tom, jakého výsledku řešitel dosáhl 

(viz Obr. 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I v tomto případě bylo samozřejmě nalezeno optimální celočíselné řešení (Optimal 

integer solution found). V okně jsou další užitečné informace jako je doba výpočtu 

Obr. 16 Výsledek optimalizace v MPL 
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(Time), počet všech proměnných v modelu (Variables), počet celočíselných 

proměnných (Integers), počet omezujících podmínek (Constraints), počet nenulových 

koeficientů u proměnných (Nonzeros), a především hodnota účelové funkce (Objective 

Function). Kliknutím na tlačítko View otevřeme soubor s výsledkovou zprávou. Opět 

není nutné interpretovat již známé výsledky, je zapotřebí jen okomentovat některé 

speciality prostředí MPL. Především je třeba zdůraznit, že hodnoty ve sloupcích 

Reduced Cost a Shadow Price nemají v případě celočíselné úlohy žádný význam 

a budou interpretovány později v úlohách bez celočíselných a binárních proměnných. 

Je evidentní, že sloupec nazvaný Slack je analogií sloupce Odchylka ve výsledkové 

sestavě Řešitele MS Excel. Na rozdíl od něj ovšem hodnoty neudávají rozdíl mezi 

levou a pravou stranou nerovnice v absolutní hodnotě, ale jsou kladné v případě 

omezení typu   a záporné v případě  . K tomuto označení se ještě vrátíme později 

při definici přídatných proměnných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud okno s výsledkovou zprávou omylem zavřeme, není nutné znovu spouštět 

výpočet. Stačí kliknout na následující ikonu:         . 
  

2.5 Základní pojmy lineárního programování 
V průběhu grafického řešení úlohy LP byly zavedeny dva důležité pojmy, a sice 

přípustné řešení a optimální řešení. Cílem této části je seznámit čtenáře s dalšími 

termíny, které jsou nezbytné k pochopení principu obecných metod pro řešení úloh 

LP. Jak bylo uvedeno výše, postup grafického řešení je postupem speciálním, který lze 

použít jen v případě, že matematický model obsahuje právě dvě rozhodovací 

proměnné. Důvodem pro aplikaci tohoto postupu je především snadnější pochopení 

pojmů, které zde budou definovány.  

Nejprve se vraťme k pojmu přípustné řešení úlohy LP. Jedná se o takové řešení, 

které vyhovuje všem omezujícím podmínkám úlohy, včetně podmínek nezápornosti, 

Obr. 17 Výsledková sestava MPL 

V  
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případně podmínek pro celočíselné a binární proměnné. Množina všech takových 

řešení dané úlohy se nazývá množina přípustných řešení úlohy LP. Pro úlohy 

lineárního programování je typické, že množina přípustných řešení je nekonečná12. 

Pokud se zajímáme o grafické vyjádření množiny přípustných řešení úlohy LP 

v podobě množiny přípustných bodů, je tato množina konvexní. Konvexní množina 

bodů je taková množina, která s každými dvěma body této množiny obsahuje i všechny 

body, které leží na jejich spojnici. Na Obr. 18 jsou množiny A, B konvexní, množina 

C konvexní není.  

 

 

 

 

 

 

Množina B je typickým příkladem množiny přípustných řešení úlohy LP. Nazývá 

se konvexním polyedrem. Množina je určena soustavou lineárních nerovnic, tudíž její 

hranice je (ve dvojrozměrném prostoru) tvořena lineárními čarami (úsečkami). 

Příklady konvexního polyedru ve 3D prostoru jsou čtyřstěn, krychle, jehlan aj. Hranice 

takového konvexního polyedru jsou opět lineární útvary, v tomto případě např. úsečka, 

čtverec, trojúhelník apod. Speciálním bodem konvexního polyedru je vrchol, též 

nazývaný krajním bodem. Je to bod, který neleží na spojnici žádných jiných dvou bodů 

množiny. Počet vrcholů v úlohách lineárního programování je vždy konečný. 

Důvodem je konečný počet omezujících podmínek.  

Vraťme se ke grafickému řešení uvedeného příkladu, v němž byla množina 

přípustných řešení určena soustavou tří nerovnic typu  . Tato množina obsahuje 

5 vrcholů, které jsou na Obr. 19 označeny čísly (1) až (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základem pro řešení úloh LP je tzv. simplexová metoda, jejímž autorem je 

G. B. Dantzig. Tato metoda vyžaduje převedení původní soustavy omezujících 

                                                 
12 V některých speciálních případech může být množina přípustných řešení úlohy LP jednoprvková či 

prázdná. 

Obr. 18 Konvexní a nekonvexní množiny bodů 

Obr. 19 Krajní body množiny přípustných řešení 
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podmínek obsažených v matematickém modelu na tzv. ekvivalentní soustavu rovnic. 

Přestože se simplexovou metodou nebudeme v kurzu podrobněji zabývat, soustava 

rovnic je důležitá pro definici již dříve často zmiňovaných přídatných proměnných. 

Jedná se o nezáporné proměnné, pomocí nichž právě převádíme nerovnice na rovnice. 

V nerovnici typu   k její levé straně přídatnou proměnnou přičítáme, v nerovnici 

typu  přídatnou proměnnou od levé strany odečítáme.  

V matematickém modelu (2.12) tvoří ekvivalentní soustavu rovnic následující tři 

rovnice: 

 

1 2 32 5000,x x x+ + =  

1 2 4 3000,x x x+ + =  

1 5 2000,x x+ =  

(2.19) 

v nichž vystupují v roli přídatných proměnných nezáporné proměnné 3x , 4x  a 5x . 

V nerovnici typu   přídatná proměnná udává, o kolik je levá strana nižší než pravá 

strana (v angličtině se proměnná nazývá Slack), v nerovnici typu   udává, o kolik je 

levá strana naopak vyšší než pravá strana (v angličtině proměnná nazývána Suprlus). 

Hodnota přídatné proměnné má ekonomickou interpretaci. V uvedeném příkladu 

hodnota proměnné 3x  představuje počet nevyužitých hodin řezbářské práce, hodnota   

4x  počet nevyužitých hodin dokončovací práce, hodnota proměnné 5x  počet autíček, 

který zbývá k využití povoleného limitu z hlediska odbytu. 

Soustava 3 rovnic s 5 neznámými má obecně nekonečně mnoho řešení. Mezi nimi 

existuje konečný počet tzv. základních řešení. Jedná se o řešení, v nichž jsou za 

2 zvolené proměnné dosazeny nuly a hodnoty zbývajících 3 proměnných jsou pak 

dopočítány. Zvolené proměnné s nulovými hodnotami nazýváme nezákladní 

proměnné, proměnné s dopočítanými hodnotami se nazývají základní proměnné. 

Základní řešení soustavy (2.19) budeme označovat jako základní řešení ekvivalentní 

soustavy rovnic.  

Počet základních řešení je logicky určen počtem všech možností, kterými lze vybrat 

nezákladní proměnné (či základní proměnné) ze všech proměnných. V našem případě 

je tento počet roven kombinačnímu číslu 

 
5 5!

10
2 2!3!

 
= = 

 
. (2.20) 

Může se ovšem stát, že po výběru nezákladních proměnných vzniklá soustava 3 rovnic 

se 3 neznámými nebude mít řešení. Lze tedy s jistotou říci, že hodnota (2.20) je horní 

mezí počtu základních řešení. Tabulka 2 obsahuje 9 základních řešení (ZŘ) 

soustavy (2.19). Poslední očekávané základní řešení ekvivalentní soustavy rovnic 

neexistuje. Jedná se o případ, ve kterém vynulujeme proměnné 1x  a 5x . Takové 

hodnoty nevyhovují třetí rovnici v uvedené ekvivalentní soustavě. Na první pohled je 

zřejmé, že některé z těchto bodů neleží v množině přípustných řešení (viz Obr. 20). 

Jedná se o body (3), (4), (5), (8). V tabulce 2 jsou to řešení, u nichž je hodnota alespoň 

jedné proměnné záporná. Jak bylo zmíněno výše, podmínky nezápornosti platí nejen 

pro rozhodovací proměnné, ale také pro přídatné proměnné. Uvedená řešení tyto 

podmínky porušují. Naopak řešení (1), (2), (6), (7), (9) splňují podmínky nezápornosti 

a jsou tedy přípustnými řešeními úlohy LP. Tato řešení se nazývají základní řešení 

úlohy LP. Je zcela jasné, že jejich množina je podmnožinou množiny základních řešení 
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ekvivalentní soustavy rovnic. Na Obr. 20 jsou označeny body odpovídající všem 

základním řešením, uvedeným v tabulce 2. 

Tab. 2 Základní řešení ekvivalentní soustavy rovnic 

ZŘ 1x  2x  3x  4x  5x  

1 0 0 5000 3000 2000 

2 0 2500 0 500 2000 

3 0 3000 -1000 0 2000 

4 5000 0 0 -2000 -3000 

5 3000 0 2000 0 -1000 

6 2000 0 3000 1000 0 

7 1000 2000 0 0 1000 

8 2000 1500 0 -500 0 

9 2000 1000 1000 0 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejděme nyní k dalšímu pojmu lineárního programování – optimálnímu řešení. 

Optimální řešení úlohy LP je přípustné řešení úlohy LP s nejlepší hodnotou účelové 

funkce. Z grafického řešení úlohy LP lze snadno dospět k závěru, že optimálním 

bodem nemůže být v žádném případě vnitřní bod množiny přípustných řešení. 

Optimální bod musí být, pokud existuje, hraničním bodem množiny přípustných 

řešení. Navíc platí následující věta, která má zásadní význam pro řešení úloh LP. 

Základní věta lineárního programování: Jestliže má úloha LP optimální řešení, 

má také optimální řešení základní. 

Pokud má úloha LP právě jedno optimální řešení, pak to musí být, podle uvedené 

věty, základní řešení. Protože základní řešení úlohy LP odpovídají vrcholům 

konvexního polyedru přestavujícího množinu přípustných bodů, musí v tomto případě 

optimální řešení ležet v jednom z vrcholů. Má-li úloha LP více optimálních řešení, 

věta zaručuje, že alespoň jedno bude základním řešením, tedy optimální bod najdeme 

v jednom z vrcholů množiny přípustných řešení. 

Obr. 20 Základní řešení ekvivalentní soustavy rovnic 
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Důsledek základní věty LP je následující: jestliže má úloha LP optimální řešení, 

stačí se při jeho hledání soustředit pouze na základní řešení úlohy LP, neboť alespoň 

jedno z nich musí být řešením optimálním.  

Vraťme se ke grafickému řešení úlohy LP v příkladu. Podle základní věty LP 

a jejího důsledku jsme se mohli zaměřit jen na vrcholy množiny přípustných řešení. 

Byl totiž splněn hlavní předpoklad, a sice zaručení existence optimálního řešení: úloha 

LP má optimální řešení, pokud je množina přípustných řešení omezená. Můžeme tedy 

sestavit seznam základních řešení úlohy LP, mezi nimiž musí být alespoň jedno 

optimálním řešením. V tabulce 3 jsou u každého řešení uvedeny hodnoty 

rozhodovacích proměnných a hodnota zisku po jejich dosazení do účelové funkce. 

Označení základních řešení odpovídá označení bodů na Obr. 20.  

Tab. 3 Základní řešení úlohy LP, optimální řešení 

 

 

 

 

Řešení (7) s nejvyšší hodnotou zisku 1550000 je hledaným optimálním řešením. 

Protože hodnoty zisku pro všechna ostatní řešení jsou nižší, je řešení (7) jediným 

optimálním řešením úlohy. 

Dalšími pojmy, které byly zmíněny v souvislosti s interpretací výsledků v MPL, 

jsou stínové ceny (Shadow Prices) a redukované ceny (Reduced Costs). Jejich definicí 

a interpretací se budeme zabývat později v souvislosti s řešením úlohy LP bez 

celočíselných a binárních proměnných. 

2.6 Možnosti zakončení výpočtu 
Jak bylo uvedeno v předchozí podkapitole, pro řešení úloh LP se používá 

simplexová metoda. Je to univerzální iterační postup, který efektivním způsobem 

prohledává množinu základních řešení úlohy LP za účelem nalezení optimálního 

řešení. Metoda je založena na základní větě LP a jejím důsledku. Protože se zaměřuje 

jen na základní řešení úlohy LP, kterých je konečný počet, nalezne simplexová metoda 

po konečném počtu iterací optimální řešení nebo zjistí, že optimální řešení neexistuje. 

Přestože je simplexová metoda poměrně snadno pochopitelným postupem, není 

nutné se jí podrobněji zabývat. Zcela postačující je pochopení jejího principu, který 

zachycuje schéma na Obr. 21. Výpočet probíhá ve dvou fázích. V první fázi metoda 

hledá výchozí základní řešení (ZŘ) úlohy LP. Má-li úloha LP přípustné řešení, musí 

být alespoň jedno z nich základní. Pokud tedy metoda žádné základní řešení úlohy LP 

nenajde, neexistuje přípustné řešení úlohy.  

Jestliže simplexová metoda nalezne základní řešení úlohy LP, výpočet pokračuje 

druhou fází, kterou je samotná optimalizace. Ta spočívá v postupném prohledávání 

množiny základních řešení úlohy LP. Výsledkem každé iterace je nové základní řešení 

s lepší hodnotou účelové funkce. V tomto smyslu je simplexová metoda efektivním 

algoritmem, neboť se v průběhu výpočtu nevrací k horším řešením. Pokud nové 

základní řešení není optimální, výpočet pokračuje další iterací.  

ZŘ 1x  2x  z 

(1) 0 0 0 

(2) 0 2500 1375000 

(6) 2000 0   900000 

(7) 1000 2000 1550000 

(9) 2000 1000 1450000 

V  
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V určitém kroku ovšem můžeme dojít ke zjištění, že optimální řešení úlohy 

neexistuje. Tato možnost většinou souvisí s nesprávnou formulací matematického 

modelu, případně se specifikací ekonomického modelu. Jedná se o případy, v nichž 

byla opomenuta některá z reálných podmínek, která zabrání neomezenému růstu 

účelové funkce (v případě maximalizace) či jejímu poklesu (v případě minimalizace). 

Najde-li simplexová metoda optimální řešení úlohy, zbývá otestovat, zda je jediným 

optimálním řešením či zda existuje tzv. alternativní optimální řešení. Má-li úloha LP 

více optimálních řešení, má jich nekonečně mnoho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnosti zakončení výpočtu 

Shrňme všechny možnosti, které mohou nastat při řešení úlohy LP. Jednotlivé 

případy jsou graficky znázorněny na Obr. 22 až 25. Směrová šipka určuje směr růstu 

hodnoty účelové funkce z. Bod A na Obr. 22 je jediným optimálním řešením. Podle 

základní věty LP musí být tento bod základním řešením úlohy LP. 

 

Obr. 21 Obecný princip simplexové metody 
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Na Obr. 23 je znázorněna situace, ve které existuje nekonečně mnoho optimálních 

řešení (existuje alternativní optimální řešení), z nichž dvě řešení, odpovídající bodům 

B a C, jsou základními řešeními úlohy LP. Tento případ v grafickém řešení nastane, 

jestliže je přímka z rovnoběžná s některou hranou množiny přípustných řešení. 

Zároveň je důležitý směr růstu hodnoty účelové funkce. Při opačném směru růstu bude 

mít úloha jediné optimální řešení, ležící v počátku souřadnicového systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další možnost zakončení výpočtu je znázorněna na Obr. 24. Jak bylo uvedeno 

u popisu principu simplexové metody, můžeme v určitém kroku výpočtu zjistit, že 

úloha nemá optimální řešení. Důležitým předpokladem pro tuto možnost je neomezená 

množina přípustných řešení. I v tomto případě záleží na směru růstu hodnoty účelové 

funkce z. 

Všechny dosud uvedené možnosti nastávají až ve druhé fázi výpočtu, tj. po nalezení 

výchozího základního řešení úlohy LP. Již během první fáze výpočtu lze ovšem 

u některých úloh LP zjistit, že neexistuje žádné přípustné řešení úlohy LP, tj. 

neexistuje takové řešení, které by vyhovovalo všem omezujícím podmínkám úlohy. 

Na Obr. 25 jsou znázorněny dvě oblasti bodů odpovídající dvěma nerovnostem. Úloha 

nemá přípustné řešení, neboť průnikem oblastí je prázdná množina. V grafu není 

znázorněna přímka z, protože v tomto případě není podstatný ani její sklon ani směr 

Obr. 22 Jediné optimální řešení 

Obr. 23 Alternativní optimální řešení 
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růstu hodnoty účelové funkce. V reálné praxi je často jedinou možností, jak odstranit 

neexistenci přípustného řešení, uvolnění některých omezujících podmínek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Aplikace lineárního programování 
V této části textu se seznámíme se zjednodušenými typickými či speciálními 

ekonomickými problémy, při jejichž řešení lze použít nástroje LP. Jedná se především 

o následující oblasti aplikace LP: 

• Úlohy výrobního plánování. 

• Směšovací a nutriční problémy. 

• Řezné úlohy. 

• Optimalizace portfolia. 

• Dopravní problém. 

• Přiřazovací problém. 

• Úloha o pokrytí. 

• Úloha obchodního cestujícího. 

Obr. 24 Úloha nemá optimální řešení 

Obr. 25 Úloha nemá přípustné řešení 

V  
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2.7.1 Úlohy výrobního plánování 

Úlohy výrobního plánování (kapacitní problémy) patří k typickým úlohám LP. 

Cílem úloh je naplánovat výrobu tak, aby bylo při zadaných omezujících podmínkách 

dosaženo maximálního zisku, minimálních nákladů, maximálních tržeb apod. Ve 

většině případů jsou proměnné definovány jako množství vyrobených výrobků za 

určité časové období. Speciálními případy těchto úloh jsou problémy výrobního 

plánování s polotovary, v kterých plánujeme produkci výrobků, z nichž některé se 

používají jako polotovary k výrobě dalších výrobků. Polotovary lze často použít jak 

k výrobě, tak i k přímému prodeji. Podobně mohu být zadány i úlohy výrobního 

plánování s komplety, kdy se finální výrobky mohou kompletovat do dalších finálních 

výrobků, které mohu být pro spotřebitele zajímavější (nejen obsahově, ale i cenově) 

než samostatné produkty. Otázkou je, co je zajímavější pro výrobce z hlediska nákladů 

či zisku, mnohdy jde o správné nastavení ceny. V praxi se jedná např. o nabídku 

akčních balíčků či setů (potápěčský set: ploutve s maskou a šnorchlem, jídelní set: stůl 

se čtyřmi židlemi aj.).  

Protože celá předchozí část této kapitoly je věnována úloze výrobního plánování, 

nebudeme se tímto typem úloh dále zabývat. 

2.7.2 Směšovací a nutriční problémy 

Velmi často se tyto dva typy problémů zaměňují (v případě potravin či krmiva), 

jindy se považují za dvě zcela odlišné úlohy, někdy se nutriční problémy označují za 

speciální typ směšovacích úloh.  

Ve směšovacích úlohách je cílem připravit určitou směs, která bude mít požadované 

vlastnosti. K dispozici je několik ingrediencí, které se k míchání používají. V úlohách 

existuje, podobně jako v úlohách výrobního plánování, několik omezujících 

podmínek, které je zapotřebí respektovat. Tyto úlohy lze rozdělit na dva základní typy: 

• Cílem je minimalizovat celkovou finanční částku potřebnou na přípravu 

směsi, jejíž požadované vlastnosti (např. obsah složek, hmotnost aj.) jsou 

dány omezujícími podmínkami. Tento typ zadání úlohy bude demonstrován 

v následujícím příkladu.  

• Cílem je optimalizovat určitou vlastnost (kvalitu) výsledné směsi při 

omezeném rozpočtu, který vstupuje do modelu jako jeden z činitelů, jehož 

vliv bude v matematickém modelu vyjádřen prostřednictvím omezující 

podmínky. 

V následujícím seznamu jsou uvedeny příklady reálných směšovacích úloh: 

• Míchání různých chemikálií nebo prášků za cílem získání jejich směsí. 

• Výroba legované oceli přidáváním kovů či kovových slitin do nízkouhlíkaté 

oceli. 

• Výroba recyklovaného papíru z různých druhů použitého papíru. 

• Výroba krmivové směsi pro zvířata z několika druhů krmiva. 

• Produkce automobilového benzínu smícháním lehkého a těžkého benzínu, 

a přidáváním dalších látek (aditiv). 

• Míchání různých druhů koření s cílem vyrobit kořenící směs vhodnou pro 

konkrétní použití. 
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Nutriční úlohy mají se směšovacími úlohami mnoho společného. Opět existuje 

několik ingrediencí, které mohou, ale nemusí být nakonec smíchány do jediné směsi. 

Jedná se o speciální úlohy týkající se výživy, ať již výživy člověka nebo 

hospodářských zvířat. Opět lze úlohy rozdělit na ty, kdy je cílem minimalizovat 

náklady a na ty, kdy jsou ingredience při omezeném rozpočtu použity tak, aby bylo 

dosaženo optimálního efektu. 

Pokud přijmeme fakt, že ve směšovacích úlohách nemusí být vždy výsledkem směs, 

tj. že jednotlivé ingredience mohou zůstat ve výsledku nesmíchány, pak lze opravdu 

nutriční problémy považovat za speciální případ směšovacích úloh. 

Příklad: 

Stanovte optimální složení krmivové směsi, která při minimálních pořizovacích 

nákladech bude obsahovat alespoň 100 jednotek bílkovin, alespoň 300 jednotek škrobu 

a bude vážit alespoň 200 kg. Tabulka 4 uvádí obsah bílkovin a škrobu v 1 kg 

jednotlivých druhů krmiva a ceny za 1 kg. 
 

Tab. 4 Zadání nutričního problému 

 
1K  2K  3K  4K  

Bílkoviny 0 3 1 2 

Škrob 1 2 3 0 

Cena 20 80 60 30 
 

Proměnné 

Vzhledem k tomu, že na základě optimalizace se má firma rozhodnout, jaké 

množství jednotlivých druhů krmiv nakoupí, definujeme proměnné následujícím 

způsobem: 

1x  =  množství krmiva 1K (v kg) ve výsledně směsi, 

2x  =  množství krmiva 2K (v kg) ve výsledně směsi, 

3x  =  množství krmiva 3K  (v kg) ve výsledně směsi, 

4x  =  množství krmiva 4K (v kg) ve výsledně směsi. 

Operační výzkum je exaktní disciplínou, proto se budeme vždy snažit o zjednodušení 

jednotlivých zápisů. Definici proměnných lze proto upravit takto: 

ix  =  množství krmiva K i  (v kg) ve výsledně směsi ( 1,2,3,4)i = . 

Účelová funkce 

Cílem je minimalizovat náklady na pořízení krmiva. Jednotkové pořizovací náklady 

jsou dány cenou konkrétního krmiva za 1 kg. Celkové pořizovací náklady (v Kč) lze 

tedy vyjádřit pomocí následující účelové funkce: 

 
1 2 3 420 80 60 30 min .z x x x x= + + + →  (2.21) 

Omezující podmínky 

Zadání úlohy obsahuje tři činitele: bílkoviny, škrob a hmotnost směsi. S použitím 

tabulky 4 definujeme tři následující nerovnosti: 

P  
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2 3 4

1 2 4

1 2 3 4

3 2 100,

2 3 300,

200.

x x x

x x x

x x x x

+ + 

+ + 

+ + + 

 (2.22) 

Dále je nutné zavést podmínky nezápornosti: 

 0, 1, 2,3, 4.ix i =  (2.23) 

Otázkou je, zda požadovat, aby výsledné hodnoty proměnných byly celočíselné. 

Tento požadavek by se měl řídit praktickým pohledem na možnost nakupovat krmivo 

v libovolném množství, tedy v tomto případě otázka zní, je-li možné odměřit množství 

krmiva např. na gramy. V praxi jsou tyto možnosti jasně definovány, v naší úloze lze 

předpokládat, že lze krmivo nakupovat v kilogramech. Přesto si dovolíme tyto 

podmínky z určitého důvodu opominout. Navíc platí poměrně praktická zásada: pokud 

si nejsme jisti tím, zda podmínky celočíselnosti do modelu zahrnout, vyřešíme úlohu 

bez nich a teprve následně se touto problematikou budeme zabývat, a případně 

podmínky do modelu zahrneme. Velice často se totiž stává, že výsledek je celočíselný, 

aniž bychom tyto podmínky v modelu předem definovali. V této souvislosti je dobré 

připomenout další zásadu. Pokud bychom se rozhodli pro ignorování celočíselných 

podmínek a optimální řešení vyšlo v desetinných číslech, není v žádném případě 

žádoucí výsledek zaokrouhlovat. Hrozí totiž, že se dopustíme dvou zásadních chyb: 

• Zaokrouhlením získáme řešení, které nesplňuje všechny omezující 

podmínky, a je tedy řešením nepřípustným. 

• Zaokrouhlením získáme přípustné řešení, které ovšem nemusí být 

celočíselným optimálním řešením. Tato varianta je v každém případě tou 

lepší variantou. Navíc můžeme získat řešení, které sice není optimální, ale 

tomuto řešení se velice blíží (z hlediska hodnoty účelové funkce). V každém 

případě se nejedná o správný přístup k matematickému modelování. 

Důvod, proč v této úloze podmínky celočíselnosti nebudeme uvažovat, je zcela 

zřejmý. V závěru podkapitoly 2.5 byly zmíněny stínové ceny a redukované ceny jako 

další výstup z řešení úloh LP. Pro jejich získání a interpretaci je ovšem nutné, aby 

v modelu nevystupovaly celočíselné a binární proměnné. 

Řešení nutričního problému v Řešiteli MS Excel 

Protože v přechozí části byl velmi podrobně popsán postup zadání matematického 

modelu v MS Excel a jeho řešení v Řešiteli, soustředíme se pouze na další možnosti, 

které nabízí výstupní sestavy. V tabulce MS Excel (viz Obr. 26) jsou zadány 

koeficienty a všechny funkce představující účelovou funkci (2.21) a levé strany 

omezujících podmínek (2.22).  

Na Obr. 27 je již vyplněné dialogové okno Parametry Řešitele. Všimněme si 

především, že na rozdíl od předchozího příkladu v části Omezující podmínky nejsou 

zadány podmínky celočíselnosti. 

Po spuštění optimalizace a jejím dokončení se objeví výsledkové dialogové okno 

(viz Obr. 28), které se liší od okna na Obr. 12 zásadně tím, že Řešitel nabízí tentokrát 

všechny tři typy sestav. Pro interpretaci stínových a redukovaných cen je důležitá 

Citlivostní sestava, kterou vybereme spolu s Výsledkovou sestavou. Do sešitu jsou 

přidány dva listy Výsledková sestava 1 a Citlivostní sestava 1.  
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Obr. 26 Zadání nutričního problému v tabulce MS Excel 

Obr. 27 Dialogové okno Parametry Řešitele 

Obr. 28 Dialogové okno Výsledky Řešitele 
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Z výsledkové sestavy (viz Obr. 29) lze vyčíst, že firma má nakoupit 120 kg 

krmiva 1K , 60 kg krmiva 3K  a 20 kg krmiva 4K , krmivo 2K  se pro výslednou 

krmivovou směs používat nebude. Minimální celkové pořizovací náklady činí 

6600 Kč. Pokud jde o hodnoty přídatných proměnných, které najdeme ve sloupci 

Odchylka, všechny tři jsou nulové, což znamená, že ve směsi bude přesně 100 jednotek 

bílkovin, přesně 300 jednotek škrobu a její hmotnost bude přesně 200 kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Obr. 30 je uvedena citlivostní sestava. V ní nás budou zajímat Stínové ceny 

a Redukované ceny (Redukované náklady). S těmito hodnotami souvisí také poslední 

dva sloupce v obou tabulkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejprve k interpretaci stínových cen, které jsou definovány pouze u nerovnic 

a oceňují příslušného činitele. Pro snadnější interpretaci lze použít tabulku 5, v níž jsou 

uvedeny oba typy účelové funkce a oba typy omezujících podmínek. Jednotlivé 

kombinace ukazují, jak se změní hodnota účelové funkce, pokud se hodnota pravé 

strany příslušné nerovnosti zvýší o jednotku. Pokud je v tabulce uvedeno 

znaménko „+“, pak se optimální hodnota účelové funkce zvýší o hodnotu příslušné 

stínové ceny, v případě znaménka „–“ se optimální hodnota účelové funkce o hodnotu 

stínové ceny sníží. 

  

Obr. 29 Výsledková sestava 

Obr. 30 Citlivostní sestava 



doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. 

Operační výzkum 

- 48 - 

 

Tab. 5 Vliv stínových cen na hodnotu účelové funkce 

 

 

V úloze je účelová funkce minimalizačního typu a všechny omezující podmínky 

jsou ve tvaru „ “, optimální hodnota účelové funkce tudíž se zvýšením pravých stran 

o jednotku vzroste o hodnotu stínové ceny. Pokud tedy bude požadavkem, aby 

výsledná směs obsahovala, namísto 100 jednotek bílkovin, 101 jednotek, pak se 

celkové pořizovací náklady zvýší o 12 Kč. Je to logické, neboť požadujeme 

„kvalitnější“ směs. Totéž platí o zvýšení obsahu škrobu z 300 na 301 jednotek, náklady 

se zvýší dokonce o 14 Kč. Jestliže budeme požadovat 201 kg směsi, místo 6600 Kč 

zaplatíme 6606 Kč. Analogicky můžeme interpretovat hodnoty stínových cen při 

snížení hodnot pravých stran o jednotku, kdy celkové pořizovací náklady klesají.  

Otázkou je, zda se tato interpretace týká změny hodnot pravých stran o jednu 

jednotku či můžeme interpretaci zobecnit tak, že hodnota účelové funkce se zvýší 

s každou přidanou jednotkou pravé strany o hodnotu stínové ceny. K tomu je zapotřebí 

vysvětlit hodnoty v posledních dvou sloupcích tabulky, z nichž lze určit tzv. intervaly 

stability optimálního řešení vzhledem ke změnám hodnot pravých stran omezujících 

podmínek. Předposlední sloupec udává Povolený nárůst hodnoty pravé strany oproti 

její současné hodnotě, poslední sloupec pak Povolený pokles. Interval stability pro 

první omezující podmínku je 100 50,100 200− + , tedy 50,300 . Pokud se bude 

hodnota pravé strany měnit v rámci tohoto intervalu, pak skutečně platí, že s každou 

další jednotkou pravé strany se bude hodnota účelové funkce měnit o hodnotu 

příslušné stínové ceny. Lze tedy jednoznačně říci, že se změnou pravé strany v rámci 

tohoto intervalu zůstává stínová cena konstantní.  

Provedením změny modelu a jeho následnou optimalizací se lze snadno přesvědčit, 

že se změnou hodnoty pravé strany v rámci intervalu se nemění ani skladba druhů 

krmiv, která se nakupují. V souvislosti s dříve zavedenou ekvivalentní soustavou 

rovnic to znamená, že se nemění seznam základních a nezákladních proměnných. Co 

se však mění, jsou hodnoty proměnných a samozřejmě i optimální hodnota účelové 

funkce. Vliv změny lze velice snadno pochopit na grafickém řešení. Pokud zvyšujeme 

hodnotu pravé strany omezující podmínky, hraniční přímka příslušné poloroviny se 

posouvá rovnoběžně ve směru od počátku souřadnicového systému.  

Pokud změníme hodnotu pravé strany mimo interval stability, změní se hodnota 

stínové cena i skladba nakupovaných druhů krmiva. 

Na místě hodnot představujících povolený nárůst a povolený pokles může být 

uvedeno 1E+30, což odpovídá matematickému zápisu 
3010+

, což je vysoká konstanta, 

nahrazující symbol „+“. V takovém případě by byla dolní mez intervalu stability  

„−“, horní mez pak „+“. Snižování či naopak zvyšování hodnoty pravé strany 

o jakoukoli hodnotu nemá vliv na hodnotu stínové ceny.  

Interval stability pro druhou omezující podmínku je 150,400 , pro třetí podmínku 

100,350 . 

Popsaný postup, v němž zkoumáme stabilitu optimálního řešení pro změnu 

parametrů modelu (v tomto případě hodnot pravých stran omezujících podmínek), se 

někdy nazývá analýza citlivosti optimálního řešení na změny konkrétních parametrů. 

     

max + – 

min – + 
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Nyní přistupme k definici redukovaných cen, jejichž hodnoty lze na Obr. 30 nalézt 

v první tabulce ve sloupci Redukované náklady. Jestliže se stínové ceny týkaly 

omezujících podmínek, resp. hodnot jejich pravých stran, pak redukované ceny se 

týkají proměnných, resp. koeficientů účelové funkce, v této úloze cen krmiv. Jedinou 

nenulovou redukovanou cenou je hodnota 10 u krmiva 2K , které se jako jediné 

nenakupuje. Důvodem je zřejmě jeho vysoká cena, kterou nemůže vykompenzovat ani 

fakt, že se jedná o krmivo s největším obsahem bílkovin i škrobu. Hodnotu redukované 

ceny lze interpretovat dvojím způsobem: 

1. Kdybychom byli nuceni pořídit 1 kg daného (neefektivního) krmiva, zvýší se 

hodnota účelové funkce, tedy celkových pořizovacích nákladů, o 10 Kč.   

2. Kdybychom snížili cenu tohoto krmiva minimálně o 10 Kč, zřejmě bude 

efektivní jej nakupovat na úkor jiného krmiva, které se v takovém případě 

stane neefektivním.  

Druhý způsob interpretace je z hlediska analýzy citlivosti optimálního řešení na 

změny koeficientů účelové funkce přesnější. K tomuto účelu tabulka v citlivostní 

sestavě opět obsahuje dva poslední sloupce povolený nárůst a povolený pokles. Pro 

tento koeficient vychází interval stability )70,+ . Pokud se cena za krmivo 2K  bude 

pohybovat v tomto intervalu, pak toto krmivo nebude pořizováno. Je zřejmé, že se 

nebude měnit optimální hodnota účelové funkce, neboť hodnota proměnné 2x  bude 

i nadále nulová. Z hlediska ekvivalentní soustavy rovnic je tato proměnná nezákladní. 

Měnit se nebude samozřejmě ani skladba pořizovaných druhů krmiv, ani jejich 

množství. Jediné, co se bude měnit, je redukovaná cena krmiva 2K . Snížíme-li jeho 

cenu o 1 Kč na 79 Kč a vypočteme optimální řešení, nová redukovaná cena bude 9 Kč 

atd. U grafického řešení si lze představit změnu redukované ceny u nezákladní 

proměnné tak, že se mění sklon přímky z , ale optimální bod se nemění.  

Jakmile změna dosáhne dolního intervalu stability, tedy 70 Kč, nastane situace, 

kterou jsme dříve označili jako existence alternativního optimálního řešení. V takovém 

případě můžeme již pořizovat dříve neefektivní krmivo nebo stále ponechat původní 

skladbu pořizovaných druhů krmiv, optimální hodnota účelové funkce v obou 

případech bude stejná. Pokud se ovšem cena krmiva dále sníží, získáme nové optimální 

řešení ve smyslu nové skladby pořizovaných druhů krmiv a jejich množství (změní se 

seznam základních a nezákladních proměnných a jejich hodnot), změní se hodnota 

účelové funkce a také redukované ceny. V grafickém řešení se stane optimálním 

bodem jiný vrchol konvexního polyedru. 

Interpretace redukovaných cen je zcela odlišná u zbývajících tří nulových hodnot 

v tabulce. Interval stability optimálního řešení pro změnu ceny krmiva 1K  je 15,40 .  

Jestliže se cena krmiva bude měnit v rámci tohoto intervalu, nebude se měnit skladba 

pořizovaných druhů krmiv, tudíž ani jejich redukované ceny (zůstanou nulové). 

Nebudou se měnit ani hodnoty proměnných, tedy jejich pořizovaná množství. Bude se 

však měnit redukovaná cena u krmiva 2K , a také hodnota účelové funkce v důsledku 

změny ceny pořizovaného druhu krmiva. V grafickém řešení se opět jedná o změnu 

sklonu přímky z , kdy se však nemění optimální bod. Pokud se při změně ceny 

dostaneme mimo interval stability, je zřejmé, že se opět mění skladba pořizovaných 

druhů krmiv, jejich množství, optimální hodnota účelové funkce a redukované ceny. 

V grafickém řešení se opět přesouváme do některého ze sousedních krajních bodů 

konvexního polyedru.  
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Protože interpretace zbývajících dvou redukovaných cen u krmiv 3K  a 4K , resp. 

interpretace příslušných intervalů stability je obdobná, nebudeme se jimi zabývat. 

Vzhledem k tomu, že MPL nabízí hodnoty stínových a redukovaných cen v mírně 

odlišné podobě, provedeme výpočet i v tomto prostředí. 

Řešení nutričního problému v MPL 

Zadání modelu v editoru MPL je uvedeno na Obr. 31. Abychom mohli interpretovat 

stínové a redukované ceny, nesmíme zapomenout odstranit podmínky celočíselnosti. 

Namísto sekce INTEGER VARIABLES použijeme zápis VARIABLES, případně 

DECISION VARIABLES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro získání intervalů stability optimálního řešení je nutné před spuštěním výpočtu 

tento požadavek na výstup nastavit v menu Options výběrem položky Solution File… 

V otevřeném dialogovém okně je pak nutné zaškrtnout políčko Compute ranges 

(viz Obr. 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dokončení výpočtu lze získat výsledkovou sestavu postupem popsaným 

v podkapitole 2.4. Sestava na Obr. 33 je analogií výsledkové sestavy (viz Obr. 29) 

a části citlivostní sestavy (viz Obr. 30), které poskytuje Řešitel MS Excel. Význam 

a interpretaci jednotlivých hodnot tudíž není nutné opakovat. Pro správnou interpretaci 

výsledných hodnot v dalších příkladech je však vhodné stanovit následující pravidlo. 

Pokud je některá z hodnot záporná, interpretujeme ji jako kladnou hodnotu, tedy 

interpretujeme absolutní hodnotu uvedeného čísla. Např. záporná hodnota některé 

redukované ceny u maximalizační účelové funkce, představující celkový zisk, 

znamená nutnost zvýšení jednotkového zisku u dané proměnné (která je, vzhledem 

k nenulové redukované ceně, nulová) alespoň o absolutní hodnotu redukované ceny, 

aby se daný proces stal efektivním, tj. aby se např. začal vyrábět produkt, jehož výroba 

byla z hlediska zisku neefektivní. Pokud si s interpretací nejsme zcela jisti, není nic 

Obr. 31 Zadání modelu nutričního problému v MPL 

Obr. 32 Zadání požadavku na výstup intervalů stability 
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jednoduššího, než danou změnu v modelu realizovat a zjistit, zda nově získané 

optimální řešení „naplnilo náš odhad“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro získání intervalů stability optimálního řešení vzhledem ke změnám pravých 

stran omezujících podmínek a změnám koeficientů účelové funkce, které byly 

interpretovány výše, v menu View zvolíme Range RHS13 (viz Obr. 34) a Range 

Objective (viz Obr. 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak je patrné z obou obrázků, MPL poskytuje přímo intervaly stability, zatímco 

Řešitel MS Excel nabízí relativní změny hodnot (povolený nárůst a povolený pokles) 

příslušných koeficientů. Pokud bychom v MPL chtěli získat jedinou výstupní sestavu, 

v níž budou všechny požadované informace, tj. optimální hodnoty proměnných, 

optimální hodnota účelové funkce, hodnoty přídatných proměnných, stínové ceny, 

                                                 
13 Zkratka Right-Hand Sides (doslova „pravé strany“, myšleno pravé strany omezujících podmínek). 

Obr. 33 Výsledková sestava MPL pro nutriční problém 

Obr. 34 Intervaly stability pro změny pravých stran omezujících podmínek 

Obr. 35 Intervaly stability pro změny koeficientů účelové funkce 



doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. 

Operační výzkum 

- 52 - 

redukované ceny a všechny intervaly stability, stačí v dialogovém okně na Obr. 32 

zaškrtnout všechna políčka v části Solution File Contents.  

2.7.3 Řezná úloha 

Ve většině řezných úloh14 (úloh o optimálním dělení materiálu, někdy též 

označovaných jako dělící problém) existuje omezená zásoba originálních dílů (prken, 

trubek, tyčí, papírových rolí, ocelových plechů aj.), které je nutné rozřezat (rozdělit) 

na menší díly. Ty lze pak využít v dalším výrobním procesu (např. montáži) či přímo 

prodat zákazníkům.  

Příklad: 

Firma se zabývá výrobou ptačích krmítek a budek. Za 20 dní se uskuteční prodejní 

výstava, na které firma bude nabízet své výrobky. Cena krmítka bude 260 Kč, cena 

budky 570 Kč. Při výrobě se kromě jiného používají prkna o délce 30 cm, prkna dlouhá 

25 cm a vruty, jichž je k dispozici 3000 kusů. Spotřeba materiálu a čas nezbytný 

k výrobě 1 kusu výrobku jsou uvedeny v tabulce 6. Firma má k dispozici 500 prken 

dlouhých 1,1 m a 150 prken o délce 1,4 m. Výrobce pracuje denně 8 hodin. Cílem je 

naplánovat výrobu tak, aby celkové tržby z prodeje výrobků byly maximální. 
 

Tab. 6 Spotřeba materiálu a časové nároky na výrobu  

 Krmítko Budka 

Prkna 30 cm 1 2 

Prkna 25 cm 1 4 

Vruty 8 16 

Čas (v min) 30 60 
 

 

Proměnné 

Přestože řezné úlohy patří mezi typické aplikace LP, jsou svým způsobem speciální. 

Ve většině problémů, k jejichž řešení se využívají modely a metody LP, lze velice 

snadno identifikovat všechny procesy a definovat odpovídající proměnné přímo ze 

zadání úlohy. V našem příkladu lze s jistotou definovat pouze dvě proměnné 

vyjadřující počet vyrobených krmítek a počet vyrobených budek; s nimi ovšem 

v matematickém modelu nevystačíme.  

Při bližší analýze problému zjistíme, že před samotnou výrobou produktů se 

musíme zabývat přípravou materiálu, ze kterého se produkty vyrábějí, tedy prkny 

o délce 30 cm a 25 cm. Tato prkna získáme rozřezáním prken, která jsou k dispozici, 

tj. prken dlouhých 1,1 m a 1,4 m. Musíme vzít v úvahu všechny možnosti, kterými lze 

rozřezat originální prkna na prkna požadované délky. Tyto možnosti (tzv. řezná 

schémata) jsou obsaženy v tabulce 7. Úloha je kombinací řezné úlohy a úlohy 

výrobního plánování.  

 Tab. 7 Tabulka řezných schémat 

 

 

 

 

                                                 
14 V angličtině se tento typ problému označuje jako Cutting-Stock Problem. 

 Prkno o délce 1,1 m Prkno o délce 1,4 m 

Číslo schématu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Prkno o délce 30 cm 3 2 1 0 4 3 2 1 0 

Prkno o délce 25 cm  0 2 3 4 0 2 3 4 5 

Odpad (v cm) 20 0 5 10 20 0 5 10 15 

P  
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V každém sloupci je uveden počet prken dlouhých 30 cm a 25 cm, které získáme 

příslušným způsobem15. Existuje celkem 9 možností, jak získat požadovaná prkna. 

Z těchto možností bude odvozeno 9 proměnných v matematickém modelu úlohy: 

ix  =  počet prken dlouhých 1,1 m rozřezaných podle schématu ( 1,..., 4)i i = , 

ix  =  počet prken dlouhých 1,4 m rozřezaných podle schématu ( 5,...,9)i i = . 

Kromě těchto proměnných zavedeme ještě další dvě výše zmíněné proměnné: 

10x =  počet vyrobených krmítek, 

11x = počet vyrobených budek. 

Účelová funkce 

Cíl optimalizace – maximalizaci celkových tržeb – vyjádříme pomocí následující 

účelové funkce16: 

 
10 11260 570 max.z x x= + →  (2.24) 

Omezující podmínky 

Při výrobě krmítek a budek je zapotřebí respektovat několik omezujících podmínek. 

První z nich se týká spotřeby vrutů: 

 
10 118 16 3000x x+  . (2.25) 

Druhé omezení představuje dobu, kterou má firma k dispozici. Jestliže do výstavy 

zbývá 20 dní a na výrobcích se pracuje 8 hodin denně, lze počítat se 160 pracovními 

hodinami: 

 
10 110,5 160x x+  . (2.26) 

Další dvě omezující podmínky znemožňují rozřezat více prken, než činí jejich 

zásoba: 

 
1 2 3 4 500x x x x+ + +  , (2.27) 

 5 6 7 8 9 150x x x x x+ + + +  . (2.28) 

Prken o délce 30 cm a 25 cm se musí rozřezáním získat alespoň tolik, kolik jich 

bude použito k výrobě všech krmítek a budek. K formulaci příslušných omezujících 

podmínek využijeme tabulek 6 a 7. První nerovnice se týká prken dlouhých 30 cm, 

druhá prken o délce 25 cm: 

 
1 2 3 5 6 7 8 10 113 2 4 3 2 2x x x x x x x x x+ + + + + +  + , (2.29) 

 2 3 4 6 7 8 9 10 112 3 4 2 3 4 5 4x x x x x x x x x+ + + + + +  + . (2.30) 

Omezující podmínky se v modelu obvykle zapisují tak, že na pravé straně jsou 

uvedeny pouze konstanty. Pokud se na pravé straně vyskytují proměnné, podobně jako 

v podmínkách (2.29) a (2.30), pak je vhodné je přesunout na levou stranu (tedy je od 

levé strany podmínky odečíst). Tento standard je výhodné aplikovat především při 

                                                 
15 U každého způsobu je navíc určena velikost odpadu, který při řezání prken vzniká, a to i přesto, že 

v zadané úloze tento údaj nebude využit. 
16 Vzhledem k tomu, že v úloze nejsou zadána žádná omezení z hlediska poptávky, lze předpokládat, že 

všechny výrobky budou na výstavě prodány. 
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řešení úlohy v Řešiteli MS Excel, neboť lze pak pro zápis každé levé strany využít 

funkci SOUČIN.SKALÁRNÍ. 

Dále je nutné zavést pro všechny proměnné podmínky nezápornosti, a také 

podmínky celočíselnosti jak pro proměnné představující počty rozřezaných prken, tak 

pro proměnné definující počty výrobků: 

 
1 2 11, ,..., 0x x x  , (2.31) 

 1 2 11, , ..., celéx x x − . (2.32) 

Řešení úlohy 

Pro řešení úlohy je vzhledem k výše uvedeným celočíselným podmínkám nutné 

použít metody celočíselného programování (v Řešiteli MS Excel opět vybíráme pro 

řešení simplexovou metodu, nesmíme však zapomenout na definici podmínek 

celočíselnosti). V těchto úlohách velice často existuje více optimálních řešení jako 

v tomto případě (jedná se o možnost zakončení výpočtu, při níž existují alternativní 

optimální řešení). Nabízíme následující optimální řešení a optimální hodnotu účelové 

funkce: 

2 65x = ,    

5 48x = ,    

9 102x = ,    

11 160x = , 

1 3 4 6 7 8 10 0x x x x x x x= = = = = = = ,   

0 91200z = .    

Pro výrobu 160 budek je nutné rozřezat 65 prken o délce 1,1 m podle schématu č. 2, 

48 prken o délce 1,4 m podle schématu č. 5 a 102 prken o délce 1,4 m podle schématu 

č. 9. Jiná schémata nebudou při řezání použita. Krmítka se vyrábět nebudou. Celkové 

tržby z prodeje budek budou činit 91200 Kč. Po dosazení optimálního řešení do 

omezujících podmínek (2.25) – (2.30), resp. z výstupních sestav Řešitele MS Excel či 

MPL zjistíme, že  

• zbyde 440 vrutů, 

• na výrobě budek se bude pracovat celých 160 hodin, které jsou k dispozici, 

• zbyde 435 prken o délce 1,1 m, zatímco prkna o délce 1,4 m budou všechna 

rozřezána, 

• 2 prkna dlouhá 30 cm zůstanou nevyužita, zatímco prkna dlouhá 25 cm budou 

všechna použita.   

Typy řezných úloh 

K základním cílům optimalizace v řezných úlohách patří: 

1. minimalizace počtu původních dílů, které budou použity pro získání 

požadovaného množství nařezaných dílů, 

2. minimalizace odpadu vzniklého při dělení původních dílů, 

3. maximalizace tržeb či zisku z prodeje výrobků, které byly vyrobeny 

(sestaveny) z nařezaných dílů. 

Nejjednodušším typem úlohy je samozřejmě problém, v němž lze dělit (řezat) 

originální díly jen v jednom rozměru, např. tyče, trubky či latě. To je případ i výše 

řešené úlohy. Mnohem složitější jsou 2D řezné úlohy, v nichž je originálním dílem 
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např. ocelový plech a menší díly mají oba rozměry menší než jsou rozměry původního 

plechu. V tomto případě máme na mysli především rektangulární (pravoúhlý) 

problém, v případě nepravidelných tvarů se dostáváme za hranice reálné řešitelnosti 

úlohy ve smyslu nalezení optimálního řešení. Jak je zřejmé z modelu řezné úlohy, 

klíčovým krokem je nalezení všech řezných schémat, což může být v reálných úlohách 

obtížně řešitelný problém. Samozřejmě existují i 3D řezné úlohy, v nichž je cílem např. 

naložení krabic (boxů, palet aj.) do kontejneru či úložného prostoru vozidla. Zadání 

úlohy je tedy opačné – je zapotřebí „složit z krabic kontejner“, ve skutečnosti se ale na 

úlohu opět můžeme dívat jako na řeznou úlohu, v níže je nutné přepravit všechny 

krabice s minimálním počtem použitých kontejnerů.  

2.7.4 Optimalizace portfolia 

Tento typ úlohy patří do skupiny úloh finančního plánování, které lze často řešit 

s použitím lineárního programování. Cílem investování do cenných papírů je získání 

určité částky peněz, kterou můžeme obecně nazvat výnosem. Každá investice s sebou 

přináší jisté finanční riziko, které je většinou v přímé úměře s očekávaným výnosem. 

Portfoliem se rozumí rozdělení disponibilní částky mezi několik investičních alternativ 

s cílem maximalizovat celkový očekávaný výnos a minimalizovat celkové riziko, 

spojené s investicí. V modelu H. M. Markowitze jsou obě kritéria zahrnuta v jedné 

účelové funkci, která je kvadratická. Některé úlohy tohoto typu lze ovšem řešit 

i metodami LP, pokud v modelu vystupuje minimální požadovaná hodnota 

očekávaného výnosu, resp. maximální povolené finanční riziko ve formě omezující 

podmínky jako v následujícím příkladu.  

Příklad: 

Vedení investiční společnosti zvažuje investici do akcií 4 firem produkujících nápoje. 

Aby firma předešla ztrátám plynoucím z rizika spojeného s investováním do 

soukromého sektoru, rozhodlo se vedení společnosti část peněz investovat do vládních 

obligací. Celková investovaná částka činí 2 mil. Kč. Z dlouhodobého sledování 

finančního trhu vyplývají roční procenta očekávaného výnosu a indexy rizika 

u sledovaných cenných papírů, uvedené v tabulce 8. 
 

Tab. 8 Investiční soubor  

Cenný papír Výnos Riziko 

České pivovary a.s. 12 % 0,07 

Víno Morava a.s. 9 % 0,09 

Moravská švestka a.s. 15 % 0,05 

České mlékárny a.s. 7 % 0,03 

Vládní obligace 6 % 0,01 
 

 

Na poradě managementu společnosti bylo rozhodnuto o následujících pravidlech: 

1) Do akcií Českých mlékáren, a.s. se nesmí investovat více než 200 tis. Kč. 

2) Investice do vládních obligací musí činit alespoň 20 % všech investic. 

3) Z hlediska diverzifikace portfolia se do akcií žádné z firem vyrábějících 

 alkoholické nápoje nesmí investovat více než 800 tis. Kč. 

4) Celkový index rizika portfolia nesmí přesáhnout hodnotu 0,05. 

Cílem společnosti je maximalizovat očekávaný roční výnos portfolia při dodržení 

všech uvedených podmínek. 
 

 

P  
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Proměnné 

Při formulaci matematického modelu máme v podstatě dvě možnosti, jak definovat 

proměnné. V prvním případě se jedná o určení absolutních částek investovaných do 

jednotlivých titulů cenných papírů, ve druhém případě o relativní podíly investic do 

titulů na celé investované částce. V modelu bude uplatněna první možnost:  

ix  = finanční částka investovaná do i  – tého titulu cenného papíru ( 1,2,...,5)i = . 

Jak se ukáže později, bude výhodné u všech proměnných uvažovat jejich hodnoty 

v tisících Kč. 

Účelová funkce 

Účelová funkce, jejíž koeficienty lze vyčíst z tabulky 8, představuje očekávaný 

roční výnos portfolia: 

 
1 2 3 4 50,12 0,09 0,15 0,07 0,06 maxz x x x x x= + + + + → . (2.33) 

Omezující podmínky 

Nejprve zajistíme, že se bude investovat veškerá disponibilní částka 2 mil. Kč: 

 
1 2 3 4 5 2000x x x x x+ + + + = . (2.34) 

Do akcií Českých mlékáren a.s. se nesmí investovat více než 200 tis. Kč: 

 
4 200x  . (2.35) 

Investice do vládních obligací musí činit alespoň 20 % všech investic. Protože 

předpokládáme, že bude investována celá disponibilní částka 2 mil. Kč., formulujeme 

příslušné omezení následujícím způsobem: 

 
5 400x  . (2.36) 

Do akcií žádné z firem vyrábějících alkoholické nápoje se nesmí investovat více 

než 800 tis. Kč: 

 
1 800x  , (2.37) 

 
2 800x  , (2.38) 

 3 800x  . (2.39) 

Celkový index rizika portfolia nesmí přesáhnout 0,05: 

 
1 2 3 4 50,07 0,09 0,05 0,03 0,01

0,05
2000

x x x x x+ + + +
 . (2.40) 

Výraz na levé straně nerovnice (2.40) je váženým aritmetickým průměrem dílčích 

indexů rizik jednotlivých titulů, přičemž váhy tvoří podíly investic do těchto titulů na 

celkové investici 2 mil. Kč. Nerovnici (2.40) lze jednoduše upravit na následující tvar: 

 
1 2 3 4 50,07 0,09 0,05 0,03 0,01 100x x x x x+ + + +  . (2.41) 

Ani u této úlohy nesmíme zapomenout na podmínky nezápornosti: 

 0, 1, 2,...,5ix i = . (2.42) 

  



doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. 

Operační výzkum 

- 57 - 

Řešení úlohy 

Optimální řešení a optimální hodnota účelové funkce uvedené úlohy vypadá takto: 

1 800x = ,    

2 0x = ,    

3 800x = ,    

4 0x = , 

5 400x = ,  

0 240z = .  

Interpretaci získaných výsledků provedeme na základě definice všech proměnných 

a účelové funkce. Investiční společnost bude investovat 800 tis. Kč do akcií Českých 

pivovarů a.s., 800 tis. Kč do akcií firmy Moravská švestka a.s. a 400 tis. Kč do vládních 

obligací. Do akcií firem Víno Morava, a.s. a České mlékárny a.s. společnost investovat 

nebude. Očekávaný roční výnos z plánované investice bude činit 240 tis. Kč. 

Dosazením optimálního řešení do nerovnice (2.40) zjistíme, že index rizika portfolia 

dosahuje maximální povolené hranice 0,05. 

2.7.5 Dopravní problém 

Dopravní problém (DP) je speciální úlohou LP, v níž množina ekonomických 

subjektů, označovaných jako dodavatelé, nabízí určitý homogenní produkt, surovinu, 

materiál apod. jiným subjektům, označovaným jako odběratelé. Každý dodavatel je 

charakterizován kapacitou, tj. množstvím jednotek, které je schopen dodat. Každý 

odběratel potřebuje získat určité množství jednotek, které budeme nazývat jeho 

požadavkem.  

V reálné praxi se při přepravě mezi jednotlivými dodavateli a odběrateli velice často 

uvažují jednotkové přepravní náklady, tj. náklady, spojené s přepravou jedné jednotky 

produktu. Cílem je uspokojit požadavky všech odběratelů při minimálních celkových 

přepravních nákladech, přičemž nesmí být překročena kapacita žádného z dodavatelů.  

Příklad: 

Firma vyrábějící bramborové lupínky zřizuje tři nové pobočky v Benešově, Jihlavě 

a Táboře. Hlavní surovinou jsou brambory, které se budou dovážet ze skladů 

v Humpolci a Pelhřimově. V tabulce 9 jsou uvedeny týdenní kapacity skladů 

a plánované týdenní požadavky výroben (v tunách). Přeprava brambor se bude 

uskutečňovat po železnici (jednou týdně). Tabulka 9 obsahuje jednotkové náklady na 

přepravu jedné tuny brambor od dodavatelů k odběratelům. 
 

Tab STab. 9 Zadání dopravního problému  

 Benešov Jihlava Tábor Kapacita 

Humpolec 330 250 350 70 

Pelhřimov 300 240 250 80 

Požadavek 45 60 35  
 

Cílem je naplánovat přepravu brambor tak, aby celkové přepravní náklady byly 

minimální. 
 

Při analýze úlohy je zapotřebí nejprve zjistit, zda plánované požadavky všech tří 

provozoven lze při daných kapacitách skladů splnit. Součet požadavků činí 140 tun, 

P  
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zatímco součet kapacit je 150 tun. Lze tedy konstatovat, že úloha má přípustné řešení. 

K získání některého z přípustných řešení lze použít následující postup. Dopravní 

problém, v němž se liší celková kapacita dodavatelů od celkového požadavku 

odběratelů, se nazývá nevyrovnaný. V reálných úlohách bývá DP nevyrovnaný stejně 

jako v této úloze, tj. dochází k převisu celkové kapacity nad celkovým požadavkem. 

Kdyby nastala zcela opačná situace, znamenalo by to, že není možné uspokojit 

všechny požadavky odběratelů a úloha by neměla přípustné řešení. Firma by 

v takovém případě musela najít dodatečný zdroj, pokud by tedy nepřipustila snížení 

produkce v některých výrobnách v důsledku snížené dodávky brambor. 

Předpokládejme tedy první situaci, v níž přípustné řešení existuje. Nevyrovnaný DP 

lze pak velice snadno převést na vyrovnaný zavedením tzv. fiktivního odběratele, jehož 

fiktivní požadavek je roven rozdílu mezi celkovou kapacitou a celkovým požadavkem. 

V naší úloze tento rozdíl činí 10 tun.  

Protože s fiktivním odběratelem budeme při hledání přípustného řešení DP 

pracovat stejně jako s reálnými odběrateli, je nutné stanovit jednotkové přepravní 

náklady. Už ze samotného označení „fiktivní“ vyplývá, že dodávky tomuto odběrateli 

se ve skutečnosti nerealizují a jejich velikost neznamená nic jiného než nevyužitou 

kapacitu dodavatelů. Z tohoto důvodu stanovíme jednotkové přepravní náklady, 

týkající se fiktivního odběratele (FO), jako nulové. Vyrovnaný DP je uveden 

v tabulce 10. 

Tab. 10 Dopravní problém vyrovnaný přidáním fiktivního odběratele 

 Benešov Jihlava Tábor FO Kapacita 

Humpolec 330 250 350 0 70 

Pelhřimov 300 240 250 0 80 

Požadavek 45 60 35 10  
 

Metoda severozápadního rohu 

Při hledání přípustného řešení vyrovnaného DP lze použít několik metod. Metoda 

severozápadního rohu je velice jednoduchá:  

Do severozápadního rohu (levého horního políčka) tabulky dosadíme maximální 

možné množství. To je dáno jako minimum kapacity a požadavku v příslušném řádku 

a sloupci. Později se bude jednat o zbytkové kapacity a požadavky, tj. množství, které 

ještě zbývá ve skladu, resp. množství, které ještě zbývá dodat dodavateli. V tabulce 11 

se jedná o dvojici Humpolec – Benešov, objem přepravy je 45 tun. 

Tab. 11 Přípustné řešení DP získané metodou severozápadního rohu 

 Benešov Jihlava Tábor FO Kapacita 

Humpolec 45 25 – – 70 

Pelhřimov – 35 35 10 80 

Požadavek 45 60 35 10  

 

V dalším kroku upravíme kapacity a požadavky tak, že vypočtený objem přepravy 

odečteme od příslušné kapacity a požadavku, čímž získáme zbytkové kapacity 

a požadavky. Je zcela jasné, že buď kapacita nebo požadavek bude vynulován (může 

nastat i situace, že budou vynulovány obě veličiny současně). V našem případě byl 
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vynulován požadavek provozovny v Benešově, neboť bude zcela uspokojen dodávkou 

z Humpolce. V tomto případě je dodávka ze skladu v Pelhřimově automaticky nulová. 

Obecně to znamená, že bude vynulovaný celý zbytek řádku nebo sloupce (případně 

řádku i sloupce). Tím vznikne redukovaná tabulka s dosud nevyplněnou částí, v níž 

lze opět obsadit levý horní roh, podobně jako v prvním kroku. Takto pokračujeme až 

do vyplnění celé tabulky, která bude obsahovat objemy přepravy mezi jednotlivými 

dodavateli a odběrateli. Současné vyčerpání zbytkové kapacity a splnění zbytkového 

požadavku na konci výpočtu je důsledkem předchozího vyrovnání dopravního 

problému.   

Celkové přepravní náklady mají hodnotu 

 330.45 250.25 240.35 250.35 10.0 38250 Kčz = + + + + = . (2.43) 

Z výpočtu (2.43) lze snadno odhadnout, že označení z  nebylo zvoleno náhodou. 

Protože v LP jsme si zvykli označovat tímto písmenem účelovou funkci, bude později 

v matematickém modelu tato funkce součtem dílčích přepravních nákladů, získaných 

jako násobek jednotkových přepravních nákladů a objemu přepravy. 

Metoda maticového minima 

Přípustné řešení nalezené metodou severozápadního rohu zřejmě nebude řešením 

optimálním, neboť při určování jednotlivých objemů přepravy byly zcela ignorovány 

velikosti jednotkových přepravních nákladů. Objemy přepravy byly vlastně 

jednoznačně určeny pouze polohou příslušného políčka v tabulce a jednotlivými 

kapacitami a požadavky.  

Metoda maticového minima je založena na postupném obsazování políček tabulky 

právě podle minimálních hodnot jednotkových přepravních nákladů (viz tabulka 12). 

Jako první bude obsazené políčko mezi Pelhřimovem a Jihlavou (nulové přepravní 

náklady fiktivního odběratele jsou pochopitelně přeskakovány). Podobně jako 

v předchozí metodě, i v tomto postupu mezi zvolenou dvojicí přepravíme maximální 

možné množství, tj. 60 tun. Kromě jiného způsobu výběru políček (zde vybíráme vždy 

políčko s minimálními náklady ze všech dosud neobsazených políček) jsou však 

všechny další kroky obou metod shodné. Lze si snadno představit, že se v tomto 

případě může stát, že lze v určitém kroku vybrat více políček, neboť existuje několik 

dosud neobsazených políček s minimálními náklady. Pak lze vybrat jakékoli políčko, 

případně vybrat políčko, v němž lze ze všech kandidátů na výběr přepravit největší 

objem.  

Tab. 12 Přípustné řešení DP získané metodou maticového minima 

 Benešov Jihlava Tábor FO Kapacita 

Humpolec 45 – 15 10 70 

Pelhřimov – 60 20 – 80 

Požadavek 45 60 35 10  

 

Celkové přepravní náklady mají pro řešení získané metodou maticového minima, 

možná trochu překvapivě, vyšší hodnotu než v případě použití metody 

severozápadního rohu: 

 330.45 350.15 240.60 250.20 10.0 39500 Kčz = + + + + = . (2.44) 
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V každém případě je evidentní17, že ani jedna z metod nezaručuje získání 

optimálního řešení, čímž ovšem nevylučujeme, že pro nějakou úlohu některou 

z metod, případně oběma metodami, optimální řešení získáme. Metody, které se 

používají pro získání přípustného řešení úlohy, a nezaručují získání řešení 

optimálního, se nazývají heuristickými metodami. K těmto metodám se vrátíme 

později při řešení úlohy obchodního cestujícího. V následující části naformulujeme 

matematický model, pomocí něhož nalezneme optimální řešení úlohy. 

Proměnné 

Výpočet přípustného řešení pomocí metody severozápadního rohu a metody 

maticového minima byl poveden po předchozím vyrovnání dopravního problému 

zavedením fiktivního odběratele. Následující matematický model bude formulován 

pro nevyrovnaný DP, tedy jen s reálnými dodavateli a odběrateli. Označíme-li 

dodavatele a odběratele uvedené v tabulce 9 jejich pořadovými čísly, zavedeme 

nezáporné proměnné se dvěma indexy: 

ijx  = objem týdenní přepravy brambor (v tunách) od i – tého dodavatele 

k j  – tému odběrateli ( 1,2; 1,2,3)i j= = . 

Účelová funkce 

Účelová funkce představuje celkové týdenní přepravní náklady (v Kč). Z výpočtu 

nákladů (2.43) a (2.44) je zřejmé, že s použitím výše definovaných proměnných lze 

účelovou funkci zapsat následovně: 

 
11 12 13 21 22 23330 250 350 300 240 250 minz x x x x x x= + + + + + → . (2.45) 

Omezující podmínky 

Při rozvozu brambor nesmí být překročeny kapacity dodavatelů, což vyjádříme 

následujícími nerovnicemi: 

 
11 12 13 70x x x+ +  , 

, 

(2.46) 

 21 22 23 80x x x+ +  . (2.47) 

Splnění požadavků všech provozoven zajistí tyto rovnice: 

 
11 21 45x x+ = , 

, 

(2.48) 

 
12 22 60x x+ = , (2.49) 

 13 23 35x x+ = . (2.50) 

Následují podmínky nezápornosti: 

 0, 1,2; 1,2,3ijx i j = = . (2.51) 

Zavedení podmínek celočíselnosti opět závisí na reálné možnosti přepravovat 

brambory v menších jednotkách, v tomto případě kilogramech. Dopravní problém je 

však navíc speciálním typem úlohy (tzv. unimodulární úloha), v níž za předpokladu 

celočíselnosti kapacit a požadavků musí vždy vyjít celočíselné řešení. Bližší vysvětlení 

                                                 
17 Jako důkaz postačí výrazné zvýšení jednotkových nákladů v políčku, které bylo při použití metody 

obsazované jako poslední, což má za následek výrazné zvýšení celkových přepravních nákladů (že bude 

toto políčko přesto obsazeno, vyplývá jasně z definice postupu metody). Pokud bychom na začátku 

výpočtu provedli zákaz obsazení zmíněného políčka či použili jinou metodu, jistě získáme lepší řešení 

než aplikací výše uvedené metody. 
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této vlastnosti je nad rámec základního kurzu operačního výzkumu a patří do oblasti 

složitějších kombinatorických metod.  

Řešení dopravního problému v Řešiteli MS Excel 

Protože má zadání DP jistá specifika (především dva indexy), provedeme výpočet 

optimálního řešení v Řešiteli MS Excel. Na Obr. 36 je uvedeno zadání úlohy v tabulce 

MS Excel. V horní části jsou zadány parametry úlohy, tedy kapacity dodavatelů, 

požadavky odběratelů a jednotkové přepravní náklady. V oblasti C8:E9 jsou buňky 

rezervované pro proměnné ijx . Ve sloupci F pod označením Celkem jsou řádkové 

součty proměnných „=SUMA(C8:E8)“ a „=SUMA(C9:E9)“. Podobně, v řádku 10 

jsou sloupcové součty „=SUMA(C8:C9)“ atd. Ve všech případech se tedy jedná o levé 

strany omezujících podmínek (2.46) – (2.50). V buňce C12 je vzorec pro účelovou 

funkci „=SOUČIN.SKALÁRNÍ(C3:E4;C8:E9)“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37 je vyplněné dialogové okno Parametry Řešitele. Je zřejmé, že v okně 

Omezující podmínky bylo nutné specifikovat dvě skupiny podmínek, zvlášť pro 

dodavatele a odběratele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na dalším obrázku (viz Obr. 38) je již výsledné optimální řešení. Jeho interpretace 

je jednoduchá. Buňky proměnných obsahují týdenní objemy přepravy (v tunách) mezi 

jednotlivými dodavateli a odběrateli. Velikost celkových týdenních nákladů je 

Obr. 36 Zadání DP v tabulce MS Excel 

Obr. 37 Zadání matematického modelu DP v okně Parametry Řešitele 
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37250 Kč, což je o 1000 Kč nižší hodnota než náklady získané metodou 

severozápadního rohu. Navíc lze z řešení snadno zjistit, že kapacita skladu v Humpolci 

nebude vyčerpána, zbyde v něm 10 tun (rozdíl mezi kapacitou 70 tun a množstvím, 

které se z něj odveze, tj. 60 tun). Tuto hodnotu lze najít i ve výsledkové zprávě ve 

sloupci Odchylka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná formulace matematického modelu dopravního problému 

Při řešení složitějších úloh je výhodné zapisovat matematické modely obecně 

pomocí symbolů, tedy nikoli pomocí konkrétně zadaných parametrů. Jestliže je model 

určité úlohy formulovaný obecně, lze jej potom aplikovat na různé instance problému, 

a to dokonce i různého rozměru.  

Předpokládejme, že v dopravním problému je dáno m  dodavatelů, kteří nabízejí 

homogenní produkt n  odběratelům. Kapacitu i – tého dodavatele (např. v tunách) 

označíme ( 1,2,..., )ia i m= , požadavek j – tého odběratele (ve stejných jednotkách, 

tedy také v tunách) označíme ( 1,2,..., )jb j n= . Jednotkové přepravní náklady 

(např. v Kč za tunu) mezi i – tým dodavatelem a j – tým odběratelem jsou 

označeny ijc . Pro hledané množství produktu přepravované mezi i – tým dodavatelem 

a j – tým odběratelem, zavedeme nezápornou proměnnou ijx . 

Matematický model úlohy lze potom zapsat následujícím způsobem (využijeme 

zkrácený zápis pomocí sum): 

 
1 1

min
m n

ij ij

i j

z c x
= =

= → , (2.52) 

 
1

, 1,2,...,
n

ij i

j

x a i m
=

 = , (2.53) 

 
1

, 1,2,...,
m

ij j

i

x b j n
=

= = , (2.54) 

 0, 1,2,..., ; 1,2,...,ijx i m j n = = . (2.55) 

Řešení dopravního problému pomocí MPL 

Význam obecné formulace matematického modelu úlohy si ukážeme na řešení 

dopravního problému pomocí MPL. Profesionální přístup k řešení úloh LP s využitím 

specializovaných modelovacích systémů většinou předpokládá, že v těchto systémech 

je zapsán obecný matematický model a konkrétní data jsou do něj importována např. 

Obr. 38 Optimální řešení DP 
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z MS Excel či textového souboru. Ideálním završením celého procesu řešení je pak 

export výsledků do prostředí, které je známé vlastnímu zadavateli úlohy, tedy např. 

opět MS Excel. To bude i náš případ. 

V první řadě je nutné v tabulce MS Excel připravit soubor se vstupními daty. Lze 

použít stejný sešit, v němž byla úloha vyřešena pomocí Řešitele MS Excel. Abychom 

v souboru zachovali i toto řešení, zkopírujeme všechna data i s řešením na nový list, 

který nazveme „MPL“. Celý soubor uložíme pod názvem „DopravniProblem.xlsx“. 

Při zadávání všech názvů jak v MS Excel, tak v MPL, je nutné dodržet zásadu 

nepoužívat diakritiku, mezery, ani žádné speciální znaky kromě podtržítka.  

Na Obr. 39 je uvedena tabulka vstupních dat spolu s oblastí pro výstup (pro jasnější 

identifikaci jsou obě oblasti graficky odděleny. Lze si povšimnout, že v porovnání 

s listem na Obr. 36 chybí řádkové a sloupcové součty. Navíc v buňce celkových 

nákladů není vložena funkce skalárního součinu jednotkových přepravních nákladů 

a objemů přepravy, buňka je tedy prázdná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro komunikaci MPL s tímto vstupně-výstupním souborem je nutné pojmenovat 

jednotlivé oblasti18 tak, jak je to uvedeno ve Správci názvů na kartě Vzorce. Finální 

seznam všech názvů je uveden na Obr. 40.  

Jak bylo výše uvedeno, zadání matematického modelu v MPL (viz Obr. 41) vychází 

z jeho obecné formulace (2.52) – (2.55) a podstatně se liší od jednoduchého způsobu 

zadání konkrétního modelu, který byl použit výše pro řešení jednoduchých úloh LP. 

Jednotlivé dříve definované části modelu jsou nyní definovány na první pohled 

složitějším způsobem, některé sekce jsou zcela nové. K nim patří sekce OPTIONS, 

která obsahuje hned dvě položky, nutné pro komunikaci s výše definovaným sešitem. 

Název sešitu je uveden v první položce. Ve druhé položce je uveden název příslušného 

listu. Tento název není nutné uvádět, pokud se v sešitu jedná o první list v pořadí.  

Další novou sekcí je sekce INDEX. V ní jsou definovány všechny použité indexy. 

Index i  označuje dodavatele, index j  odběratele. Správně by měl být na začátku určen 

počet dodavatelů a odběratelů, tedy obecně použito symbolů m  a n . Tady se ukazuje 

výhoda zadání vstupních dat v MS Excel (pro identifikaci oblasti používáme klíčové 

slovo EXCELRANGE). Pokud v sešitu definujeme oblast dodavatelů a odběratelů, 

pak jejich počet je dán automaticky velikostí příslušných oblastí a není nutné se 

počtem dodavatelů a odběratelů v konkrétní instanci zabývat. V tom spočívá kouzlo 

profesionálního využití specializovaného softwaru. 

 

 

                                                 
18 Pro pojmenování oblastí je možné využít Pole názvů. V případě, že se při zadávání názvu dopustíme 

chyby, je nutné ji odstranit ve Správci názvů. 

Obr. 39 Příprava sešitu MS Excel pro MPL 
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Část DATA je určena k načtení vstupních dat do jednotlivých obecně označených 

parametrů. Zde je důležité v hranatých závorkách použít správné indexy. Pro odkaz na 

správný název oblasti v tabulce MS Excel je opět použité klíčové slovo 

EXCELRANGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také u definice proměnných v části VARIABLES je nutné využít správné indexy. 

Jestliže chceme mít v sešitu uvedeny výsledky optimalizace, je v něm nutné definovat 

název příslušné oblasti, v tomto případě oblasti s objemy přepravy. Pro samotný 

výstup se pak použije příkaz EXPORT TO, jak je zřejmé z Obr. 41. 

V matematickém modelu hraje velice důležitou roli funkce „sum“, pomocí níž lze 

zapsat účelovou funkci a levé strany omezujících podmínek. Její syntaxe je následující: 

„sum(seznam indexů: sčítanec)“. Seznam indexů odpovídá jednotlivým sumacím, 

resp. sumačním indexům, indexy jsou odděleny čárkou. Sčítanec je člen sumace, který 

je samozřejmě vyjádřen pomocí sumačních indexů. Jistou specialitou MPL je 

zjednodušený zápis funkce, kdy není nutné zadávat seznam indexů a zapisovat indexy 

u sčítanců, pokud je zápisem jednoznačně určeno, co a jak se sčítá. Zápis účelové 

funkce na Obr. 41 je zkrácenou verzí úplného zápisu „sum(i,j:c[i,j]*x[i,j])“. V modelu 

je na začátku řádku uveden název účelové funkce, v našem případě jsme ponechali 

Obr. 41 Zápis obecného modelu DP v MPL 

Obr. 40 Seznam pojmenovaných oblastí 
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obvyklé označení „z“. Následuje příkaz pro export optimální hodnoty do MS Excel 

(samozřejmě pokud existuje optimální řešení) a samotný zápis účelové funkce 

uvozený rovnítkem. 

Zřejmě nejsložitější částí je zápis omezujících podmínek. Nejprve budou 

definovány podmínky pro dodavatele, tedy podmínky (2.53). V úvodu je nutné se 

věnovat indexu, který je zaveden právě pro dodavatele, což je index i . Tím je totiž 

určeno, kolik nerovností tohoto typu bude zápis představovat. V modelu je uveden 

počet m , z předchozího textu je zřejmé, že v MPL se odkazujeme na část INDEX, kde 

je index i  definován. Na Obr. 41 zápis „dodavatele[i]“ odpovídá tedy v podmínkách 

(2.53) zápisu „ 1,2,...,i m= “, přičemž samotný název „dodavatele“ je libovolným 

názvem omezujících podmínek a měl by vždy logicky vyjadřovat, čeho se dané 

podmínky týkají. Za dvojtečkou pak následuje levá strana omezující podmínky. 

V tomto případě se jedná o součet „sum(j:x[i,j])“, kde sumačním indexem je j  

a sčítancem jsou jednotlivé proměnné. Tento zápis v podstatě „doslova“ kopíruje zápis 

levé strany podmínek (2.53). Totéž se týká typu omezující podmínky „<=“ a pravé 

strany „a[i]“. Podobným způsobem lze rozšifrovat zápis omezujících podmínek pro 

odběratele. 

Vzhledem k tomu, že jsme v modelu použili příkazy pro export výsledků do tabulky 

MS Excel, po dokončení optimalizace se přímo v sešitu objeví optimální řešení spolu 

s optimální hodnotou účelové funkce (viz Obr. 42). Na Obr. 43 je totéž řešení získané 

v podobě výstupní sestavy přímo v prostředí MPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 42 Export optimálního řešení do sešitu MS Excel 

Obr. 43 Optimální řešení v MPL 
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2.7.6 Kontejnerový dopravní problém 

Zatímco v klasickém dopravním problému je cílem určit objemy přepravy mezi 

jednotlivými dodavateli a odběrateli, v kontejnerovém dopravním problému (KDP) je 

pro přepravu důležitý i její způsob. K přepravě se používají kontejnery o stejné 

kapacitě, přičemž přepravní náklady nejsou vztaženy na přepravovanou jednotku, ale 

na využití jednoho kontejneru, přepravovaného mezi dodavatelem a odběratelem.   

Příklad: 

Předpokládejme, že v předešlém příkladu si bude přepravní společnost účtovat ceny 

za přepravu (pronájem) jednoho vagónu mezi jednotlivými dodavateli a odběrateli 

podle tabulky 13. Kapacity dodavatelů a požadavky odběratelů jsou shodné 

s hodnotami, zadanými v předešlém příkladu. K přepravě lze použít vagóny o kapacitě 

18 tun. Cílem je jednak určit, kolik tun brambor se bude přepravovat mezi 

jednotlivými místy, ale také stanovit, kolik vagónů bude na tuto přepravu použito, aby 

i v tomto případě byly celkové přepravní náklady minimální.   
 

Tab STab. 13 Zadání kontejnerového dopravního problému  

 Benešov Jihlava Tábor Kapacita 

Humpolec 4200 4800 5300 70 

Pelhřimov 5100 3400 3700 80 

Požadavek 45 60 35  
 

 

Protože KDP a DP mají mnoho společného, soustředíme se především na rozdíly 

v zadání obou úloh a formulaci jejich obecných matematických modelů. Vzhledem 

k jednoduchosti úlohy se budeme zabývat přímo obecnou formulací matematického 

modelu.  

V KDP zavedeme stejné označení jednotlivých parametrů jako v DP, pokud jde 

o počet dodavatelů a odběratelů, kapacity dodavatelů a požadavky odběratelů.  

Parametr ijc  bude tentokrát použitý pro náklady (v Kč) na přepravu jednoho 

kontejneru mezi i – tým dodavatelem ( 1,2,..., )i m=  a j – tým odběratelem 

( 1,2,..., )j n= . Symbolem K  označíme kapacitu kontejneru ve stejných jednotkách 

jako jsou kapacity a požadavky, tedy v našem případě v tunách. 

Proměnné 

Kromě proměnných ijx , vyjadřujících objem přepravy (v tunách) od i  – tého 

dodavatele k j  – tému odběrateli, je nutné zavést další proměnné:  

ijy = počet kontejnerů, které budou použity k přepravě od i – tého dodavatele 

k j – tému odběrateli ( 1,2,..., ; 1,2..., )i m j n= = . 

Účelová funkce 

Protože se přepravní náklady ijc  vztahují na přepravu jednoho kontejneru mezi 

i  – tým dodavatelem a j  – tým odběratelem, účelová funkce je formulována 

následovně: 

 
1 1

min
m n

ij ij

i j

z c y
= =

= → . (2.56) 

P  
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Omezující podmínky 

Omezující podmínky (2.53) a (2.54), stejně jako podmínky nezápornosti (2.55), 

jsou nezměněné. Navíc ovšem přidáme bilanční podmínky mezi objemem přepravy 

a počtem použitých kontejnerů: 

 , 1,2,..., ; 1,2,...,ij ijx Ky i m j n = = . (2.57) 

Význam podmínek je následující. Bude-li proměnná ijx  kladná, pak počet použitých 

kontejnerů ijy  musí být takový, aby bylo možné daný objem přepravit. Jestliže tedy 

v našem příkladu je objem přepravy 40 tun, pak při kapacitě vagónu 18 tun bude 

nastaven počet kontejnerů na hodnotu 3. Samozřejmě by nerovnice (2.57) byla splněna 

i pro větší počet kontejnerů, cílem je ovšem minimalizovat náklady na přepravu. Proto 

se bude používat nejnižší možný počet kontejnerů. Podmínky (2.57) mají ještě další 

funkci. Pokud se mezi danou dvojicí dodavatele a odběratele nebude používat žádný 

kontejner, tedy 0ijy = , pak hodnota proměnné ijx  musí být také nulová, což znamená, 

že mezi danou proměnnou se nic přepravovat nesmí.  

Navíc je nutné přidat podmínky nezápornosti a celočíselnosti pro novou 

proměnnou: 

 0, celé, 1,2,..., ; 1,2,...,ijy i m j n = = . (2.58) 

Řešení KDP 

Pro řešení KDP v Řešiteli Excel je nutné zopakovat (z podkapitoly 2.3) důležitý 

postup, jak zadat v okně Parametry Řešitele dvě nesouvislé oblasti buněk proměnných. 

Jedna oblast je totiž vyhrazena pro objemy přepravy, druhá oblast pro počty 

kontejnerů.  Při výběru oblastí myší je nutné použít klávesu CTRL. Jednotlivé adresy 

oblastí jsou pak v rámečku proměnných odděleny středníkem. 

V tabulkách 14 a 15 je uvedeno optimální řešení příkladu. Při interpretaci výsledků 

zjistíme, že v Humpolci tentokrát zůstane nevyužito 7 tun brambor, v Pelhřimově 

3 tuny. Vezmeme-li v úvahu zadanou kapacitu vagónu 18 tun, pak třetí vagón, 

směřující z Humpolce do Benešova, bude vytížen přesně z jedné poloviny. Přepravu 

lze samozřejmě naplánovat i tak, že všechny tři vagóny budou rovnoměrně vytíženy 

objemem 15 tun. Jediný vagón, směřující z Humpolce do Jihlavy, bude plně vytížen. 

Ve třetím vagónu, jedoucím z Pelhřimova do Jihlavy, bude naloženo pouze 6 tun, tj. 

bude obsazena jedna třetina jeho celkové kapacity, případně lze opět rozložit náklad 

rovnoměrně po 14 tunách. První vagón z Pelhřimova do Tábora bude zcela naplněn, 

ve druhém bude naloženo 17 tun brambor. Optimální přepravní náklady činí 35000 Kč. 

Tab. 14 Objemy přepravy 

 Benešov Jihlava Tábor 

Humpolec 45 18 - 

Pelhřimov – 42 35 
 

Tab. 15 Počty vagónů 

 Benešov Jihlava Tábor 

Humpolec 3 1 - 

Pelhřimov – 3 2 
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2.7.7 Přiřazovací problém 

Tento typ rozhodovací úlohy předpokládá existenci dvou různých množin, jejichž 

prvky je nutné vzájemně přiřadit tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu, který je 

vyjádřen formou maximalizačního či minimalizačního kritéria. V ekonomické praxi 

se může jednat např. o případy, uvedené v tabulce 16. 

Tab. 16 Příklady množin v přiřazovacím problému 

Množina 1 Množina 2 Kritérium 

pracovníci stroje čas, výkon, zisk 

manažeři projekty čas, zisk 

opraváři přístroje čas, výkon 

stavební firmy stavby čas, náklady 
 

V přiřazovacím problému (PP) musí být splněna důležitá podmínka, aby každému 

prvku z první množiny byl přiřazen právě jeden prvek ze druhé množiny a naopak, aby 

každý prvek z druhé množiny byl přiřazen právě jednomu prvku z první množiny. To 

samozřejmě předpokládá stejný počet prvků v obou množinách. V praxi ovšem 

existuje celá řada úloh, kdy se tyto počty liší. Pak ovšem narážíme na řešitelnost takové 

úlohy. Pokud je např. nutné přiřadit skupinu projektů manažerům, kterých je více než 

uvažovaných projektů, pak je jistě přípustné, aby se někteří manažeři na realizaci 

projektů nepodíleli. Podobně jako u dopravního problému, i zde můžeme zavést 

rozlišení mezi vyrovnaným a nevyrovnaným PP.   

Příklad: 

Stavební firma má za úkol vyhloubit základy na čtyřech parcelách v následujících 

pražských čtvrtích: Michle, Prosek, Radlice a Troja. Výkopové práce budou 

provedeny bagry, nacházejícími se ve čtyřech různých garážích. Vzdálenosti (v km) 

mezi garážemi a parcelami jsou uvedeny v tabulce 17. Cílem je minimalizovat 

celkovou vzdálenost, nutnou pro přepravu bagrů na staveniště. Předpokládáme, že 

výkopové práce na všech parcelách budou probíhat současně, tj. na každé parcele bude 

pracovat právě jeden bagr.   
 

Tab. 17 Vzdálenosti mezi garážemi a stavebními parcelami 

 Michle Prosek Radlice Troja 

Garáž 1 5 22 12 18 

Garáž 2 15 17 6 10 

Garáž 3 8 25 5 20 

Garáž 4 10 12 19 12 
 

 

Řešení PP metodou maticového minima 

I v tomto případě se nabízí metoda maticového minima pro nalezení ve většině 

případů kvalitního přípustného řešení. Z matice v tabulce 17 vybereme minimální 

vzdálenost 5 km. Ta je v zadání obsažena dvakrát, lze vybrat libovolnou z nich, např. 

v prvním řádku a prvním sloupci. Toto políčko obsadíme tedy jako první. V tabulce 18 

ponecháme u vybraných políček příslušné vzdálenosti. Vzhledem k tomu, že první 

bagr nemůže být přiřazen na žádné jiné staveniště, vyškrtneme zbývající políčka 

v řádku. Stejně tak na první staveniště nemůže být přiřazen žádný jiný bagr, 

vyškrtneme proto všechna zbývající políčka v tomto sloupci. Ze zbývající části 

P  
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tabulky opět vybereme políčko s minimální vzdáleností. Takto pokračujeme, dokud 

nejsou realizována všechna přiřazení.  

Tab. 18 Přípustné řešení získané metodou maticového minima 

 Michle Prosek Radlice Troja 

Garáž 1 5 – – – 

Garáž 2 – – – 10 

Garáž 3 – – 5 – 

Garáž 4 – 12 – – 
 

Celková vzdálenost, kterou absolvují všechny bagry, je součtem dílčích vzdáleností 

a činí 32 km. Samozřejmě v tuto chvíli nemůžeme rozhodnout, zda je toto přípustné 

řešení také řešením optimálním. Jediné, co můžeme opět konstatovat, je skutečnost, že 

se nejedná o optimalizační postup, což lze dokázat snadno tím, že v políčku 

odpovídajícímu čtvrtému bagru a druhému staveništi, které bylo nutně vybráno jako 

poslední, nastavíme vzdálenost např. na 30 km. Metodou maticového minima bude 

toto řešení znovu vybráno, jistě ale v tomto případě existuje lepší řešení, např. se všemi 

přiřazeními na hlavní diagonále s celkovou vzdáleností 39 km. 

Pro nalezení optimálního řešení je nutné sestavit matematický model LP. Nejprve 

formulujeme matematický model pro konkrétní příklad, později provedeme obecnou 

formulaci matematického modelu. 

Proměnné 

V matematickém modelu zavedeme proměnné, které mohou nabývat pouze dvou 

hodnot:  

 

1 jestliže bagr z garáže  bude pracovat

na staveništi , 1,2,3,4,

1,2,3,4.

0 jinak,

ij

i

j i
x

j




=
= 

=


 (2.59) 

Proměnné tohoto typu se nazývají bivalentní nebo binární. Podle zadání úlohy, ale 

i z výše uvedeného přípustného řešení, je zřejmé, že právě 4 ze všech 16 proměnných 

budou nabývat hodnoty 1, ostatní proměnné budou nulové.  

Účelová funkce 

Účelová funkce představuje celkovou vzdálenost, absolvovanou při přepravě bagrů 

z garáží na všechna staveniště: 

 11 12 445 22 ... 12 minz x x x= + + + → . (2.60) 

Omezující podmínky 

Protože každý bagr bude provádět výkopové práce právě na jednom staveništi, musí 

být respektovány následující omezující podmínky: 

 

11 12 13 14

21 22 23 24

31 32 33 34

41 42 43 44

1,

1,

1,

1.

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

+ + + =

+ + + =

+ + + =

+ + + =

 (2.61) 
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Požadavek, aby na každém staveništi pracoval právě jeden bagr, vyjádříme 

následující soustavou omezujících podmínek: 

 

11 21 31 41

12 22 32 42

13 23 33 43

14 24 34 44

1,

1,

1,

1.

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

+ + + =

+ + + =

+ + + =

+ + + =

 (2.62) 

Optimální řešení 

Optimální řešení úlohy je shodné s přípustným řešením získaným metodou 

maticového minima, které je uvedeno v tabulce 18. Celková vzdálenost činí 32 km.  

Obecná formulace matematického modelu dopravního problému 

Pokud máme v úloze přiřadit n  prvků jedné množiny n  prvkům druhé množiny 

a pokud označíme ohodnocení přiřazení i – tého a j – tého prvku jako ijc , pak 

matematický model úlohy lze zapsat takto: 

 
1 1

min
n n

ij ij

i j

z c x
= =

= → , (2.63) 

 
1

1, 1,2,...,
n

ij

j

x i n
=

= = , (2.64) 

 
1

1, 1,2,...,
n

ij

i

x j n
=

= = , (2.65) 

  0,1 , 1,2,..., ; 1,2,...,ijx i n j n = = . (2.66) 

Výše uvedený model je formulován pro minimalizační úlohu, v níž hodnoty ijc  

představují např. náklady, čas apod. V případě, že tyto hodnoty znamenají zisk, tržby, 

výkon atd., změní se pouze typ extrému účelové funkce (2.63) z minimalizace na 

maximalizaci. 

V případě nevyrovnaného PP, v němž první množina obsahuje m  prvků a druhá 

množina n  prvků ( )m n , je možné k řešení přistupovat dvojím způsobem: 

1) K n  prvkům druhé množiny přidáme m n−  fiktivních prvků s nulovým 

ohodnocením, čímž získáme vyrovnaný PP. Takový problém pak můžeme 

vyřešit pomocí modelu (2.63) – (2.66), v němž namísto n  použijeme m . 

2) K řešení použijeme výše uvedený, mírně upravený matematický model: 

 
1 1

min
m n

ij ij

i j

z c x
= =

= → , (2.63a) 

 
1

1, 1,2,...,
n

ij

j

x i m
=

 = , (2.64a) 

 
1

1, 1,2,...,
m

ij

i

x j n
=

= = , (2.65a) 

  0,1 , 1,2,..., ; 1,2,...,ijx i m j n = = . (2.66a) 
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V modelu se změní rovnice (2.64) na nerovnici (2.64a), a také horní hranice 

indexu i  z hodnoty n  na hodnotu m . Touto změnou umožníme vyřešení úlohy s tím, 

že některé prvky z první množiny nebudou přiřazeny, což ovšem v takovém zadání 

nevyrovnaného PP připouštíme.  

2.7.8 Úloha o pokrytí 

Existuje několik možností, kterými lze definovat následující typ úlohy. Může jít 

např. o pokrytí určitých úloh či projektů firmami, které mají v nabídce seznam úloh, 

jež jsou schopné zajistit. Ve většině případů, a to z jakýchkoliv důvodů, není možné 

vybrat jedinou firmu, ale firem několik, které společně množinu všech úloh pokryjí. 

Často se jedná o pokrytí nočních či víkendových služeb lékaři a dalším personálem. 

Příklad: 

Ve dvou z šesti městských obvodů je nutné zřídit stanice rychlé záchranné služby, 

které pokryjí všechny obvody. V tabulce 19 jsou zadány průměrné dojezdové 

časy (v min) ze stanice, která bude zřízena v daném obvodě (na předem určeném 

místě), k případům v jednotlivých obvodech. Např. hodnota 10 ve druhém řádku 

a třetím sloupci znamená, že pokud bude zřízena stanice v obvodě O2, průměrný 

dojezdový čas k případům v obvodě O3 je 10 min. V posledním řádku tabulky jsou 

uvedeny průměrné denní četnosti zásahů v jednotlivých obvodech. Cílem je 

navrhnout, kde zřídit stanice a přiřadit k těmto stanicím obvody, které boudou 

obsluhovat, aby průměrná denní doba zásahů byla minimální.  
 

Tab. 19 Zadání úlohy o pokrytí 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 

O1  4 12 14 17 11 9 

O2 20 7 10 19 24 16 

O3 21 13 5 8 11 15 

O4 9 12 14 3 8 18 

O5 17 25 13 10 6 16 

O6 13 8 9 15 10 5 

četnosti 30 50 42 36 24 28 
 

 

 

Pro nalezení optimálního řešení provedeme obecnou formulaci matematického 

modelu. Předpokládejme existenci n  obvodů, průměrné denní dojezdové časy ze 

stanice v i – tém obvodě k případům v j – tém obvodě označíme jako ijc  a průměrnou 

denní četnost zásahů jako jf . Obecně lze onačit i počet stanic, které je nutné zřídit, 

jako K , kde K n . 

Proměnné 

V matematickém modelu zavedeme dva typy binárních proměnných:  

 

1 jestliže v tém obvodu bude

zřízena stanice,
1,2,..., ,

0 jinak,

i

i

y i n

−



= =



 (2.67) 

P  
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1 jestliže stanice  v  tém obvodu bude

obsluhovat  tý obvod, 1,2,..., ,

1,2,..., .

0 jinak,

ij

i

j i n
x

j n

−


− =
= 

=


 (2.68) 

Účelová funkce 

Účelová funkce představuje průměrnou denní dobu zásahů: 

 
1 1

min
n n

j ij ij

i j

z f c x
= =

= → . (2.69) 

Omezující podmínky 

První soustava omezujících podmínek dává do souvislosti zřízení stanice v obvodě 

a obsluhování obvodů touto stanicí: 

 
1

( 1) , 1,2,...,
n

ij i

j

x n K y i n
=

 − + = . (2.70) 

Pokud je v obvodě i  zřízena stanice, tj. příslušná proměnná iy  nabývá hodnoty 1, pak 

součet proměnných na levé straně, vyjadřující počet obvodů, které bude tato stanice 

obsluhovat, nemůže překročit hodnotu ( 1)n K− + . V konkrétním případě je tato 

hodnota rovna 5. Vyplývá to z podmínky, že je nutné zřídit K  stanic. Laicky řečeno, 

na každou stanici musí zbýt alespoň jeden obvod, tudíž se nemůže stát, aby jedna 

stanice obsluhovala všechny obvody. Podmínky (2.70) mají dvojí význam. Jestliže 

proměnná iy  na pravé straně bude nabývat hodnoty 0, tj. v obvodě i  nebude zřízena 

stanice, pak hodnoty všech proměnných v sumaci na levé straně musí být rovněž 

nulové, tj. neexistující stanice nesmí nikoho obsluhovat. A naopak, existuje-li alespoň 

jeden obvod, který je ze stanice v obvodu i  obsluhován, tj. některá proměnná v sumaci 

na levé straně nabývá hodnoty 1, pak v obvodě i  musí být zřízena stanice, tj. hodnota 

proměnné iy  musí být rovna 1.  

Další podmínky zajišťují, že každý obvod bude obsluhován, a to právě jednou 

stanicí: 

 
1

1, 1,2,...,
n

ij

i

x j n
=

= = . (2.71) 

Poslední podmínka definuje, že se má zřídit přesně K  stanic:  

 
1

n

i

i

y K
=

= . (2.72) 

Pozn. Pokud bychom k řešení úlohy o pokrytí využili modelovací systém MPL, je 

nutné definovat indexy následujícím způsobem (předpokládáme, že obvody jsou 

v tabulce MS Excel v oblasti nazvané „Obvod“): 

INDEX 

i:=EXCELRANGE("Obvod"); 

j:=i; 

Oba indexy se totiž vztahují ke stejné množině objektů, v tomto případě obvodů.  
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Optimální řešení 

V tabulce 20 je optimální řešení výše zadaného příkladu, konkrétně hodnoty 

proměnných ijx . První stanice bude zřízena v obvodě O4 a bude obsluhovat (kromě 

sebe sama) obvody O1 a O5. Druhá stanice bude v obvodu O6 a bude obsluhovat (opět 

kromě sebe sama) obvody O2 a O3. Optimální hodnota účelové funkce 1488 min 

představuje průměrnou denní dobu zásahů ve všech obvodech. Tato hodnota není 

z hlediska interpretace příliš vypovídající. Mnohem zajímavější je hodnota 

odpovídající průměrné době zásahu, kterou získáme jako podíl hodnoty účelové 

funkce a součtu všech průměrných denních četností, který činí 210. Výsledná 

minimální průměrná doba zásahu je přibližně 7,1 min.  

Tab. 20 Optimální řešení úlohy o pokrytí 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 

O1  0 0 0 0 0 0 

O2 0 0 0 0 0 0 

O3 0 0 0 0 0 0 

O4 1 0 0 1 1 0 

O5 0 0 0 0 0 0 

O6 0 1 1 0 0 1 
 

2.7.9 Úloha obchodního cestujícího 

Tato úloha se někdy nazývá okružní dopravní problém. V angličtině se používá 

název Traveling Salesman Problem, v dalším textu budeme pro tuto úlohu používat 

vžitou zkratku tohoto názvu TSP. Zadání úlohy je poměrně jednoduché. Obchodní 

cestující, resp. vozidlo má navštívit na trase několik míst, a to každé místo právě 

jednou, a vrátit se zpět do výchozího místa. Výsledná trasa tudíž tvoří okruh (cyklus) 

a cílem je nalézt nejkratší takový okruh.  

Příklad: 

Obchodní zástupce pivovaru ve Velvarech musí postupně navštívit 7 restaurací 

v 7 obcích. Na Obr. 44 jsou znázorněny silnice, po nichž je možné mezi obcemi jet. 

V tabulce 21 jsou uvedeny vzdálenosti (v km) odpovídající přímým spojením obcí 

(silnicemi). Pomlčka odpovídá situaci, kdy obce nejsou přímo spojeny silnicí. Cílem 

je navštívit všechny restaurace a ujet přitom minimální vzdálenost. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P  

Obr. 44 Distribuční mapa se zákazníky 
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Tab. 21 Přímá spojení obcí 

 Velv Kra Lib Sla Zlo Vra Bri Velt 

Velvary 0 8 - 13 10 - 12 9 

Kralupy 8 0 6 16 - - - 4 

Libcice - 6 0 - - - - - 

Slany 13 16 - 0 7 - - - 

Zlonice 10 - - 7 0 7 13 - 

Vrany - - - - 7 0 15 - 

Briza 12 - - - 13 15 0 13 

Veltrusy 9 4 - - - - 13 0 
 

 

Pro vyřešení úlohy je nutné nejprve sestavit matici vzdáleností mezi dvojicí míst19 

(viz tabulka 22).   
 

 

Tab. 22 Matice vzdáleností mezi místy 

 Velv Kra Lib Sla Zlo Vra Bri Velt 

Velvary 0 8 14 13 10 17 12 9 

Kralupy 8 0 6 16 18 25 17 4 

Libcice 14 6 0 22 24 31 23 10 

Slany 13 16 22 0 7 14 20 20 

Zlonice 10 18 24 7 0 7 13 19 

Vrany 17 25 31 14 7 0 15 26 

Briza 12 17 23 20 13 15 0 13 

Veltrusy 9 4 10 20 19 26 13 0 
 

 

 

Výchozí obec Velvary je označena číslem 1, což je důležité při formulaci 

matematického modelu, ale i pro nalezení přípustného řešení následující metodou.  

Metoda nejbližšího souseda 

Při hledání přípustného řešení TSP lze využít řadu tzv. heuristických metod, které 

byly zmíněny v souvislosti s hledáním přípustného řešení dopravního problému 

a přiřazovacího problému. Heuristické metody jsou postupy určené k získání 

přípustného řešení, nezaručují získání řešení optimálního. Taková metoda má ovšem 

řadu výhod: 

• Lze ji použít v případě, kdy analytik není schopen vytvořit optimalizační 

matematický model.  

• Metoda je tvořena posloupností přesně definovaných kroků, lze ji snadno 

naprogramovat v některém obecném programovacím jazyce20. Postup je navíc 

možné snadno modifikovat pro zadané speciální podmínky, které jsou mnohdy 

v matematickém modelu nerealizovatelné. 

                                                 
19 K tomu lze použít celou řadu nástrojů, s uvedením přesné adresy místa např. server https://mapy.cz 

nebo https://www.google.com/maps. Hledání nejkratších cest mezi dvojicí míst bude věnována také 

část následující kapitoly. 
20 Pro jednodušší úlohy lze využít i prostředí VBA for Excel. 

https://mapy.cz/
https://www.google.com/maps
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• Výsledné řešení je sice přípustné (mnohdy nelze vyloučit, že také optimální), ale 

s využitím počítače jej lze získat prakticky okamžitě, což při optimalizaci např. 

pomocí nástrojů MPL a CPLEX mnohdy možné není. U některých typů úloh, 

a to dokonce reálných úloh menšího rozsahu, je optimální řešení v reálném čase 

nedosažitelné. Mezi takové úlohy patří právě také TSP a další složitější typy 

okružních úloh. 

• Pro konkrétní typ úloh existuje většinou více heuristických metod (viz např. 

metoda severozápadního rohu a metoda maticového minima u dopravního 

problému), jejich postupnou aplikací můžeme získat několik přípustných řešení, 

z nichž vybereme samozřejmě to nejlepší. Navíc lze mnohdy použít další 

heuristické metody, které nalezené řešení zlepší. 

Metoda nejbližšího souseda je zřejmě nejjednodušším postupem pro nalezení 

přípustného řešení TSP. Jde o postup intuitivní, jehož hlavní myšlenka by napadla 

možná většinu řešitelů reálné úlohy: 

1. Vybereme jakékoli místo jako výchozí (v našem případě se jedná o místo 1, 

vzhledem k tomu, že se vytváří okruh, je ale v podstatě jedno, ve kterém místě 

vytváření okruhu zahájíme). 

2. Najdeme nejbližší místo (z těch, která nebyla dosud zařazena do okruhu), 

k poslednímu místu na trase a zařadíme jej do trasy. Pokud takové místo 

neexistuje, pak uzavřeme trasu zařazením výchozího místa na její konec 

a pokračujeme krokem 4. 

3. Pokračujeme krokem 2. 

4. Konec. 

V kroku 1 je zmíněno, že je prakticky jedno, které z 8 míst v naší úloze zvolíme za 

místo výchozí. Takto bychom mohli uvedeným postupem získat 8 tras, z nichž některé 

by se mohly lišit. Pak bychom vybrali nejlepší trasu, jejíž realizace by samozřejmě 

vycházela z místa 1. 

Přípustné řešení příkladu je uvedeno v tabulce 23. Protože jsme jako výchozí místo 

zvolili Velvary, najdeme v prvním řádku nejnižší vzdálenost 8 km. Nejbližším 

sousedem jsou Kralupy. K tomuto místu opět hledáme nejbližšího souseda, kterým 

jsou Veltrusy (nejnižší hodnota ve druhém řádku je 4). Takto pokračujeme, dokud 

nejsou zařazena všechna místa do trasy. Tato trasa je dána pořadím navštívených míst: 

Velvary, Kralupy, Veltrusy, Libčice, Slaný, Zlonice, Vraný, Bříza a Velvary. Délka 

trasy je součtem vybraných vzdáleností, tedy 85 km. 

Při vytváření trasy je zapotřebí respektovat dvě důležitá pravidla: 

• Při hledání minimální vzdálenosti v daném řádku nesmíme vybrat místo, které 

již vybráno bylo. V tabulce tedy ignorujeme místa v jejichž sloupcích je již 

nějaké políčko zaškrtnuté. 

• Pokud se minimální hodnota nachází v prvním sloupci, odpovídajícímu 

výchozímu místu, pak je tato hodnota také ignorována, pokud tedy nejsou již 

navštívena všechna místa.  

Je dobré si povšimnout, kudy skutečně vede nalezená trasa (viz Obr. 44). Zajímavý 

je především přejezd z Veltrus do Libčic, který vede znovu přes Kralupy, přestože toto 

místo bylo již navštíveno. To zdánlivě porušuje podmínku, že každé místo má být 

navštíveno právě jednou. Ve skutečnosti se ovšem tímto místem podruhé již jen 
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projíždí, a to proto, že tento přejezd je nejkratší a v našem případě dokonce jediný, 

pokud tedy odhlížíme od jiných silnic a spojení, která nejsou v uvedeném grafu 

z důvodu neefektivního přejezdu.   
 

Tab. 23 Přípustné řešení TSP získané metodou nejbližšího souseda 

 Velv Kra Lib Sla Zlo Vra Bri Velt 

Velvary 0 8 14 13 10 17 12 9 

Kralupy 8 0 6 16 18 25 17 4 

Libcice 14 6 0 22 24 31 23 10 

Slany 13 16 22 0 7 14 20 20 

Zlonice 10 18 24 7 0 7 13 19 

Vrany 17 25 31 14 7 0 15 26 

Briza 12 17 23 20 13 15 0 13 

Veltrusy 9 4 10 20 19 26 13 0 
 

 

Pro nalezení optimálního řešení lze formulovat matematický model. Obecně lze 

úlohu zadat tak, že existuje n  míst (výchozí místo a n –1 zákazníků), jejichž 

vzdálenosti jsou označeny jako ijc . Často je úloha symetrická, tj. platí ij jic c=  pro 

všechna 1,2,...,i n=  a 1,2,...,j n= . 

Proměnné 

V matematickém modelu zavedeme dva typy proměnných:  

 

1 jestliže vozidlo jede přímo z místa 

do místa , 1,2,..., ,

1,2,..., ,

0 jinak,

ij

i

j i n
x

j n




=
= 

=


 (2.73) 

iu =  umělá proměnná zavedená v podmínkách zabraňujících vytváření 

parciálních cyklů ( 1,2,..., )i n= , vysvětlení viz dále. 

Účelová funkce 

Účelová funkce představuje celkovou délku trasy: 

 
1 1

min
n n

ij ij

i j

z c x
= =

= → . (2.74) 

Omezující podmínky 

Důležitou podmínkou v TSP je nutnost navštívit každé místo právě jednou. 

V modelu pro tuto podmínku použijeme dvě soustavy rovnic. Soustava (2.75) 

zajišťuje, že z každého místa vozidlo vyjede právě jednou, podmínky (2.76) určují, že 

do každého místa vjede vozidlo právě jednou: 

 
1

1, 1,2,...,
n

ij

j

x i n
=

= = , (2.75) 

 
1

1, 1,2,...,
n

ij

i

x j n
=

= = . (2.76) 
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Výše uvedené soustavy rovnic připomínají omezující podmínky přiřazovacího 

problému. To je ostatně patrné i z řešení v tabulce 23, kde v každém řádku a v každém 

sloupci je právě jedno označené políčko stejně jako právě v přiřazovacím problému. 

Ne každé takové řešení je ovšem přípustným řešením TSP. V tabulce 24 je uvedeno 

takové řešení, které splňuje podmínky (2.75) a (2.76), nikoli však původní podmínky 

TSP.  
 

Tab. 24 Nepřípustné řešení TSP  

 Velv Kra Lib Sla Zlo Vra Bri Velt 

Velvary 0 8 14 13 10 17 12 9 

Kralupy 8 0 6 16 18 25 17 4 

Libcice 14 6 0 22 24 31 23 10 

Slany 13 16 22 0 7 14 20 20 

Zlonice 10 18 24 7 0 7 13 19 

Vrany 17 25 31 14 7 0 15 26 

Briza 12 17 23 20 13 15 0 13 

Veltrusy 9 4 10 20 19 26 13 0 
 

 

Z tabulky je množné vyčíst, že se v řešení nejedná o jediný okruh, ale o dva 

samostatné okruhy. V první trase vozidlo navštíví místa v pořadí Velvary, Kralupy, 

Veltrusy, Libčice a Velvary, ve druhé trase např. v pořadí Slaný, Zlonice, Vraný, Bříza 

a Slaný. U druhé trasy není jednoznačně určeno, které místo je výchozí. Řešení se 

rozpadlo na dvě trasy, tzv. parciální cykly. Abychom zabránili vzniku takových 

okruhů, je nutné do modelu zahrnou následující podmínky: 

 1 ( 1)(1 ) , 1,2,..., ; 2,3,...,i ij ju n x u i n j n+ − − −  = = . (2.77) 

V soustavě nerovnic jsou zavedeny proměnné iu , jejichž hodnoty se v průběhu 

okruhu postupně zvyšují o hodnotu 1. Z této podmínky je vynechán jediný přejezd, 

a sice návrat z posledního místa na trase do výchozího místa (dolní hranice indexu j  

je 2, nikoli 1). Proč se hodnoty iu  zvyšují právě o hodnotu 1 lze vysvětlit následujícím 

způsobem. Uskuteční-li se přejezd z místa i  do místa j , tj., podmínka (2.77) bude mít 

tvar 1i ju u+  , proměnná se tedy musí zvýšit alespoň o hodnotu 1. Pro 0ijx =  bude 

mít podmínka (2.77) po úpravě tvar 2i ju u n−  − , což znamená, že rozdíl hodnot 

jakýchkoliv dvou uvedených proměnných nepřesáhne hodnotu 2n− . Nesmíme 

zapomenout, že v soustavě nerovnic nejsou podmínky pro 1j = . Pokud je tedy 8n =  

jako v našem příkladu, pak rozdíl hodnot proměnných je maximálně 6. Z toho tedy 

jasně vyplývá, že nejvyšší hodnota je 7 a nejnižší 1 (pokud samozřejmě neuvažujeme 

místo 1, pro které je 1 0u = ).  

Lze se snadno přesvědčit, že přípustné řešení v tabulce 23 soustavu podmínek 

(2.77) splňuje, podobně jako první trasa v nepřípustném řešení v tabulce 24. Druhá 

trasa však podmínky porušuje. Pokud by např. proměnná 4u  byla rovna 0, pak 5 1u =

, 6 2u =  a 7 3u = . Protože se uskutečňuje i návrat do místa Slaný, tedy přejezd 

z místa 7 do místa 4, měla by proměnná 4u  nabývat hodnoty 8, což ovšem nemůže, 

protože již nabývá hodnoty 0. 
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V matematickém modelu nesmíme zapomenout následující podmínky: 

  0,1 , 1,2,..., ; 1,2,...,ijx i n j n = = , (2.78) 

 0, 1, 2,...,iu i n = . (2.79) 

Pozn. Pokud bychom k řešení TSP využili modelovací systém MPL, pak je zapotřebí 

upozornit na tři skutečnosti: 

• Jelikož pro místa bude použitý index i , ale zároveň index j , je nutné, podobně 

jako v úloze o pokrytí, použít následující definici indexů: 

INDEX 

i:=EXCELRANGE("Misto"); 

j:=i; 

• Protože se snažíme i v MPL zapisovat modely obecně, je nutné zjistit počet míst 

přímo z dat, která budou zadána ve vstupním sešitu MS Excel. K tomuto účelu 

je možné použít v sekci DATA následující funkci:  

n:=count(i); 

• Protože MPL překvapivě neumožňuje násobit dvě závorky, je nutné pro zápis 

cyklických podmínek použít tento zápis:  

u[i]+1-n*(1-x[i,j])<=u[j]; 

přičemž místo výše uvedeného zápisu n:=count(i); zapíšeme v sekci DATA 

n:=count(i) – 1; 

Optimální řešení 

V tabulce 25 je vyznačeno optimální řešení příkladu, a to včetně hodnot iu . 

Minimální délka trasy činí 79 km, okruh je tedy o 6 km kratší než okruh získaný 

metodou nejbližšího souseda.  
 

Tab. 25 Optimální řešení TSP  

 
Velv Kra Lib Sla Zlo Vra Bri Velt iu  

Velvary 0 8 14 13 10 17 12 9 0 

Kralupy 8 0 6 16 18 25 17 4 6 

Libcice 14 6 0 22 24 31 23 10 7 

Slany 13 16 22 0 7 14 20 20 1 

Zlonice 10 18 24 7 0 7 13 19 2 

Vrany 17 25 31 14 7 0 15 26 3 

Briza 12 17 23 20 13 15 0 13 4 

Veltrusy 9 4 10 20 19 26 13 0 5 
 

 

Shrnutí 

 

Lineární programování je základní disciplínou operačního výzkumu, která se 

používá k hledání maxima nebo minima kriteriální (účelové) funkce na množině 

přípustných řešení zadané soustavou omezujících podmínek. Prvním krokem při 

formulaci matematického modelu je nutné správně definovat rozhodovací 

proměnné. Následuje formulace účelové funkce a omezujících podmínek, včetně 

podmínek nezápornosti a podmínek celočíselnosti proměnných, resp. jejich binarity. 

K úlohám lineárního programování patří úloha výrobního plánování, směšovací 

S  
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a nutriční problém, řezná úloha, optimalizace portfolia, dopravní problém, úloha 

o pokrytí, přiřazovací problém, úloha obchodního cestujícího aj. Pokud úloha 

obsahuje pouze dvě proměnné, lze pro řešení použít grafické řešení. Tento postup je 

vhodný také pro vysvětlení základních pojmů lineárního programování a principu 

metod určených pro řešení úloh. Jednou z univerzálních metod řešení je simplexová 

metoda spolu se svými modifikacemi. Pro řešení úloh lze využít řadu 

specializovaných softwarových nástrojů. Jedním z nich je Řešitel MS Excel, který je 

vhodný pro řešení manažerských úloh menšího rozsahu. Pro větší či složitější úlohy, 

především pak úlohy, které obsahují celočíselné nebo binární proměnné, je zapotřebí 

použít některý z profesionálních řešitelů a modelovací systémy, kterým je např. MPL 

for Windows. Velice důležitou součástí je interpretace získaného optimálního řešení. 

Interpretace se týká optimálních hodnot rozhodovacích a přídatných proměnných 

a optimální hodnoty účelové funkce. V případě, že v modelu nevystupují celočíselné 

ani binární proměnné, lze interpretovat stínové a redukované ceny. Cílem analýzy 

citlivosti optimálního řešení je zjistit jeho citlivost na změny v zadání modelu, 

především pravých stran omezujících podmínek a koeficientů účelové funkce. 

Nalezení jediného optimálního řešení je nejčastější možností zakončení výpočtu. 

Další možností je získání alternativního optimálního řešení. V některých případech 

lze dojít k závěru, že optimální řešení neexistuje. Může nastat i situace, kdy nelze 

najít žádné přípustné řešení. Některé typy úloh jsou natolik složité, že použitím 

matematického modelu nelze v přijatelném čase najít optimální řešení (přestože 

existuje). V takovém případě je možné využít některé heuristické algoritmy, které 

poskytují alespoň přípustné řešení (často velmi kvalitní z hlediska hodnoty 

sledovaného kritéria), a to ve velmi krátkém čase. Tyto metody lze navíc použít 

i v případech, kdy je velice obtížné sestavit již samotný matematický model.  

 

Klíčová slova 

Lineární programování, matematický model, optimální řešení, celočíselná proměnná, 

binární proměnná, úloha výrobního plánování, směšovací problém, nutriční problém, 

řezná úloha, optimalizace portfolia, dopravní problém, úloha o pokrytí, přiřazovací 

problém, úloha obchodního cestujícího, stínová cena, redukovaná cena, heuristika. 

Kontrolní otázky a náměty  

1. K čemu se používá přídatná proměnná? 

2. Uveďte úlohy, v nichž se používají celočíselné a binární proměnné.  

3. Jak je definována úloha obchodního cestujícího? 

4. Jaká je interpretace stínové ceny? 

5. Jak se postupuje při obecné formulaci matematického modelu? 

6. Jak jsou definovány proměnné v řezné úloze? 

7. Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody heuristického algoritmu? 

8. Jaké jsou možnosti zakončení výpočtu? 

 

K  
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3 Teorie grafů 
 

Cíle kapitoly: Seznámíte se se základními pojmy souvisejícími s modelováním 

reálných situací pomocí grafu, který je tvořen množinou uzlů a hran. Naučíte se hledat 

nejkratší cestu mezi uzly pomocí Dijkstrova algoritmu, bude vysvětlena úloha 

obchodního cestujícího ve spojitosti s hledáním nejkratšího Hamiltonova cyklu 

v zadaném grafu. Zjistíte, co je podstatou úlohy čínského listonoše, která má řadu 

praktických aplikací jako rozvoz poštovních zásilek, údržba pozemních komunikací, 

úklid sněhu či posyp silnic, oprava dopravního či turistického značení apod. Bude 

vysvětlen algoritmus pro nalezení optimálního spojení míst např. elektrickým vedením 

či kabely. Poslední část kapitoly bude věnována stručnému popisu úlohy hledání 

maximálního toku v grafu. 

Doporučená literatura: 

JABLONSKÝ, J. Operační výzkum.: Kvantitativní modely pro ekonomické 

rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-44-3. 

str. 169 – 179. 

FÁBRY, J. Matematické modelování. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 

978-80-7431-066-9. str. 61 – 80. 

Test předchozích znalostí: 

 

1. Co neplatí 

o základní úloze 

obchodního 

cestujícího? 

a) každé místo je nutné navštívit právě jednou 

b) je nutné najít nejkratší trasu 

c) trasu lze zakončit v jiném místě než výchozím  

 

2. Jaké tvrzení platí o 

optimalizačním 

postupu a 

heuristickém 

algoritmu? 
 

a) oběma postupy lze v některých případech získat 

optimální řešení 

b) optimalizační postup najde optimální řešení, heuristika 

nikdy nemůže najít optimální řešení, vždy najde jen 

přípustné řešení 
 

 

Správné odpovědi na testové otázky jsou uvedeny v dodatcích – kapitola výsledky 

testů. 

3.1 Úvod do teorie grafů 
Některé rozhodovací problémy mohou být popsány pomocí tzv. grafu, který lze 

definovat jako množinu G , skládající se ze dvou podmnožin – množiny uzlů U  

a množiny hran H , tj. lze psát  ,G U H= . Uzly většinou představují prvky či objekty 

v reálném systému a hrany vztahy mezi nimi. Graf může být např. modelem reálné 

distribuční sítě, v níž uzly představují města či vesnice a hrany silnice, které tato místa 

spojují. Pomocí grafů lze také znázornit např. strukturu určitého výrobního podniku 

a procesy, které v něm probíhají, dále vodohospodářské či elektrické sítě ve městech, 

V  

C  

L  

T  
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ropovodní či plynovodní síť, síť městských ulic a křižovatek apod. Speciálním typem 

grafů jsou síťové grafy, které slouží k modelování projektů (viz kapitola 4). 

Teorie grafů byla zařazována do topologie či do kombinatorické analýzy a její 

kořeny sahají daleko do minulosti. V roce 1736 matematik L. Euler prokázal 

neřešitelnost známé úlohy o sedmi mostech města Královce (Königsberg, nyní 

Kaliningrad), ležícího na obou březích řeky Pregolji a na dvou ostrovech uprostřed 

řeky (viz Obr 45 vlevo). Cílem bylo vyjít z libovolného místa, projít po každém mostě 

právě jednou a vrátit se zpět do výchozího místa. Znázorníme-li daný problém 

schematicky právě pomocí grafu (viz Obr. 45 vpravo), musíme vlastně najít takový 

cyklus (pojem bude definován později) procházející místy (uzly A, B, C, D), ve kterém 

je každá spojnice (hrana) obsažena právě jednou. Takový cyklus se nazývá Eulerův 

cyklus (Fiala, 2008). Lze dokázat, že podobný cyklus lze vytvořit pouze v případě, že 

každý uzel je spojen s dalšími uzly sudým počtem hran. V našem příkladu ani jeden 

ze čtyř uzlů tuto vlastnost nemá, uzly A, C a D mají stupeň 3, uzel B má stupeň 5, tedy 

všechny čtyři uzly jsou lichého stupně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha až příliš nápadně připomíná velice známý hlavolam „Nakresli jedním 

tahem…“ (Vejmola, 1989). Jeho řešení je v podstatě založeno na předchozím tvrzení. 

Obrazce, které splňují danou vlastnost, lze nakreslit jedním tahem, přičemž je 

zaručeno, že se vždy vrátíme do výchozího místa, ať je jím jakýkoli bod. Dokonce 

i nejznámější „domeček“ (viz Obr. 46 vlevo) lze nakreslit jedním tahem, přestože tento 

tah nebude tvořit cyklus. Nutnou podmínkou pro splnění úkolu je v tomto případě 

existence přesně dvou míst, z nichž vychází lichý počet spojnic. V našem případě jsou 

taková místa skutečně dvě, každé se třemi spojnicemi. Pokud je tato podmínka 

splněna, je nutné tah (tzv. otevřený Eulerův tah) začít právě v jednom z těchto dvou 

míst, tedy v našem případě uzlu 1 nebo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 45 Sedm königsbergských mostů 

Obr. 46 Obrazce nakreslené jedním tahem 
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Přestože obrazce je možné nakreslit jedním tahem, tzn. v odborné terminologii 

řečeno, v grafu lze nalézt otevřený Eulerův tah, je nutné při jeho konstrukci dodržovat 

určitá pravidla. Pokud začneme obrazec na Obr. 46 vpravo kreslit tak, že zakreslíme 

hranu (3,4), obrazec již nebude možné dokončit. Stejně tak i u „domečku“, pokud 

vyjdeme z uzlu 1 a pak pokračujeme uzly v pořadí 3, 2, 1, 4 a 2, obrazec nedokončíme. 

Pro nalezení otevřených Eulerových tahů či Eulerových cyklů existuje celá řada 

metod. Touto problematikou se samozřejmě nezabýváme jen z hlediska zábavné 

matematiky, ale především proto, že na hledání Eulerových cyklů je založena celá řada 

metod pro řešení reálných úloh (viz dále úloha čínského listonoše).   

3.2 Základní pojmy 
Uzel je graficky zobrazen jako kružnice s vepsaným číslem. Uzly jsou označeny 

pomocí přirozených čísel 1, 2, …, obecně , ,...i j , případně lze použít označení , ,...i ju u

Hrana je spojnicí dvojice uzlů. Hrany značíme jako (1, 2), (1, 3), …, obecně ( , )i j nebo 

jako ijh . Hrana může být neorientovaná či orientovaná (viz Obr. 47). U orientovaných 

hran je směr orientace znázorněn šipkou a je tak určen počáteční a koncový uzel. 

Někdy se rozlišuje značení neorientovaných hran jako  ,i j  a orientovaných jako 

( , )i j . V prvním případě se jedná o množinu, v níž nezáleží na pořadí uzlů, ve druhém 

případě jde o uspořádanou dvojici uzlů. Význam těchto dvou typů hran lze snadno 

pochopit na příkladu obousměrných či jednosměrných ulic. Zatímco v prvním případě 

mohou vozidla projíždět v obou směrech, ve druhém případě je přípustný jen jeden 

směr. 

 

 

 

V neorientovaném grafu jsou všechny hrany neorientované, v orientovaném grafu 

(digrafu) jsou všechny hrany orientované. Smíšený graf obsahuje neorientované 

i orientované hrany. Dva uzly spojené hranou se nazývají sousední uzly. Dvě hrany se 

společným uzlem se nazývají sousední hrany. Hrana a vrchol obsažený v této hraně se 

nazývají incidentní. Stupeň uzlu (v neorientovaném grafu) je počet hran s ním 

incidentních. Vstupní polostupeň uzlu (v orientovaném grafu) je počet incidentních 

hran, v nichž je tento uzel koncovým uzlem. Výstupní polostupeň uzlu (v orientovaném 

grafu) je počet incidentních hran, v nichž je tento uzel počátečním uzlem.  

Sled z uzlu i  do uzlu j  je posloupnost uzlů a hran, která začíná v uzlu i  a končí 

v uzlu j  (uzly a hrany se mohou opakovat). Tah je sled, v němž se neopakují žádné 

hrany. Cesta je tah, v němž se neopakují žádné uzly. V orientované cestě 

(v orientovaném grafu) je respektována orientace všech hran. V neorientované cestě 

(v orientovaném grafu) nemusí být orientace hran respektována. Cyklus je uzavřený 

sled (začíná a končí ve stejném uzlu). Hamiltonův cyklus v grafu je cyklus, který 

obsahuje každý uzel grafu právě jednou. Eulerův cyklus v grafu je cyklus, který 

obsahuje každou hranu grafu právě jednou.  

Neorientovaný graf je souvislý, jestliže mezi každými dvěma uzly existuje cesta. 

Orientovaný graf je souvislý, jestliže mezi každými dvěma uzly existuje orientovaná 

nebo neorientovaná cesta. Orientovaný graf je silně souvislý, jestliže mezi každými 

dvěma uzly existuje orientovaná cesta. Neorientovaný graf je úplný, jestliže mezi 

každými dvěma uzly existuje hrana. Strom je souvislý neorientovaný graf, v němž 

V  

Obr. 47 Neorientovaná a orientovaná hrana 
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neexistuje cyklus. Ve stromu obsahujícím n  uzlů je 1n −  hran a mezi každými dvěma 

uzly existuje právě jedna cesta. Podgraf grafu  ,G U H=  je graf   ,G U H  = , kde 

U U   a H H  . Kostra grafu G  je podgraf G , kde U U = , a který je stromem. 

V ohodnoceném grafu jsou uzlům a/nebo hranám přiřazena čísla. Síťový graf (síť) je 

souvislý, orientovaný, ohodnocený graf s jedním vstupem a jedním výstupem (vstup 

je uzel, který není koncovým uzlem pro žádnou hranu, výstup je uzel, který není 

počátečním uzlem pro žádnou hranu). 

Pomocí teorie grafů lze řešit řadu optimalizačních úloh. Mezi základní úlohy patří 

hledání optimálních cest, optimálního spojení míst a maximálního toku sítí. 

3.3 Optimální cesty v grafu 
V těchto úlohách graf nejčastěji představuje distribuční síť, v níž jsou dány přímé 

vzdálenosti mezi jednotlivými místy. Tyto hodnoty jsou ohodnocením hran, které 

mohou být neorientované nebo orientované. Cílem může být nalezení nejkratší či 

nejdelší cesty mezi dvojicí míst, určení nejkratšího Hamiltonova cyklu aj. 

Hledání nejkratší cesty 

V této úloze je cílem najít nejkratší cestu mezi dvojicí uzlů. Tuto úlohu řešíme 

prakticky denně, pokud používáme v autě navigaci či hledáme spojení na některém 

mapovém portálu21. Existuje mnoho algoritmů (Fiala, 2008), pomocí nichž lze např. 

snadno najít všechny vzdálenosti mezi všemi dvojicemi uzlů v zadaném grafu. 

Dijkstrův algoritmus je určen pro hledání nejkratších cest z jednoho konkrétního uzlu 

do všech ostatních uzlů v grafu. Jeho použití demonstrujeme na následujícím příkladu. 

Příklad: 

Distribuční firma získala zakázku, v níž musí přepravit náklad o nadměrné hmotnosti 

z místa 1 do místa 8 (viz Obr. 48). U všech hran v grafu jsou uvedeny vzdálenosti 

v kilometrech. Vzhledem k tomu, že na některých silnicích existují úseky 

s nebezpečným klesáním, může se přeprava uskutečnit jen v jednom směru, což je 

znázorněno orientovanými hranami. Cílem je při přepravě nákladu ujet minimální 

vzdálenost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
21 https://mapy.cz, https://www.google.com/maps apod. 
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Obr. 48 Distribuční síť pro přepravu nadměrného nákladu 
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V prvním kroku sestavíme tabulku 26, v jejímž prvním řádku je seznam všech uzlů. 

Druhý řádek je určený pro vypočítané vzdálenosti odpovídající nejkratším cestám 

z uzlu 1 k ostatním uzlům. Vzdálenost z uzlu 1 do uzlu i  označíme it . V poslední části 

tabulky je pro každý uzel i  uvedený seznam uzlů j , do kterých z něj vede hrana. 

V závorce je uvedena délka této hrany, obecně ijy . Protože hledáme nejkratší cesty 

z uzlu 1, nastavíme 1 0t = .  

Tab. 26 Vstupní data pro výpočet nejkratší cesty 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 

ti 0        

         

( )ijj y  

2(8) 3(10) 2(10) 6(15) 2(12) 4(15) 2(16) 3(17) 

4(7) 7(16) 4(4)  3(9) 8(7) 5(11) 5(13) 

  5(9)  7(11)  8(6) 6(7) 

  6(14)     7(6) 

  8(17)      
 

V dalších krocích se budeme zabývat jen sloupci, v nichž je již hodnota it  

vypočtena. Hledáme vždy nejkratší cesty právě z těchto uzlů do uzlů j  , jejichž 

hodnota jt  doposud určena není, a to přes hrany uvedené v seznamu.  

Ve druhém kroku se tedy budeme zabývat pouze prvním sloupcem a uzly 2 a 4. 

Z uzlu 1 vedou dvě přímé cesty, a to do uzlu 2, která má délku (0+8), a do uzlu 4 

o délce (0+7). Vybereme minimum z těchto dvou hodnot, tedy 7 a tuto hodnotu 

napíšeme k příslušnému uzlu, tedy k uzlu 4. Platí tedy 4 7t = . Zároveň provedeme 

v tabulce dvě důležité úpravy: provedeme orámování vybrané hrany a odstranění 

všech hran, které vedou do uzlu 4, neboť nejkratší cesta je již vypočtena 

(viz tabulka 27). 

Tab. 27 Výpočet nejkratší cesty do uzlu 4 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 

ti 0   7     

         

( )ijj y  

2(8) 3(10) 2(10) 6(15) 2(12) 4(15) 2(16) 3(17) 

4(7) 7(16) 4(4)  3(9) 8(7) 5(11) 5(13) 

  5(9)  7(11)  8(6) 6(7) 

  6(14)     7(6) 

  8(17)      
 

Ve třetím kroku, jehož základem je tabulka 26, hledáme minimum ze dvou hodnot 

(0+8) a (7+15). Opět provedeme výpočet 2 8t =  a úpravy, které vyústí v tabulku 28. 

V dalším kroku hledáme min(8+10, 8+16, 7+15) = 8+10 = 18. Tato hodnota se týká 

uzlu 3 ve sloupci 2, proto 3 18t =  (viz tabulka 29). Dále vypočteme min(8+16, 18+9, 

18+14, 18+17,7+15) = 7+15 = 22, 6 22t =  (viz tabulka 30).  
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Tab. 28 Výpočet nejkratší cesty do uzlu 2 

I 1 2 3 4 5 6 7 8 

ti 0 8  7     

         

( )ijj y  

2(8) 3(10) 2(10) 6(15) 2(12) 4(15) 2(16) 3(17) 

4(7) 7(16) 4(4)  3(9) 8(7) 5(11) 5(13) 

  5(9)  7(11)  8(6) 6(7) 

  6(14)     7(6) 

  8(17)      
 

Tab. 29 Výpočet nejkratší cesty do uzlu 3 

I 1 2 3 4 5 6 7 8 

ti 0 8 18 7     

         

( )ijj y  

2(8) 3(10) 2(10) 6(15) 2(12) 4(15) 2(16) 3(17) 

4(7) 7(16) 4(4)  3(9) 8(7) 5(11) 5(13) 

  5(9)  7(11)  8(6) 6(7) 

  6(14)     7(6) 

  8(17)      
 

Tab. 30 Výpočet nejkratší cesty do uzlu 6 

I 1 2 3 4 5 6 7 8 

ti 0 8 18 7  22   

         

( )ijj y  

2(8) 3(10) 2(10) 6(15) 2(12) 4(15) 2(16) 3(17) 

4(7) 7(16) 4(4)  3(9) 8(7) 5(11) 5(13) 

  5(9)  7(11)  8(6) 6(7) 

  6(14)     7(6) 

  8(17)      
 

V dalším kroku je hodnota min(8+16, 18+9, 18+17, 22+7) = 8+16 = 24 a 7 24t =  

(viz tabulka 31). V předposledním kroku vypočteme min(18+9, 18+17, 22+7, 24+11, 

24+6) = 18+9 = 27 a 5 27t = (viz tabulka 32) a v posledním kroku min(18+17, 22+7, 

24+6) = 22+7 = 29 a 8 29t =  (viz tabulka 33). 
 

Tab. 31 Výpočet nejkratší cesty do uzlu 7 

I 1 2 3 4 5 6 7 8 

ti 0 8 18 7  22 24  

         

( )ijj y  

2(8) 3(10) 2(10) 6(15) 2(12) 4(15) 2(16) 3(17) 

4(7) 7(16) 4(4)  3(9) 8(7) 5(11) 5(13) 

  5(9)  7(11)  8(6) 6(7) 

  6(14)     7(6) 

  8(17)      
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Tab. 32 Výpočet nejkratší cesty do uzlu 5 

I 1 2 3 4 5 6 7 8 

ti 0 8 18 7 27 22 24  

         

( )ijj y  

2(8) 3(10) 2(10) 6(15) 2(12) 4(15) 2(16) 3(17) 

4(7) 7(16) 4(4)  3(9) 8(7) 5(11) 5(13) 

  5(9)  7(11)  8(6) 6(7) 

  6(14)     7(6) 

  8(17)      
 

Tab. 33 Výpočet nejkratší cesty do uzlu 8 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 

ti 0 8 18 7 27 22 24 29 

         

( )ijj y  

2(8) 3(10) 2(10) 6(15) 2(12) 4(15) 2(16) 3(17) 

4(7) 7(16) 4(4)  3(9) 8(7) 5(11) 5(13) 

  5(9)  7(11)  8(6) 6(7) 

  6(14)     7(6) 

  8(17)      
 

V tabulce 33 jsou vypočteny vzdálenosti mezi uzlem 1 a všemi ostatními uzly, tedy 

délky nejkratších cest z uzlu 1 do všech uzlů. Může být zajímavé zjistit, kudy tyto 

nejkratší cesty vedou, tj. které hrany na nich leží. To lze opět zjistit z tabulky 33, kdy 

do grafu zakreslíme orámované hrany (viz Obr. 49). Protože cílem v úloze bylo 

především najít nejkratší cestu z uzlu 1 do uzlu 8, lze konstatovat, že vede přes 

uzly 4 a 6 a její délka je 29 km. 

Pokud bychom chtěli najít nejkratší cesty mezi všemi dvojicemi uzlů, lze použít 

Dijkstrův algoritmus s tím, že je zapotřebí změnit výchozí uzel postupně na 2 až 8. 

Tímto osminásobným použitím algoritmu bychom v podstatě získali matici 

vzdáleností, která se může stát vstupní maticí např. pro úlohu obchodního cestujícího. 
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Obr. 49 Nejkratší cesty z uzlu 1 do všech ostatních uzlů 
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Hledání nejkratšího okruhu 

Jedná se o úlohu obchodního cestujícího, která byla v předchozí kapitole řešena 

matematickým modelem úlohy LP s binárními proměnnými. Nyní ji definujeme 

v souvislosti s teorií grafů. Jak bylo uvedeno dříve, úloha je zadána sice na grafu, který 

může představovat reálnou distribuční síť, pro její řešení je však nutné sestavit matici 

vzdáleností mezi všemi dvojicemi uzlů, k čemuž lze použít i výše definovaný 

Dijkstrův algoritmus. V reálných úlohách však samozřejmě využijeme některý ze 

zmíněných mapových portálů, případně i program, který dokáže matici vzdáleností 

sestavit na základě zautomatizované komunikace s tímto portálem.  

  Původní úloha je tedy převedena z reálného grafu na úplný graf, v němž mezi 

každou dvojicí uzlů existuje hrana, která může odpovídat buď skutečně existující hraně 

nebo nejkratší cestě (přes jiné uzly). Na takovém grafu pak hledáme nejkratší 

Hamiltonův cyklus, což je uzavřená cesta, která prochází každým uzlem právě jednou. 

Protože řešení této úlohy byla věnována značná část předešlého textu, nebudeme se 

dále touto úlohou zabývat. 

Úloha čínského listonoše 

Dalším velice známým problémem z oblasti optimálních cest v grafu je úloha 

čínského listonoše, kterou formuloval čínský matematik M. K. Kwan v roce 1962. 

V původní úloze musí listonoš vyzvednout na poště zásilky, pak je roznést či rozvézt 

ve všech ulicích města či obvodu, a nakonec se vrátit zpět na poštu. Cílem listonoše je 

splnit zadaný úkol a ujít nebo ujet při tom minimální vzdálenost. V grafu, který 

představuje město či přidělený obvod, uzly odpovídají křižovatkám a hrany ulicím, 

v nichž bydlí adresáti zásilek. Hrany jsou ohodnoceny kladnými čísly, která odpovídají 

délkám jednotlivých ulic.  

Předpokládejme pro zjednodušení, že listonoš musí projít každou ulicí, tj. pokud 

graf odpovídá mapě města či obvodu, cílem je najít v tomto grafu Eulerův cyklus 

(viz začátek této kapitoly). Pokud v grafu takový cyklus existuje, pak je optimální 

řešení triviální, resp. lze se soustředit pouze na sestavení trasy listonoše. Listonoš 

projde každou ulicí právě jednou, součet ohodnocení všech hran udává minimální 

délku trasy, kterou absolvuje. V opačném případě (a to je samozřejmě v naprosté 

většině reálných úloh) je nutné do grafu přidat hrany (resp. zdvojit již existující hrany) 

tak, aby v upraveném grafu bylo již možné Eulerův cyklus nalézt. Úloha čínského 

listonoše se tedy definuje tak, že listonoš musí projít každou ulicí alespoň jednou 

a absolvovat minimální okruh. K určení optimálního řešení úlohy čínského listonoše 

lze použít matematický model (Pelikán, 2001), s jehož použitím zjistíme, které hrany 

je nejvýhodnější zdvojit.  

K reálným ekonomickým aplikacím, které lze modelovat podobným způsobem jako 

úlohu čínského listonoše, patří např. optimalizace úklidu, kropení či sypání ulic, svozu 

komunálního odpadu, sekání trávy podél silnic v dané oblasti, kontroly či opravy 

dopravního či turistického značení apod. Existuje celá řada speciálních případů těchto 

úloh. Lze si představit např. listonoše, který určitý den musí projít jen některými 

(povinnými) ulicemi, ale může využít i ostatní (nepovinné) ulice v obci ke zkrácení 

celé trasy. V reálných aplikacích svozu odpadu je nutné počítat s omezenou kapacitou 

vozidla a výsledkem nebude jediný okruh, ale několik okruhů, v nichž je navíc nutné 

zahrnout i skládku. Zajímavou aplikací je odklízení sněhu či sypání silnic při sněhové 

kalamitě, kdy samozřejmě některé silnice mají prioritu před ostatními silnicemi a musí 

být tedy navštíveny vozidlem nejdříve. 
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3.4 Optimální spojení míst 
V úlohách tohoto typu hledáme minimální či maximální kostru grafu, tj. kostru 

grafu, v níž bude součet ohodnocení vybraných hran minimální či maximální. Protože 

postup nalezení optimálního spojení míst je velice snadný, budeme jej demonstrovat 

na následujícím příkladu. 

Příklad: 

Manažer zajišťující výstavu softwarových produktů musí zabezpečit dodávku 

elektrické energie ze zdroje do 9 míst, v nichž budou umístěny stánky vystavovatelů. 

Plánované schéma výstaviště včetně vzdáleností mezi místy je vyjádřeno 

neorientovaným grafem na Obr. 50. Pro zadaný úkol se manažer rozhodl použít kabel, 

jehož cena je 10 Kč za 1 metr. Cílem je stanovit minimální celkové náklady na pořízení 

kabelu a určit, kudy spojovací kabely povedou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kostra grafu je definována jako podgraf, který je stromem a obsahuje všechny uzly 

původního grafu. Pokud je v grafu celkem n  uzlů, pak počet vybraných hran musí být 

1n − . Tyto hrany podle definice stromu nesmí tvořit žádný cyklus.  

Pro nalezení minimální kostry grafu, tedy kostry s minimálním součtem ohodnocení 

vybraných hran, můžeme použít následující algoritmus: 

1. Setřídíme hrany vzestupně22 podle jejich ohodnocení. Definujeme množinu 

hran K , které budou tvořit kostru grafu. Na začátku je tato množina prázdná, 

tedy K = . 

2. Ze setříděného seznamu hran vybereme první dvě hrany, tj. hrany s minimálním 

ohodnocením, a zařadíme je do množiny K . 

3. Ze seznamu hran vybereme další hranu v pořadí. Pokud tato hrana tvoří cyklus 

s některými hranami z množiny K , vyloučíme ji ze seznamu hran. V opačném 

případě hranu zařadíme do množiny K . 

4. Opakujeme krok 3, dokud množina K  nebude obsahovat 1n −  hran, tj. postupný 

výběr hran končí, jestliže 1K n= − . 

5. Minimální kostra grafu je určena množinou K . 

                                                 
22 Přesněji řečeno, setřídění má být neklesající, neboť některé hodnoty se mohou opakovat. 
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Aplikujeme-li uvedený algoritmus na náš příklad, minimální kostra grafu 

(viz Obr. 51) obsahuje 9 hran, zařazených do množiny K  v následujícím pořadí: 

{(8,10), (3,5), (8,9), (3,4), (5,8), (1,4), (7,9), (3,6), (2,5)}K = . 

Součet ohodnocení vybraných hran je 490, což znamená, že bude zapotřebí 490 m 

kabelu, za který firma zaplatí 4900 Kč. Kabel je zapotřebí rozdělit do 9 částí, které 

budou použity pro spojení míst podle Obr. 51. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Hledání maximálního toku 
Speciální optimalizační úlohy se týkají analýzy toků grafem. Při hledání 

maximálního toku předpokládáme systém, v němž jsou určitá místa propojena 

trubkami, rourami, kanály či jiným druhy spojnic, které slouží k přepravě nějakého 

homogenního produktu jako je voda, plyn, ropa aj. Jednotlivá spojení mají určitou 

propustnost či kapacitu, což je maximální množství produktu, které jimi lze propustit 

za jednotku času. Cílem je stanovit, kolik produktu má být propouštěno mezi 

jednotlivými místy, aby žádná z kapacit nebyla překročena a celkové množství 

produktu propuštěného grafem bylo maximální. 

V systému existují dvě významná místa – zdroj, z něhož se má produkt přepravit 

a cílové místo, do kterého se produkt přepravuje, někdy nazývaný stok. Obecně platí, 

že se v grafu mohou vyskytovat orientované i neorientované hrany, tedy jedná se 

o smíšený graf. V některých úlohách tohoto typu jsou zadány náklady spojené 

s přepravou jednotky produktu mezi dvojicí uzlů. Pak může být úloha definována tak, 

že je nutné propustit grafem požadované množství produktu s minimálními náklady. 

V dalších úlohách může existovat více zdrojů a několik cílových míst. Primárně je 

nutné uspokojit požadavky cílových míst, přičemž se nesmí překročit kapacita zdrojů. 

Jedná se o tzv. transhipment problem.  

Pro všechny úlohy existuje celá řada metod, úlohy lze řešit i s použitím 

matematických modelů lineárního programování. V takovém případě je 

v matematickém modelu nutné splnit následující podmínky: 

1. Pokud se jedná o orientovanou hranu, produkt lze propustit pouze ve směru 

orientace. U neorientovaných hran je možné propustit produkt v obou směrech. 
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Obr. 51 Optimální spojení stánků na výstavišti 
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2. Množství produktu, propuštěné každou hranou, nesmí překročit její maximální 

propustnost (kapacitu). 

3. Pro všechny uzly kromě zdroje a cílového místa musí platit rovnost celkového 

množství produktu plynoucího do uzlu a celkového množství produktu z něj 

propuštěného.  

4. Rozdíl mezi celkovým množstvím produktu vycházejícím ze zdroje a celkovým 

množstvím vcházejícím do zdroje je roven hodnotě toku grafem. Jedná se 

o stejnou hodnotu jako je rozdíl mezi celkovým množstvím produktu 

vcházejícím do stoku a celkovým množstvím z něj vycházejícím. 

 

Shrnutí 

 

Graf je tvořen množinou uzlů a množinou hran. Rozeznáváme neorientované, 

orientované a smíšené grafy. V ohodnoceném grafu lze definovat celou řadu 

optimalizačních úloh. Základní úlohou je hledání nejkratší cesty mezi dvojicí uzlů. 

Úlohu obchodního cestujícího lze řešit na úplném grafu jako hledání minimálního 

Hamiltonova cyklu. Zatímco řešením úlohy obchodního cestujícího je trasa 

obsahující každý uzel právě jednou, v úloze čínského listonoše je cílem najít 

nejkratší trasu, která prochází každou hranou alespoň jednou. Úloha, v níž je cílem 

najít optimální spojení míst, je definována jako hledání minimální kostry grafu, 

která obsahuje všechny uzly původní grafu a hrany, které tvoří strom, přičemž součet 

ohodnocení všech vybraných hran je minimální. V některých úlohách je cílem najít 

maximální tok produktu grafem z uzlu, který se nazývá zdroj do uzlu nazvaného 

stok. Dílčí toky hranami nesmí překročit zadané kapacity, tj. maximální propustnosti 

hran.  

Klíčová slova 

Graf, neorientovaný graf, orientovaný graf, nejkratší cesta, Dijkstrův algoritmus, 

Hamiltonův cyklus, Eulerův cyklus, kostra grafu, síťový graf, úloha obchodního 

cestujícího, úloha čínského listonoše, optimální spojení míst, maximální tok. 

Kontrolní otázky a náměty  

1. Co je to smíšený graf? 

2. Definujte Hamiltonův cyklus.  

3. Jak je definovaný strom? 

4. K čemu slouží Dijkstrův algoritmus? 

5. Co je cílem v úloze čínského listonoše? 

6. Co je to kostra grafu? 

  

K  

S  
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4 Řízení projektů 
 

Cíle kapitoly: Seznámíte se s aplikací teorie grafů v oblasti řízení projektů. Grafickou 

reprezentací projektu je síťový graf. Dozvíte se, jaké jsou jednotlivé fáze projektu: 

plánování projektu, analýza projektu, realizace projektu a kontrola. Seznámíte se 

s metodami používanými pro časovou analýzu projektu. V případě, že je pro každou 

činnost v projektu předem známá doba jejího trvání, jedná se o deterministický projekt, 

pro jehož analýzu se používá metoda kritické cesty, známá pod zkratkou CPM. Zjistíte, 

jaký význam má Ganttův diagram. Pokud je doba trvání činností náhodná veličina, 

jedná se o stochastický projekt. Analýza takového projektu se provádí pomocí metody 

PERT. Na základě získaných výsledků se naučíte provádět pravděpodobnostní analýzu 

projektu.  

Doporučená literatura: 

JABLONSKÝ, J. Operační výzkum.: Kvantitativní modely pro ekonomické 

rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-44-3. 

str. 185 – 208. 

FÁBRY, J. Matematické modelování. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 

978-80-7431-066-9. str. 81 – 94. 

Test předchozích znalostí: 
 

1. Co platí pro síťový 

graf? 

a) všechny hrany jsou orientované 

b) graf může, ale nemusí být ohodnocený 

c) graf nemusí být souvislý  

 

2. Jaké 

pravděpodobnostní 

rozdělení není spojité? 

a) binomické 

b) normální 

c) exponenciální 

 

3. Jakými parametry 

je charakterizováno 

normální rozdělení? 

a) průměr a standardní odchylka 

b) střední hodnota a rozptyl 

c) střední hodnota 

 

4. Co je to 

orientovaný graf? 

a) graf obsahuje alespoň jednu orientovanou hranu 

b) všechny hrany v grafu jsou orientované  

 

Správné odpovědi na testové otázky jsou uvedeny v dodatcích – kapitola výsledky 

testů. 

 

4.1 Úvod 
Jedním z velice častých problémů, před kterými stojí podnikový management, je 

naplánovat realizaci na sebe vzájemně navazujících činností či operací, které 

dohromady tvoří tzv. projekt. Každou stavbu lze považovat za projekt, na jehož 

počátku stojí návrh stavby spolu s vypracováním projektové dokumentace. Dále je 

V  
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nutné zajistit materiál, mechanizaci, pracovníky nejrůznějších profesí, což jsou složky, 

které se podílejí na spoluvytváření jednotlivých částí stavby. V posledních fázích 

projektu se objevují kontrolní a revizní činnosti, jejichž vyvrcholením je kolaudace 

a zprovoznění či otevření stavby. Vzájemná návaznost činností, rozvržení 

požadovaných zdrojů a finančních prostředků během celého trvání projektu jsou 

mnohdy natolik složitým úkolem, že jeho vyřešení si nelze představit bez moderní 

výpočetní techniky a specializovaného softwaru. K typickým příkladům projektu patří 

(Jablonský, 2007a): 

• realizace stavby nového objektu (rodinný dům, obchodní centrum, sportovní 

stadion, hotel), 

• vybudování pozemní komunikace (dálnice, železnice, plynovod), 

• rekonstrukce objektu či komunikační sítě, 

• vývoj nového výrobku a jeho uvedení na trh,  

• příprava a realizace kampaně (volby, reklama), 

• zajištění kulturní, společenské či sportovní akce (filmový festival, koncert, 

konference, olympiáda, horolezecký výstup), 

• reorganizace systému (začlenění státu do EU, přechod VŠ na kreditní systém 

ECTS, fúze společností, daňová reforma) aj. 

Pod pojmem řízení projektů rozumíme plánování a analýzu projektů, optimalizaci 

provádění jednotlivých činností s ohledem na využití finančních a jiných zdrojů, 

vlastní realizaci projektů, kontrolu a závěrečné zhodnocení projektů. Podívejme se 

blíže na obsahovou náplň jednotlivých fází projektu: 

1) Plánování projektu. V první fázi je nutné určit, co je cílem realizace projektu 

a které činnosti jej tvoří. U každé činnosti je pak zapotřebí určit: 

• dobu jejího trvání,  

• předpokládané náklady na její realizaci,  

• požadavky na technické, materiálové a personální zajištění, 

• seznam bezprostředně předchozích činností, které musí být provedeny 

dříve, než začne její realizace.  

Tato fáze může být završena sestrojením síťového grafu (viz dále), který je 

grafickým vyjádřením projektu. Síťový graf je ovšem rozumné vytvářet jen pro 

nižší počet činností; u projektů, sestávajících ze stovek či tisíců činností, by byl 

síťový graf velmi složitý a nepřehledný. V takovém případě lze využít 

prostředků pro hierarchické modelování, které umožňuje rozčlenit síťový graf 

do samostatných celků, přičemž členění může pokračovat i na dalších úrovních, 

čímž získáme kaskádu již velice přehledných, logicky uspořádaných grafů. 

2) Analýza projektu. Cílem této fáze je naplánovat začátek a průběh jednotlivých 

činností a rozvrhnout jednotlivé zdroje tak, aby byla dodržena časová návaznost 

všech činností a v žádném časovém okamžiku nebyly překročeny kapacity 

zdrojů. Výsledek analýzy upozorní zodpovědnou osobu (projektového 

manažera) na úzká místa projektu, která vyžadují při realizaci projektu speciální 

dozor, neboť mohou způsobit výrazné zpoždění celého projektu. K rozvržení 

realizace činností v čase se často využívají Ganttovy diagramy. Jedná se o velice 

přehledný prostředek pro znázornění průběhu naplánovaných akcí. 

3) Realizace projektu a jeho kontrola. Přestože činnosti a zdroje, potřebné na 

jejich realizaci, jsou na základě analýzy přesně rozvrženy v čase, realita bývá 
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většinou v rozporu s uvažovanými předpoklady. Je tudíž nezbytné pravidelně 

kontrolovat, zda se skutečná realizace projektu neliší od navrženého plánu.  

Analýza projektu poskytuje určité rezervy, které je možné využít v situacích, které 

nebylo možné při plánování projektu předvídat. V některých případech se ovšem 

vyskytnou závažné okolnosti, které přinutí projektového manažera provést dodatečnou 

analýzu projektu a pozměnit plán realizace zbývající části projektu tak, aby byl 

dodržen naplánovaný termín dokončení nebo aby nedošlo k překročení finančního 

rozpočtu.  

Síťový graf 

Přestože sestrojení síťového grafu reprezentujícího daný projekt není nezbytně nutné 

pro analýzu projektu, patří síťový graf k velice názorným nástrojům pro komunikaci 

projektového manažera s ostatními zainteresovanými subjekty. Při konstrukci grafu je 

nutné zachovat určitá pravidla, která vyplývají jednak z definice samotného pojmu 

síťového grafu (viz kapitola 3), jednak z předpokladů metod, které následně s grafy 

pracují:  

• síťový graf je orientovaným grafem, tj. všechny hrany jsou orientované, graf je 

souvislý, ohodnocený a má jeden vstup a jeden výstup, 

• každá činnost je v grafu vyjádřena právě jednou hranou či uzlem, 

• každá hrana či uzel odpovídá právě jedné činnosti, 

• uzly jsou očíslovány, pokud vede hrana z uzlu i  do uzlu j , pak i j . 

Z uvedených pravidel vyplývá, že projekt lze vyjádřit pomocí hranově či uzlově 

ohodnocených grafů. S ohledem na metody, které budou dále použity pro analýzu 

projektů, zaměříme se na hranově ohodnocené grafy, tj. grafy, v nichž jsou činnosti 

znázorněny orientovanými hranami. 

 Příklad: 

Automobilka plánuje vývoj a sériovou výrobu nového typu osobního auta. Pokud by 

se jednalo o reálný projekt, byl by rozdělen do několika desítek činností. Pro naše 

účely jsme celý proces výrazně zjednodušili. V tabulce 34 je u každé činnosti uveden 

seznam bezprostředně předchozích činností. Cílem je vyjádřit projekt ve formě 

síťového grafu.  
 

Tab. 34 Vývoj nového typu automobilu 

Činnost Popis činnosti Předchozí činnosti 

A Vypracování technické dokumentace - 

B Sestrojení prototypu A 

C Počítačová prezentace A 

D Představení prototypu  B, C 

E Testování prototypu B 

F Příprava sériové výroby D, E 
 

 

 

Protože správné sestavení síťového grafu je klíčovým krokem pro vysvětlení dále 

popsaných metod a zároveň zřejmě krokem nejtěžším, vysvětlíme tento proces 

podrobněji.  

Činnosti budou zařazovány do síťového grafu v pořadí, v jakém jsou uvedeny 

v tabulce 34. Činnosti A nepředchází žádná činnost, je to tedy úvodní činnost celého 

projektu (viz Obr. 52). Uzel 1 představuje začátek činnosti A, uzel 2 její konec. Protože 

P  
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činnosti B a C mohou začít až po dokončení činnosti A, odpovídající hrany musí 

vycházet z koncového uzlu činnosti A, tj. uzlu 2. Obě činnosti jsou vzájemně 

nezávislé, mohou tudíž probíhat současně.  

Činnost D může začít až po dokončení činností B a C. Protože činnosti končí 

v různých uzlech, je v tomto případě nutné zařadit do projektu tzv. fiktivní činnost, 

resp. fiktivní hranu, pomocí níž zajistíme správnou návaznost činností. V našem 

případě se jedná o hranu X spojující uzly 3 a 4. Orientace hrany nesmí v žádném 

případě ovlivnit požadovanou návaznost ostatních činností, v tomto případě činnosti 

E, která navazuje pouze na činnost B.  

 

 

 

 

 

 

 

Poslední činností projektu je činnost F, která navazuje na činnosti D a E. Není nutné 

zavádět další fiktivní hranu, neboť hrany D a E je možné ukončit ve stejném uzlu 5, 

hrana F pak začíná v tomto uzlu (viz Obr. 53). 

 

 

 

 

 

 

 

Při průběžném vytváření grafu jej velice často měníme, prohazujeme hrany, 

měníme jejich orientaci, způsob napojení na uzly grafu apod., proto je nutné po každé 

takové změně zkontrolovat, zda se nezměnily definované návaznosti již vyjádřené 

danou částí grafu. Není rozhodně žádnou zvláštností, že graf je několikrát 

překreslován, než je dosaženo jeho finální podoby. 

Přestože jsme jednotlivé uzly očíslovali již v průběhu vytváření grafu (z důvodu 

jednoduššího popisu), doporučujeme tento krok provést až po sestavení celého grafu. 

Při postupném zařazování činností musíme respektovat všechna výše uvedená pravidla 

a často by bylo nutné uzly přečíslovávat, aby hrana směřovala z uzlu s nižším indexem 

do uzlu s indexem vyšším.  

4.2 Metoda kritické cesty CPM 
Jak bylo uvedeno výše, při analýze reálných projektů je zapotřebí brát v úvahu nejen 

dobu trvání každé činnosti, ale také finanční a jiné zdroje nutné k její realizaci. 

V následujících ilustračních příkladech budeme však uvažovat pouze dobu trvání 

každé činnosti, tj. provedeme časovou analýzu projektu. V případě, že známe dobu 

Obr. 52 Počáteční část projektu a zavedení fiktivní hrany 

Obr. 53 Výsledný síťový graf 

V  
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trvání každé činnosti s jistotou, lze označit projekt za deterministický. V případě 

stochastického projektu mají doby trvání projektu charakter náhodné veličiny. 

Pravdou je, že tato situace je blíže reálným situacím, neboť si lze jen těžko představit, 

že jsme schopni naprosto přesně určit např. dobu trvání výkopových prací, jejichž 

realizace je ovlivněna spoustou nejrůznějších faktorů jako je např. počasí. Na druhou 

stranu lze říci, že v některých případech je postačující expertní odhad doby trvání 

činnosti a považovat tuto dobu trvání za deterministickou, přestože v reálném projektu 

je realizace činnosti náhodným procesem. Důvod pro toto zjednodušení je zřejmý. 

K řešení deterministických úloh lze použít jednodušší metody, a také výsledky jsou 

průkaznější a snáze interpretovatelné. Nic nám ovšem nebrání v tom vést celou dobu 

dané zjednodušení v patrnosti a se získanými výsledky podle toho naložit, např. 

pokusit se při realizaci některé důležité činnosti (kritické činnosti – viz dále) o její 

zkrácení. Pokud by byl projekt striktně deterministický, něco takového samozřejmě 

možné není.  

V této podkapitole se tedy soustředíme na projekty, jejichž doby trvání budou pevně 

dané. Pro jejich analýzu použijeme metodu kritické cesty (CPM23). 

Příklad: 

Direktmarketingová firma připravuje pro své zákazníky vydání kolekce českých 

vánočních koled (Fábry, 2003). Manažer, který je zodpovědný za hudební produkci, 

má naplánovat kampaň tak, aby všichni vybraní zákazníci obdrželi nabídku do předem 

určeného termínu. Standardní projekt, týkající se hudební kampaně, je tvořen 

následujícími 11 činnostmi: 

A. Výběr skladeb. Manažer provede analýzu dotazníkové akce a spolu s externím 

hudebním expertem vybere tituly, které se objeví v souboru tří kompaktních disků.  

B. Mastering. Vybrané skladby jsou zkompilovány na originální soubor tří CD. 

C. Zpracování promotion materiálů. Příprava materiálů, které obdrží zákazník. 

Jedná se o průvodní osobní dopis, podrobný popis produktu, tj. přehled vybraných 

skladeb (brožura), a objednávkový formulář. V rámci tohoto kroku následují 

korektury sepsaných materiálů. 

D. Analýza zákazníků. Tento krok je z marketingového hlediska klíčový, neboť 

úspěšnost akce závisí na tom, zda je správný produkt nabízen správným 

zákazníkům. Analýza se provádí na základě historie zákazníků zaznamenané 

v databázi a dříve provedených marketingových testů. Výsledkem analýzy je 

kriteriální funkce, která bude použita pro konečný výběr zákazníků. Zároveň je 

proveden odhad počtu obeslaných zákazníků a počtu objednávek. 

E. Výroba promotion materiálů. Podle odhadu získaného v předchozím kroku je 

vyroben odpovídající počet brožur, objednávkových formulářů, průvodních dopisů 

a obálek, na které bude později natištěno jméno zákazníka a jeho adresa.  

F. Doprava promotion materiálů. Promotion materiály jsou převezeny od výrobce 

do firmy, kde se provede jejich kompletace s daty, týkajícími se zákazníků. 

G. Výběr zákazníků. Podle hodnoty kriteriální funkce, získané na základě analýzy 

zákazníků, je proveden konečný výběr zákazníků, kteří obdrží nabídku produktu. 

H. Výroba produktů. Jsou vytvořeny kopie originální kolekce v počtu odhadnutém 

na základě analýzy zákazníků.   

  

                                                 
23 Critical Path Method. 

P  
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I. Zpracování dat o zákaznících. Údaje o vybraných zákaznících jsou zpracovány 

a následně odeslány do firmy, která bude provádět kompletaci promotion materiálů. 

Po obdržení dat firma provede jejich kontrolu, úpravu a roztřídění. 

J. Kompletace. Jména a adresy zákazníků jsou natištěny na osobní dopisy a obálky. 

Je provedena kompletace materiálů do obálek. 

K. Obeslání. Obálky s nabídkou jsou doručeny zákazníkům. 
 

Tabulka 35 obsahuje všechny výše uvedené činnosti spolu s odhadem doby trvání ve 

dnech a seznamem bezprostředně předchozích činností. 
 

Tab. 35 Direktmarketingový projekt 

Činnost  Popis činnosti 
Doba 

trvání 

Předchozí  

činnosti 

A  Výběr skladeb 15 - 

B  Mastering 8 A 

C  Zpracování promotion materiálů 6 A 

D  Analýza zákazníků 7 A 

E  Výroba promotion materiálů 4 C, D 

F  Doprava promotion materiálů 5 E 

G  Výběr zákazníků 3 D 

H  Výroba produktů 12 B, D 

I  Zpracování dat o zákaznících 3 G 

J  Kompletace 9 F, I 

K  Obeslání 8 H, J 
 

 

 

Nejprve sestavíme síťový graf, v němž je zapotřebí použít dvě fiktivní hrany X1 

a X2 (viz Obr. 54).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro účely metody CPM graf upravíme tak, že každý uzel graficky rozdělíme do tří 

částí (viz Obr. 55). V horní části je uvedeno pořadové číslo uzlu. Postup metody CPM 

lze rozdělit do tří následujících fází, během nichž počítáme hodnoty v dolních dvou 

částech každého uzlu. 

Výpočet termínů nejdříve možných začátků činností 

V první fázi budou pro každý uzel v jeho levé dolní části vypočítány termíny 

nejdříve možných začátků činností, které v tomto uzlu začínají. Vzhledem k výše 

uvedenému pravidlu, které bylo použito při očíslování uzlů, tyto hodnoty budou 

Obr. 54 Síťový graf direktmarketingového projektu 
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určeny pro uzly v pořadí 1, 2, …, 10, obecně 1, 2, …, n , kde n  je počet všech uzlů 

v grafu. Hodnoty lze označit jako iz . Termín nejdříve možného začátku projektu 

většinou stanovíme jako nulový, tj. 1 0.z =  Při výpočtu hodnot je nutné respektovat 

všechny precedenční relace, tj. pravidlo, že každou činnost lze zahájit až po dokončení 

všech bezprostředně předchozích činností. Vypočítaná hodnota nT z=  je pak 

termínem nejdříve možného dokončení projektu. Pokud je termín nejdříve možného 

termínu začátku projektu nulový, jedná se zároveň o nejkratší možnou dobu trvání 

projektu. 

Termíny nejdříve možných začátků všech činností pro příklad projektu 

direktmarketingové firmy jsou vypočítány na Obr. 55. U každé činnosti je kromě jejího 

označení uvedena i doba jejího trvání. Doba trvání obou fiktivních činností je 

pochopitelně stanovena jako nulová.  

Podle předpokladu projekt, a tedy i první činnost A, začne v čase 0. Pokud tato 

činnost trvá 15 pracovních dnů, činnosti, které na ni navazují, mohou začít nejdříve 

v termínu 0 + 15 = 15. Proto do uzlu 2 zapíšeme právě tuto hodnotu. Pokračujeme 

uzlem 3. Protože v tomto uzlu končí jediná činnost trvající 7 dnů, musí všechny 

následující činnosti čekat pouze na její dokončení. Začne-li činnost D v termínu 15 

a trvá-li 7 dnů, pak skončí v čase 22, což je termín nejdříve možného začátku všech 

následujících činností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V uzlu 4 končí dvě činnosti, z nichž jedna je fiktivní a druhá trvá 8 dní. Fiktivní 

činnost skončí v čase 22 + 0 = 22, činnost B v čase 15 + 8 = 23. Protože činnost H 

začínající v uzlu 4 musí počkat, až budou dokončeny obě činnosti, jako termín jejího 

nejdříve možného začátku zvolíme maximum z hodnot 22 a 23. Tímto způsobem 

pokračujeme, dokud nejsou určeny termíny nejdříve možných začátků všech činností. 

Hodnota 10 48T z= = , vypočtená pro uzel 10, představuje termín nejdříve možného 

dokončení projektu. V tomto okamžiku je jasné, že projekt nemůže být dokončen dříve 

než za 48 pracovních dnů.  

Výpočet termínů nejpozději přípustných konců činností 

Druhá fáze spočívá ve výpočtu termínů nejpozději přípustného dokončení činností, 

které končí v daném uzlu. Tento krok začíná určením termínu nejpozději přípustného 

dokončení projektu. Tento termín často vychází z požadavku zákazníka, který pevně 

stanovil dobu, během níž musí být projekt dokončen. V našem příkladu je nejzazší 

termín dokončení projektu závislý na uvážení manažera zodpovědného za celý projekt. 

Obr. 55 Výpočet termínů nejdříve možných začátků činností 
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Po důkladném zhodnocení situace se manažer rozhodl vytvořit rezervu 2 dnů, 

tj. stanovil maximální dobu trvaní projektu na 50 pracovních dnů. Lze tedy určit, že 

termín nejpozději přípustného dokončení projektu (vzhledem k termínu začátku 

projektu v okamžiku 0) je roven 50. Jednoduše řečeno, jedná se o deadline realizace 

projektu. Označíme-li termín nejpozději přípustného dokončení činností, končících 

v uzlu i  jako ik , pak při počtu uzlů n  lze psát n PLk T= , kde PLT T  je plánovaný 

termín dokončení projektu, tedy jeho deadline.   

Při výpočtu termínů v jednotlivých uzlech postupujeme tentokrát v opačném 

pořadí, tj. 10, 9, …, 1 obecně ,n  n  – 1, …, 1 (viz Obr. 56).  Činnost K, která trvá 

8 dní, začíná v uzlu 9 a končí v uzlu 10, musí začít nejpozději v termínu 50 – 8 = 42, 

má-li skončit nejpozději v termínu 50 dnů. Hodnota 42 je zároveň termínem nejpozději 

přípustného dokončení činností, které končí v uzlu 9, tedy H a J. Podobně činnosti I a F 

končící v uzlu 8 musí skončit nejpozději v termínu 42 – 9 = 33. V opačném případě by 

došlo k překročení termínu nejpozději přípustného začátku následující činnosti, a tedy 

i celého projektu. Zastavme se při výpočtu u uzlu 3, v němž začínají tři činnosti. 

Fiktivní činnost X2, směřující do uzlu 4, má nejpozději skončit v termínu 30, tedy musí 

nejpozději začít také v tomto termínu, neboť doba jejího trvání je nulová. Fiktivní 

činnost X1, směřující do uzlu 5, musí nejpozději skončit a zároveň začít v termínu 24. 

Činnost G trvající 3 dny, která končí v uzlu 7 nejpozději v termínu 30, musí nejpozději 

začít v termínu 27. Termínem nejpozději přípustného dokončení činnosti D, která 

končí v uzlu 3, je tedy minimum z hodnot 24, 27 a 30. Podobně termín nejpozději 

přípustného konce činnosti A, končící v uzlu 2, je určen jako minimum z hodnot 17, 

18 a 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určení kritické cesty 

Označíme-li dobu trvání činnosti, která začíná v uzlu i  a končí v uzlu j  jako ijt , 

pak lze vypočítat její celkovou časovou rezervu: 

 ij j i ijCR k z t= − − . (4.1) 

Z Obr. 57 je patrné, kde v grafu nalezneme hodnoty, z nichž se celkové časové rezervy 

činností počítají.  

 

 

 

Obr. 56 Výpočet termínů nejpozději přípustných konců činností 

Obr. 57 Hodnoty pro výpočet celkové časové rezervy činnosti 
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Na obr.  58 je celková časová rezerva u každé činnosti zapsána v závorce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretace této hodnoty je důležitá pro určení kritických činností a kritické cesty 

v grafu. Celková časová rezerva udává, o kolik časových jednotek se může daná 

činnost zpozdit, aniž by došlo k překročení plánovaného termínu dokončení projektu. 

Mohou nastat prakticky tři základní možnosti povoleného zpoždění činnosti: 

1) Činnost začne ve vypočteném termínu nejdříve možného začátku, ale její 

skutečná realizace bude, oproti původně stanovené době trvání, delší maximálně 

o hodnotu celkové časové rezervy. 

2) Zůstane-li původní doba trvání činnosti zachována, lze se s jejím skutečným 

začátkem opozdit, maximálně však o hodnotu celkové časové rezervy oproti 

vypočtenému termínu jejího nejdříve možného začátku. 

3) Třetí možnost je v podstatě kombinací obou předchozích možností. S realizací 

lze začít později, provádění činnosti lze pak prodlužovat např. jejím několikerým 

přerušováním, kumulované zpoždění však nesmí přesáhnout hodnotu celkové 

časové rezervy. 

Čím je časová rezerva nižší, tím je riziko zpoždění projektu vyšší. Činnostem 

s nejnižšími celkovými časovými rezervami je tudíž zapotřebí při samotné realizaci 

projektu věnovat největší pozornost; nazýváme je kritickými činnostmi a pro jejich 

celkové časové rezervy platí: 

 ij PLCR T T= − , (4.2) 

kde PLT  je plánovaný termín nejpozději přípustného dokončení projektu a T  je termín 

nejdříve možného dokončení projektu.  

Pro nekritické činnosti platí, že mají vyšší celkovou časovou rezervu než kritické 

činnosti. V našem ilustrativním příkladu kritické činnosti mají rezervu 

50 48 2ijCR = − =  dny. Pokud bychom zvolili PLT T= , pak by se kritické činnosti 

nesměly zpozdit vůbec.  

Kritické činnosti tvoří v grafu posloupnost hran, kterou nazýváme kritickou cestou. 

Na obr. 58 jsou tyto činnosti zvýrazněny zesílenými hranami. Jedná se o následující 

Obr. 58 Celkové časové rezervy činností, kritická cesta 
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posloupnost činností24: A, D, E, F, J, K. Kritická cesta je nejdelší cestou v grafu 

vedoucí ze vstupu do výstupu. V případě, že termín nejdříve možného začátku projektu 

je stanoven na 0, pak její délka je dána hodnotou T , v našem případě 48 dnů. Protože 

začátek projektu je evidentně relativní hodnotou vzhledem k aktuálnímu kalendáři, lze 

jej stanovit libovolně. Obecně lze tedy zapsat délku kritické cesty jako  

 1KCT T z= − . (4.3) 

Ve výše definovaném projektu existuje jediná kritická cesta. Samozřejmě není 

vyloučeno, aby v projektech existovalo více kritických cest, jejichž délka bude 

identická.  

Rozvržení činností na časové ose 

Pro plánování realizace činnosti lze využít celou řadu grafických nástrojů. Jedním 

z nejpoužívanějších je Ganttův diagram. Existuje několik možností, jak rozvrhnout 

činnosti na časovou osu. Na Obr. 59 jsou nejprve uvedeny kritické činnosti A, D, E, 

F, J, K, setříděné podle termínů jejich nejdříve možných začátků, pak následují 

podobným způsobem setříděné nekritické činnosti B, C, G, H, I. Vystínované části 

sloupců představují doby trvání činností, vyšrafované části odpovídají jejich celkovým 

časovým rezervám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram je velmi názornou a přehlednou pomůckou při každodenním plánování 

a realizaci jednotlivých částí projektu. Lze snadno určit, které činnosti budou probíhat 

současně, což je významné především v situacích, kdy je zapotřebí sdílet některé 

omezené zdroje. Z tohoto pohledu pak mohou celkové časové rezervy sloužit i jako 

podklad pro rozhodování o přidělení těchto zdrojů jednotlivým činnostem. Pro analýzu 

rozvrhování zdrojů však existují speciální metody. 

4.3 Metoda PERT 
Zatímco u metody CPM předpokládáme deterministickou, pevně danou, dobu 

trvání každé činnosti, u metody PERT25 je doba trvání každé činností hodnotou 

náhodné veličiny. Pravděpodobnostní rozdělení této náhodné veličiny většinou není 

v reálných úlohách známé, k jeho určení by bylo zapotřebí mít pro každou činnost 

                                                 
24 Přestože na kritické cestě leží i hrana X1, v seznamu činností ji neuvádíme, neboť se nejedná o reálnou 

činnost. 
25 Program Evaluation and Review Technique. 

Obr. 59 Ganttův diagram 

V  



doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. 

Operační výzkum 

- 101 - 

poměrně vysoký počet jejích realizací, což je v reálných úlohách samozřejmě 

nemyslitelné. Z tohoto důvodu je nutné toto pravděpodobnostní rozdělení 

aproximovat. Nejčastěji se v takových případech používá normální pravděpodobnostní 

rozdělení, ovšem v tomto případě je vhodnější použít  -rozdělení, které má na rozdíl 

od normálního rozdělení konečné rozpětí, a navíc nemusí být symetrické. V takovém 

případě ovšem předpokládáme, že je možné odhadnout dolní a horní mez doby trvání 

každé činnosti. Máme-li pro daný projekt zkonstruovaný jeho síťový graf, lze tedy pro 

každou činnost reprezentovanou hranou ( , )i j  uvažovat znalost následujících dvou 

hodnot: 

ija  =  optimistický odhad – nejkratší možná doba trvání činnosti, která 

předpokládá existenci mimořádně příznivých podmínek pro realizaci, 

ijb  =  pesimistický odhad – nejdelší doba trvání činnosti, která je realizována 

za nejméně příznivých podmínek. 

Mnohdy lze poskytnout i třetí hodnotu: 

ijm  =  modální odhad – nejpravděpodobnější doba trvání činnosti, která 

předpokládá běžné, obvyklé, nejčastější podmínky. 

Na Obr. 60 je znázorněn příklad hustoty pravděpodobnosti  -rozdělení doby trvání 

činnosti 
ijt . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro každou činnost lze pak vypočítat střední hodnotu doby trvání činnosti 

(viz Obr. 60): 

 
4

6

ij ij ij

ij

a m b+ +
 =  (4.4) 

a směrodatnou odchylku doby trvání činnosti: 

 
6

ij ij

ij

b a−
 = . (4.5) 

Stochastický charakter projektu sice na jedné straně komplikuje jeho časovou analýzu, 

na druhé straně však přibližuje řešení realitě, i když za cenu poněkud složitější 

interpretace výsledků. Metoda PERT umožňuje pravděpodobnostní analýzu, díky níž 

lze např. stanovit pravděpodobnost dokončení projektu do předem zadaného termínu. 

Obr. 60 hustota pravděpodobnosti -

rozdělení 
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Celý postup metody PERT bude vysvětlen na mírně upraveném příkladu projektu 

direktmarketingové firmy. 

Tabulka 36 obsahuje stejné činnosti projektu jako tabulka 35, neuvádíme ani jejich 

popis, ani seznam bezprostředně předchozích činností. Jediným rozdílem je zadání tří 

výše definovaných odhadů doby trvání činností namísto jediné pevně dané hodnoty. 

 

Tab. 36 Direktmarketingový projekt – vstupní data pro metodu PERT  

Činnost 
ija  

ijm  
ijb  

ij  

A 11 15 19 15 

B 7 8 9 8 

C 5 6 7 6 

D 5 7 9 7 

E 2 3 10 4 

F 3 4 11 5 

G 2 3 4 3 

H 8 11 20 12 

I 2 3 4 3 

J 6 8 16 9 

K 6 8 10 8 
 

 

 

Metodu PERT lze shrnout do následujících kroků: 

1. Sestavení síťového grafu. 

2. Výpočet středních hodnot a směrodatných odchylek doby trvání všech činností 

s použitím vzorců (4.4) a (4.5). 

3. Aplikace metody CPM, v níž doby trvání činností 
ijt  se nahradí středními 

hodnotami doby trvání 
ij . Výsledkem je určení kritické cesty a výpočet střední 

hodnoty doby trvání projektu.  

4. Výpočet směrodatné odchylky doby trvání projektu. 

5. Pravděpodobnostní analýza. 

Sestavení síťového grafu 

Vzhledem k tomu, že z hlediska zadání seznamu činností se jedná o zcela stejný 

projekt, na který byla aplikována metoda CPM, je síťový graf shodný s grafem na 

Obr. 54.  

Výpočet středních hodnot a směrodatných odchylek doby trvání všech činností  

Střední doby trvání činností jsou vypočítány v posledním sloupci tabulky 36. Jak 

se ukáže později, směrodatné odchylky dob trvání činností není nutné počítat pro 

všechny činnosti, proto tento sloupec v tabulce záměrně chybí. 

Aplikace metody CPM 

Lze si povšimnout, že všechny hodnoty 
ij  jsou naprosto shodné s hodnotami 

ijt  

v tabulce 35. Tato shoda samozřejmě není otázkou náhody, všechny tři odhady byly 

ilustrativně zvoleny tak, aby této shody bylo výpočtem dosaženo. Důvod je zcela 

P  
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prostý. Protože v rámci třetího kroku se používá metoda CPM s hodnotami 
ij , 

využijeme výsledek, který je uveden v grafu na Obr. 58. Existují však dva rozdíly, 

které bychom měli mít na paměti: 

• Vypočtený termín nejdříve možného dokončení projektu T  je v metodě 

CPM, při zachování předpokladu 1 0z = , shodný s nejkratší dobou trvání 

projektu. V metodě PERT se však nejedná o nejkratší dobu trvání projektu, 

ale o střední dobu trvání projektu M . 

• Druhá připomínka se týká volby plánovaného termínu dokončení PLT , který 

hraje u metody CPM důležitou roli při výpočtu a interpretaci celkových 

časových rezerv. Protože u metody PERT je v této fázi jediným cílem určení 

kritické cesty, resp. kritických činností, není důvod stanovit plánovaný termín 

dokončení projektu vyšší, než je střední doba trvání projektu, tj. lze vždy 

nastavit PLT M= .  

Další velice užitečná rada se týká použití metody CPM v případě, že některé 

z hodnot 
ij  vypočtených pomocí vztahu (4.4) vychází celočíselně, jiné nikoli. Z výše 

uvedeného postupu výpočtu nejdříve možných začátků a nejpozději přípustných konců 

činností je zřejmé, že výpočet by byl dosti nepohodlný. Např. sčítat 16/3 a 35/6, a navíc 

zjišťovat maximum ze tří podobných hodnot, může opravdu při ručním výpočtu 

působit zbytečné problémy. Existuje jednoduchý návod. Jestliže vychází alespoň jedna 

z hodnot 
ij  jako neceločíselná, pak je nutné ponechat všechny hodnoty v šestinách. 

Do metody CPM (do grafu na Obr. 55) pak zapíšeme pouze hodnoty čitatelů všech 

zlomků. Vypočtenou hodnotu M nesmíme ovšem zapomenout na závěr metody CPM 

vydělit šesti. V tabulce 37 je seznam kritických činností (viz Obr. 58) spolu se 

středními hodnotami doby jejich trvání a směrodatnými odchylkami doby jejich trvání, 

které byly vypočítány na základě vztahu (4.5). Hodnota střední doby trvání projektu 

je 48M =  dní. 

Tab. 37 Střední hodnoty a směrodatné odchylky dob trvání kritických činností  

Činnost 
ija  

ijm  
ijb  

ij  
ij  

A 11 15 19 15 8/6 

D 5 7 9 7 4/6 

E 2 3 10 4 8/6 

F 3 4 11 5 8/6 

J 6 8 16 9 10/6 

K 6 8 10 8 4/6 
 

 

Výpočet směrodatné odchylky doby trvání projektu 

Již ze samotného faktu, že doby trvání všech činností jsou náhodné veličiny, jasně 

vyplývá, že doba trvání projektu je také náhodná veličina. Proto byl zaveden pojem 

střední hodnota doby trvání projektu, kterou lze zjistit přímo z grafu, v němž je 

aplikována metoda CPM, nebo pomocí následujícího vzorce: 

 
( , ) KC

ij

i j

M


=  . (4.6) 
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Použití vzorce (4.6) ovšem předpokládá, že známe kritické činnosti, které tvoří 

kritickou cestu (viz tabulka 37). Lze se snadno přesvědčit, že dostáváme stejnou 

hodnotu jako v grafu: 

 15 7 4 5 9 8 48M = + + + + + = . (4.7) 

Pokud existuje v grafu více kritických cest, vybereme pro výpočet jednu z nich. Suma 

ve vzorci (4.6) se pak týká jen těchto činností, proto je v podmínce sumy uvedeno 

označení KC . 

Kromě střední hodnoty doby trvání projektu lze vypočítat rozptyl doby trvání 

projektu a jeho druhou odmocninu, což je směrodatná odchylka doby trvání projektu: 

 
2 2

KC

( , ) KC

ij

i j 

 =  , (4.8) 

 2

KC KC =  . (4.9) 

Hodnota 2

ij  ve vztahu (4.8) představuje rozptyl doby trvání činnosti ( , )i j , tedy 

druhou mocninu její směrodatné odchylky (viz poslední sloupec tabulky 37). Zde je 

zapotřebí si uvědomit, že v případě existence více než jedné kritické cesty se mohou 

hodnoty (4.8) pro různé kritické cesty lišit. Proto je u rozptylu 
2

KC  použitý index KC 

identifikující kritickou cestu, která byla pro výpočet použita26.   

V příkladu jsou vypočteny následující hodnoty: 

 
2 2 2 2 2 2 2

KC (8/ 6) (4 / 6) (8/ 6) (8/ 6) (10 / 6) (4 / 6) 9, = + + + + + =  (4.10) 

 
KC 3 = . (4.11) 

Pravděpodobnostní analýza  

Na základě centrální limitní věty lze aproximovat pravděpodobnostní rozdělení 

doby trvání projektu T  normálním rozdělením se střední hodnotou M  a rozptylem 
2

KC  (viz Obr. 61).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Tato situace nastává v reálných úlohách zřídka, proto se nebudeme zabývat otázkou, kterou kritickou 

cestu využít pro následující pravděpodobnostní analýzu. 

Obr. 61 Hustota pravděpodobnosti normálního rozdělení 
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Pravděpodobnostní analýza dává odpověď na dva typy otázek: 

1) Jaká je pravděpodobnost, že projekt bude dokončen do předem stanoveného 

termínu S ?T  

2) V jakém termínu bude projekt dokončen s požadovanou pravděpodobností ?p   

1) V projektech definovaných s určitou dávkou nejistoty často rozhodovatele nebo 

klienta trápí otázka, kdy může předpokládat dokončení projektu. Pokud má 

představu o tom, do jakého termínu by měl být projekt dokončen, lze určit 

pravděpodobnost splnění tohoto požadavku. Předpokládejme, že požadovaný či 

očekávaný termín dokončení je označen jako ST . Vzhledem k označení doby trvání 

projektu jako T  je tedy cílem určit pravděpodobnost S( )p P T T=  .  

a) K výpočtu lze použít funkci MS Excel „=NORM.DIST( ST ; M ; KC ;1)“. Jedná 

se o hodnotu kumulativní distribuční funkce s námi zavedenými parametry. 

Pokud je např. S 45T = dní, pak má vzorec tvar „=NORM.DIST(45;48;3;1)“. 

Vypočtená hodnota je 0,15866p = . 

b) Druhou možností je využít možnost transformace náhodné veličiny T  s obecně 

zadaným normálním rozdělením 2

KCN( , )M   na náhodnou veličinu Z  se 

standardním (normovaným) normálním rozdělením N(0,1) , jehož hodnoty lze 

najít ve statistických tabulkách. Transformace využívá následující vzorec: 

 
KC

T M
Z

−
=


. (4.12) 

Pro konkrétní hodnoty obou náhodných veličin lze vzorec (4.12) přepsat do 

následujícího vztahu: 

 
S

KC

p

T M
z

−
=


. (4.13) 

Označíme-li ( )T  a ( )Z  kumulativní distribuční funkce náhodných veličin 

T  a Z , pak lze úlohu vyřešit pomocí následující rovnosti: 

 S S( ) ( ) ( )pP T T T z = = . (4.14) 

Nejprve je tedy nutné určit hodnotu pz  dosazením parametrů do vztahu (4.13): 

 
45 48

1
3

pz
−

= = − . (4.15) 

Následně v tabulkách N(0,1)  nalezneme pravděpodobnost p , která odpovídá 

této hodnotě (viz Obr. 62). Jedná se o číslo 0,15866, což je stejná hodnota, která 

byla zjištěna v MS Excel. 

Pokud bychom chtěli pomocí tabulek N(0,1)  zjistit pravděpodobnost, že 

projekt bude dokončen např. mezi termíny 45 a 53 dny, lze použít následující 

výpočet: 

 (45 53) (53) (45) 0,95254 0,15866 0,79388.P T  =  − = − =  (4.16) 
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2) Lze řešit i opačnou úlohu, v níž hledáme termín ST , do kterého bude projekt 

dokončen s předem zadanou pravděpodobností p .  

a) K výpočtu lze použít funkci MS Excel „=NORM.INV( p ; M ; KC )“. Pokud je 

např. 0,95p = , pak má vzorec tvar „=NORM.DIST(0,95;48;3)“. Vypočtená 

hodnota je S 52,93T =  dne. 

b) Jestliže využijeme možnost transformace náhodné veličiny 2

KC~ N( , )T M   na 

náhodnou veličinu ~ N(0,1)Z , pak je nutné vzorec (4.13) upravit na následující 

vztah: 

 
S KCpT M z= +  . (4.17) 

Hodnota pz  je hodnota náhodné veličiny Z , zjištěná z tabulek N(0,1)  pro 

zadanou hodnotu pravděpodobnosti p  (viz Obr. 63).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 62 Nalezení pravděpodobnosti v tabulkách  

 

 

 

Obr. 63 Nalezení hodnoty náhodné veličiny v tabulkách  
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V tabulce nejprve najdeme pravděpodobnost, která je nejblíže hodnotě .p  Jedná 

se o číslo 0,94950. Z příslušného řádku a sloupce, pak určíme hodnotu 

0,95 1,6 0,04 1,64z = + = , kterou dosadíme do vztahu (4.17): 

 
S 48 1,64(3) 52,92T = + =  dne. (4.18) 

K interpretaci této hodnoty lze použít následující úvahu: pokud bychom měli 

možnost opakovat daný projekt dvacetkrát, pak pouze v jednom případě 

nebude projekt dokončen do tohoto termínu. Jedná se samozřejmě 

o zjednodušenou aproximaci, neboť doba trvání projektu je ovlivněna náhodou 

a nikdy si nemůžeme být jisti takovým tvrzením. Stručně řečeno, kdybychom 

měli možnost reálně opakovat realizaci projektu, může se stát, že v těchto 

dvaceti opakováních překročí vypočítaný termín 2 či 3 projekty, v dalších 

dvaceti opakováních budou všechny projekty dokončeny v tomto termínu atd. 

Na zjištěnou hodnotu lze proto nahlížet podobně jako např. na průměr. 

V případě, že budeme chtít určit termín, do kterého bude dokončeno 

„v průměru 99 % projektů“, je nutné nastavit 0,99p = . Vypočítaný termín 

dokončení je pak 

 
S 48 2,33(3) 54,99T = + =  dne. (4.19) 

 

Shrnutí 

 

Projekt je souhrn na sebe vzájemně navazujících činností. Každá činnost je 

charakterizována dobou jejího trvání, mohou být dále zadány náklady na její 

realizaci, případně požadované zdroje. U každé činnosti je uveden seznam 

bezprostředně předchozích činností. Každý projekt lze graficky znázornit pomocí 

síťového grafu, což je souvislý orientovaný ohodnocený graf, který má jeden vstup 

a jeden výstup. Každý projekt lze rozdělit do následujících fází: plánování projektu, 

analýza projektu, realizace projektu a jeho kontrola. Pro časovou analýzu lze použít 

metody CPM a PERT. Metoda CPM se používá pro nalezení kritické cesty 

v projektech, v níž jsou doby trvání všech činností pevně dané. Kritická cesta je 

tvořena kritickými činnostmi, které mají minimální celkovou časovou rezervu. Jedná 

se o nejdelší cestu v síti. Pro znázornění rozvrhu činností na časové ose se používá 

Ganttův diagram. Metoda PERT je určena pro analýzu projektů, u nichž je doba 

trvání každé činnosti náhodná veličina, pro níž jsou zadány tři odhady doby trvání: 

optimistický odhad, pesimistický odhad a modální odhad. Z těchto tří hodnot 

vypočítáme střední hodnotu doby trvání činnosti, která se stává základem pro použití 

metody CPM v rámci metody PERT. Výpočtem získáme střední hodnotu doby trvání 

projektu. Pravděpodobnostní analýza projektu vychází z předpokladu, že doba trvání 

projektu má přibližně normální pravděpodobnostní rozdělení. Lze řešit dva typy 

úloh: zjištění pravděpodobnosti, s jakou bude projekt dokončený v požadovaném 

termínu, a naopak určení termínu, do kterého bude projekt dokončen se stanovenou 

pravděpodobností.  

Klíčová slova 

Projekt, činnost, síťový graf, fiktivní činnost, metoda kritické cesty, CPM, celková 

časová rezerva, kritická činnost, kritická cesta, Ganttův diagram, PERT, optimistický K  

S  
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odhad, pesimistický odhad, modální odhad,  - rozdělení, pravděpodobnostní analýza, 

normální rozdělení. 

Kontrolní otázky a náměty  

1. Co vyjadřuje celková časová rezerva? 

2. Co je to kritická činnost?  

3. K čemu slouží Ganttův diagram? 

4. Jaký je vztah mezi termínem nejdříve možného dokončení projektu a plánovaným 

termínem dokončení projektu? 

5. Jak je zadána doba trvání činnosti v metodě PERT? 
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5 Modely řízení zásob 
 

Cíle kapitoly: Seznámíte se s modely, které se týkají oblasti řízení zásobovacích 

a skladovacích procesů. Poznáte dvě základní strategie řízení zásob. Zjistíte, že 

klíčovým pojmem je poptávka, jejíž velikost je hlavním faktorem pro volbu 

deterministických či stochastických modelů. Naučíte se aplikovat deterministický 

model, jehož cílem je určit optimální velikost objednávky. V závislosti na pořizovací 

lhůtě dodávky dokážete určit stav zásob, při kterém je nutné vystavit další objednávku, 

tzv. bod znovuobjednávky. V dalším deterministickém modelu se namísto objednávky 

zásoba pořizuje v prostřednictvím produkčního procesu. Zjistíte, jak lze určit velikost 

výrobní dávky, která zajistí zásobu v celém zásobovacím cyklu, který se dělí na 

produkční a spotřební cyklus. Nakonec se seznámíte se stochastickým modelem 

s jednorázově vytvářenou zásobou. Cílem je určit velikost objednávky, která vyrovná 

očekávané mezní náklady a očekávaný mezní ušlý zisk. 

Doporučená literatura: 

JABLONSKÝ, J. Operační výzkum.: Kvantitativní modely pro ekonomické 

rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-44-3. 

str. 209 – 216, 221 – 225, 231 – 238. 

FÁBRY, J. Matematické modelování. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 

978-80-7431-066-9. str. 95 – 108. 

Test předchozích znalostí: 

1. Co platí pro extrém 

konvexní funkce? 

a) její první derivace je kladná a druhá derivace je 

nulová  

b) první derivace je nulová a druhá derivace je kladná 

c) první i druhá derivace je nulová 

 

2. Jak jsou obecně 

vyjádřeny variabilní 

náklady ve výrobě?  

a) velikost nákladů nezávisí na objemu produkce 

b) velikost nákladů s objemem produkce roste 

c) velikost nákladů s objemem produkce klesá 
 

 

3. Jak je zadané 

rovnoměrné 

pravděpodobnostní 

rozdělení? 

a) střední hodnotou 

b) dolní a horní mezí intervalu náhodné veličiny 

 

 

Správné odpovědi na testové otázky jsou uvedeny v dodatcích – kapitola výsledky 

testů. 

5.1 Základní pojmy 
Jednou z významných aplikačních oblastí, v níž se využívá matematické 

modelování a optimalizační metody, je oblast řízení zásobovacích a skladovacích 

procesů jako klíčová součást logistiky většiny výrobních, obchodních a distribučních 

firem. Řízením zásob obvykle rozumíme jak evidenci a kontrolu zásob, tak jejich 

regulaci, plánování a financování. Z hlediska matematického modelování se 

V  

C  

L  

T  
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soustředíme na část týkající se plánování zásob a jejich regulace, tj. na procesy 

související s čerpáním, objednáváním a doplňováním zásob. Vztahy mezi 

zásobovacími procesy ve výrobní firmě mohou být zjednodušeně znázorněny 

schématem na Obr. 64. Zásobami mohou být v tomto případě např. suroviny, materiál, 

náhradní díly, polotovary aj.   

 

 

 

 

 

 

Poptávka 

Určujícím faktorem celého zásobovacího procesu je poptávka, tj. požadavek, 

vyplývající především z potřeby výrobních procesů, v nichž se skladované jednotky 

používají. Velikost poptávky je veličina, jejíž charakter může být deterministický či 

stochastický (viz Obr. 65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deterministická poptávka je poptávka, jejíž úroveň je předem známá, pevně daná 

hodnota. Pokud se tato hodnota nemění s časem, lze o ní hovořit jako o statické, 

v opačném případě se jedná o dynamickou poptávku. Jestliže je velikost poptávky 

náhodnou veličinou, jde o stochastickou poptávku. Pokud se typ a parametry 

pravděpodobnostního rozdělení velikosti poptávky v čase nemění, označujeme 

poptávku za stacionární, jinak hovoříme o nestacionární poptávce. Příkladem 

deterministické poptávky mohou být rovnoměrné požadavky výrobní linky, příkladem 

stochastické poptávky je poptávka po různých druzích nápojů v letním období, jejíž 

velikost významně závisí mj. na počasí. Složitost matematických modelů z hlediska 

charakteru poptávky na Obr. 65 se obecně zvyšuje zleva doprava. Nejjednoduššími 

modely jsou statické deterministické modely, naopak nejvyšší stupeň složitosti 

vykazují modely s nestacionárními stochastickými veličinami. 

Náklady 

Při řízení zásob je možné sledovat celou řadu cílů, kterých chce firma dosáhnout. 

Nejčastějším cílem je minimalizace celkových nákladů. V našem textu se soustředíme 

na dvě nákladové položky, které ovlivňují velikost celkových nákladů: 

• Jednotkové skladovací náklady jsou náklady, související se skladováním jedné 

jednotky po určitou časovou dobu. Bývají často odvozovány z nákupní ceny či 

Obr. 64 Jednoduché schéma zásobovacího procesu 

Obr. 64 Charakter poptávky v řízení zásob 
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hodnoty skladovaných jednotek jako její procento. Lze je ovšem také stanovit 

jako pevnou částku, kterou firma zaplatí za skladování jedné jednotky za určitou 

časovou jednotku, např. rok. V této nákladové položce bývá zahrnuta částka za 

pronájem skladovacích prostor, pojištění zásob, manipulaci a spotřebu energie. 

Dále se může jednat o úrok z peněz půjčených na pořízení zásob, ale i ztrátu, 

způsobenou stárnutím či znehodnocením zásob. Celkové skladovací náklady 

jsou variabilní složkou nákladů, neboť jejich výše závisí na počtu skladovaných 

jednotek. 

• Fixní pořizovací náklady souvisejí s jednou objednávkou, resp. dodávkou. Jsou 

nezávislé na objednaném množství a zahrnují přípravu objednávky, její 

vystavení a odeslání, fixní náklady dodavatele (především přepravní náklady), 

část nákladů na přejímku a kontrolu zboží, celní poplatky apod. Tyto náklady je 

zapotřebí odlišit od částky, kterou firma zaplatí za objednanou jednotku, tedy 

její nákupní ceny. 

Stav zásoby, čerpání a doplňování zásob 

Důležitým pojmem je stav zásoby, což je množství skladované položky, evidované 

ve skladu v určitém časovém okamžiku. Úroveň stavu zásob se mění buď čerpáním, 

nebo doplňováním zásob. Pokud stav zásoby klesne na určitou mez, kterou budeme 

nazývat bodem znovuobjednávky, je zapotřebí vystavit novou objednávku. Objednané 

jednotky ovšem nepřicházejí na sklad okamžitě, ale až po určitém časovém intervalu. 

Doba mezi objednávkou a dodávkou se nazývá pořizovací lhůta dodávky či předstih 

objednávky. Tato veličina může být, podobně jako velikost poptávky, deterministická 

či stochastická. V praxi většinou dochází ke zpoždění dodávek v důsledku 

nepříznivých náhodných vlivů, jako např. zhoršení dopravní situace, zhoršené počasí, 

problémy při celním odbavování, technická závada na vozidle aj.  

Strategie řízení zásob 

Rozeznáváme dvě základní strategie řízení zásob, které se týkají nepřetržitých 

zásobovacích procesů, v nichž jsou zásoby doplňovány27: 

• Spojité sledování stavu zásob předpokládá neustálý přehled o přesném stavu 

zásob prostřednictvím skladové evidence vedené ve specializovaném softwaru. 

Tato strategie souvisí s výše popsaným pojmem bodu znovuobjednávky. V této 

strategii se většinou jedná o pravidelné vystavování objednávek stejné velikosti. 

• Periodické sledování stavu zásob představuje kontrolu stavu zásob 

v pravidelných intervalech. Podle zjištěného stavu zásob je pak vystavena 

objednávka na doplnění zásoby na požadovanou úroveň. Objednávky jsou tedy 

také vystavovány v pravidelných časových intervalech, velikost objednávek se 

však většinou liší. 

Intenzita objednávek, délka dodávkového cyklu 

Počet objednávek, vystavených za určitou časovou jednotku, např. jeden rok, se 

nazývá intenzita objednávek. Pokud jsou středem zájmu spíše dodávky, lze použít 

pojem intenzita dodávek. Tyto dvě hodnoty jsou samozřejmě v souladu, pokud 

bychom ovšem mapovali reálnou situaci, mohou se obě hodnoty lišit (vystaví se 

                                                 
27 Jak ukážeme později, existují reálné situace, v nichž se celý zásobovací proces zúží na jedinou 

objednávku, přičemž dodatečné objednávky nejsou přípustné.  
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celkem 12 objednávek, ale dodávek do konce roku stihne přijít jen 11). Ve skutečnosti 

jsou tyto dva pojmy obtížně interpretovatelné, což ukážeme později. 

Mnohem zajímavějším, a z praktického hlediska důležitějším pojmem je délka 

dodávkového (zásobovacího) cyklu.  Jedná se o časový interval mezi dvěma po sobě 

následujícími dodávkami či vystavenými objednávkami (většinou se jedná o stejné 

hodnoty).  

Již z výše uvedených pojmů je evidentní, že pro řízení zásob nelze vytvořit jediný 

univerzální matematický model. Existuje celá řada reálných logistických systémů, 

které vyžadují speciální modelovací přístupy. Může se jednat například o zavedení 

množstevních slev u nákupní ceny materiálu, možnost přechodného (a to dokonce 

často záměrně plánovaného) nedostatku zásoby aj.  

U stochastických modelů zásob hrozí nebezpečí neplánovaného nedostatku zásob, 

který může významně ohrozit fungování firmy. V takovém případě se zavádí 

tzv. pojistná zásoba, která má za úkol zmírnit vliv náhodných výkyvů v poptávce. 

V této souvislosti je dobré upozornit na mylnou interpretaci velikosti pojistné zásoby. 

Nejedná se o žádnou nedotknutelnou zásobu, která bude někde „v trezoru“ pro případ 

nouze. Pokud chceme významně zvýšit pravděpodobnost, že do příští dodávky 

nedojde v důsledku náhodných vlivů k nedostatku zásoby, vystavíme objednávku 

dříve, tj. ještě před okamžikem, kdy stav zásoby dosáhne bodu znovuobjednávky. 

Velikost pojistné zásoby je tudíž rozdílem mezi stavem zásoby v době objednávky 

a vypočteným bodem znovuobjednávky. Přestože se v reálných systémech podobné 

úlohy často vyskytují, nebudeme se jimi zabývat. 

Z deterministických modelů zásob popíšeme základní model s optimální velikostí 

objednávky a produkčně–spotřební model, ze stochastických modelů zásob se budeme 

zabývat velice jednoduchým modelem s jednorázově vytvářenou zásobou. 

5.2 Model EOQ – optimální velikost objednávky 
Tento model byl publikován F. W. Harrisem již v roce 1915 pod názvem Economic 

Order Quantity (EOQ) Model. Jedná se o základní model se spojitým sledováním 

stavu zásob s následujícími předpoklady: 

• je sledována položka jediného typu (jeden druh materiálu, suroviny, jeden typ 

produktu, polotovaru apod.), 

• poptávka je předem známá a v čase konstantní (jedná se o statickou poptávku), 

• pořizovací lhůta dodávky je známá a konstantní, 

• čerpání zásob ze skladu je rovnoměrné, 

• velikost všech objednávek/dodávek je konstantní,  

• nákupní cena je nezávislá na velikosti objednávky (tj. neexistují množstevní 

rabaty), 

• nesmí dojít k nedostatku zásoby, k doplňování skladu dochází přesně 

v okamžiku jeho vyčerpání, 

• k doplnění skladu dochází v jednom časovém okamžiku, resp. během velmi 

krátkého časového intervalu. 

  

V  
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Cílem analýzy zásobovacího procesu je získat odpověď na tyto zásadní otázky: 

1. Kolik objednávat? 

2. Kdy objednávat? 

3. Jaké jsou minimální celkové náklady? 

4. Jaký je maximální stav zásoby? 

K odvození matematického modelu využijeme následující ilustrativní příklad. 

Soukromý pivovar vyrábí měsíčně 4000 hl piva, 25 % produkce se prodává v podobě 

lahvového piva. Prázdné půllitrové láhve jsou uloženy v pivních přepravkách po 

20 lahvích. Průměrné roční skladovací náklady jsou vyčísleny na 20 Kč za jednu 

přepravku. Dodavatel lahví si účtuje 11000 Kč za jednu dodávku, pivovar navíc musí 

zaúčtovat dalších 1000 Kč za každou objednávku jako vlastní fixní náklady. 

Pořizovací lhůta dodávky je 1/2 měsíce. Protože plnění lahví je rovnoměrný proces, 

čerpání lahví ze skladu je také rovnoměrné. Provoz pivovaru je třísměnný 

(nepřetržitý), nesmí dojít k přerušení zásobovacího procesu. Management pivovaru se 

rozhodl analyzovat zásobovací proces tak, aby minimalizoval celkové náklady, 

spojené se skladováním a objednáváním prázdných lahví.  
 

 

V první řadě musíme zjistit, zda se skutečně jedná o model s výše uvedenými 

předpoklady. Dále je zapotřebí rozhodnout, co je poptávanou, a tedy i skladovanou 

položkou. V tomto případě se skladují prázdné půllitrové láhve a poptávka po nich je 

dána množstvím piva, které bude do nich stáčeno. Současně je nutné určit období, za 

které budeme poptávku sledovat. Při podrobnějším studiu problému dojdeme k závěru, 

že tímto obdobím by mohl být jeden rok a skladovanou položkou nebude jedna láhev, 

ale jedna přepravka.  

Protože pouze 25 % měsíční produkce piva se bude stáčet do lahví, což je 

100000 litrů piva, je zapotřebí každý měsíc mít k dispozici 200000 půllitrových lahví, 

což je 10000 přepravek. Jelikož nás zajímá roční potřeba, celková roční poptávka činí 

120000 přepravek. Tuto hodnotu budeme označovat symbolem Q.  

Dalším údajem, který ovlivňuje zásobovací proces, jsou jednotkové skladovací 

náklady. Jako skladovanou položku jsme zvolili přepravku i z toho důvodu, že známe 

průměrné roční skladovací náklady právě na jednu přepravku. Jejich hodnota je 20 Kč 

a v matematickém modelu budou označeny symbolem 1c . Pořizovací náklady, které 

označíme jako 2c , jsou v řešeném příkladu tvořeny fixními náklady dodavatele ve výši 

11000 Kč a vlastními fixními náklady firmy v hodnotě 1000 Kč. Celkem se tedy jedná 

o 12000 Kč za každou objednávku a dodávku. 

Posledním zadaným údajem je pořizovací lhůta dodávky. Její hodnotu 1/2 měsíce 

označíme symbolem d. Protože jednotkou časových údajů je rok, převedeme tuto 

hodnotu na 1/24 roku. 

Shrneme všechny zadané údaje: 

Q  =  120000 přepravek za rok, 

1c  =  20 Kč za 1 přepravku za rok, 

2c  =  12000 Kč za 1 objednávku, 

d  =  1/24 roku. 

P  
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Podle výše uvedených předpokladů modelu EOQ lze zásobovací proces znázornit 

graficky na Obr. 66. Symbolem q je označena velikost objednávky, jejíž optimální 

hodnotu hledáme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Z grafu je zřejmé, že dodávka přichází na sklad přesně v okamžiku, kdy dojde 

k úplnému vyčerpání skladu a stav zásoby se zvýší o hodnotu q na svou maximální 

úroveň maxq . Platí tudíž následující vztah: 

 
maxq q= . (5.1) 

Lze snadno dokázat, že roční průměrný stav zásoby na skladě je v modelu EOQ 

roven: 

 
max

avg
2 2

q q
q = = . (5.2) 

Cílem analýzy je určit takovou velikost objednávky, při níž budou celkové roční 

náklady minimální. Nákladovou funkci tvoří dvě složky – skladovací a pořizovací 

náklady: 

 
S PN N N= + . (5.3) 

Roční skladovací náklady jsou součinem jednotkových skladovacích nákladů 

a průměrného stavu zásob na skladě (5.2): 

 1
2

S

q
N c= . (5.4) 

Roční pořizovací náklady jsou součinem pořizovacích nákladů, vztažených na 

jednu objednávku, a počtu objednávek za sledované období, tj. za jeden rok. Protože 

celková roční poptávka je Q a velikost objednávky q, počet objednávek n (tj. intenzita 

objednávek) je dán podílem těchto dvou hodnot. Pro celkové pořizovací náklady lze 

tedy psát: 

 2 2P

Q
N c n c

q
= = . (5.5) 

 

Obr. 66 EOQ model – zásobovací cykly 
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Dosazením vztahů (5.4) a (5.5) do nákladové funkce (5.3) získáme funkci 

celkových nákladů jako funkci velikosti objednávky q: 

 1 2( )
2

q Q
N q c c

q
= + . (5.6) 

Před tím, než se budeme zabývat minimalizací nákladové funkce (5.6), podívejme 

se na velikost nákladů pro různé strategie řízení objednávek. Na Obr. 67 jsou 

znázorněny všechny tři nákladové funkce (5.4) – (5.6). Celkové skladovací náklady 

jsou lineární funkcí velikosti objednávky, grafem je tedy přímka, procházející 

počátkem souřadnicového systému. Grafem celkových pořizovacích nákladů je 

hyperbola. Součtem obou funkcí pak získáváme funkci celkových nákladů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Body A, B, C, ležící na funkci celkových nákladů, odpovídají třem různým 

strategiím řízení objednávek, vyčísleným v tabulce 38.  

 

Tab. 38 Tři různé strategie řízení objednávek  

 A B C 

Poptávka Q 120000 120000 120000 

Velikost objednávky q 120000 60000 10000 

Jednotkové skladovací náklady c1 20 20 20 

Průměrný stav zásoby qavg = q/2 60000 30000 5000 

Celkové skladovací náklady NS 1200000 600000 100000 

Pořizovací náklady c2 12000 12000 12000 

Intenzita objednávek n = Q/q 1 2 12 

Celkové pořizovací náklady NP 12000 24000 144000 

Celkové náklady N 1212000 624000 244000 
 

 

Vzhledem k výši nákladů, ale i vzhledem k velikosti objednávky, je na první pohled 

zřejmé, že jedinou rozumnou strategií je strategie C. Těžko si lze představit sklad, do 

Obr. 67 EOQ model – nákladové funkce 
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něhož by bylo možné umístit 60 tisíc či dokonce 120 tisíc přepravek. Zásobovací cykly 

pro všechny tři strategie jsou znázorněny na Obr. 68. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nyní přistoupíme k vlastní analýze zásobovacího procesu za účelem určení 

optimální strategie, tedy zjištění optimální velikosti objednávky. Cílem je zjistit 

minimum celkových nákladů, představovaných nákladovou funkcí jedné proměnné 

(5.6). Extrém této funkce najdeme tak, že její první derivaci položíme rovnou nule28: 

 
1

2 2
0

2

cdN Q
c

dq q
= − = . (5.7) 

Odtud získáme vzorec pro určení optimální velikosti objednávky29: 
 

 
* 2

1

2Qc
q

c
= . (5.8) 

Po dosazení údajů definovaných v příkladu dostáváme: 

 * 2(120000)(12000)
12000

20
q = =  přepravek. (5.9) 

Vzorec pro výpočet minimálních nákladů získáme dosazením vzorce (5.8) do 

nákladové funkce (5.6), samozřejmě po potřebných úpravách: 

 *

1 22N Qc c= . (5.10) 

Minimální roční náklady činí: 

 * 2(120000)(20)(12000) 240000N = =  Kč. (5.11) 

Nákladové optimum je graficky znázorněno na Obr. 69. Porovnáním s Obr. 67 

zjistíme, že strategie C je velmi blízko optimální strategii. 

 

 

                                                 
28 Lze se snadno přesvědčit, že druhá derivace nákladové funkce je kladná.  
29 Hvězdičkou * budeme označovat optimální hodnoty veličin. 

Obr. 68 Zásobovací cykly při různých strategiích 
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Intenzita objednávek je dána poměrem celkové roční poptávky a optimální velikosti 

objednávky: 

 
*

*

Q
n

q
= . (5.12) 

Za rok bude vystaveno 10 objednávek, na sklad přijde 10 dodávek. 

Převrácenou hodnotou intenzity objednávek je délka dodávkového cyklu: 

 
*

*

*

1 q
t

n Q
= = . (5.13) 

Časový interval mezi dvěma následujícími objednávkami, resp. dodávkami, je 

1/10 roku. Akceptujeme-li (dosti nereálný) předpoklad, že pivovar bude pracovat 

nepřetržitě, pak lze tuto hodnotu převést na 36,5 dne (viz Obr. 70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Obr. 70 je patrná také odpověď na otázku, jaký bude maximální stav zásoby: 

 
max 12000q q = =  přepravek. (5.14) 

Tato informace je velice důležitá mj. pro požadovanou kapacitu skladu. 

Poslední informací, nezbytnou pro optimální řízení zásobovacího procesu, je určení 

stavu zásoby, při němž je zapotřebí vystavit objednávku tak, aby dodávka přišla přesně 

v okamžiku, kdy dojde k úplnému vyčerpání skladu. Tato informace souvisí 

s pořizovací lhůtou dodávky d, tj. časovým intervalem mezi okamžikem vystavení 

Obr. 69 Minimální náklady při optimální velikosti objednávky 

Obr. 70 Zásobovací cykly při optimální strategii 
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objednávky a okamžikem příchodu dodávky na sklad. Cílem je určit již dříve 

definovaný bod znovuobjednávky, k jehož odvození lze využít Obr. 71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě podobnosti trojúhelníků lze sestavit rovnici: 

 
*

* *

r d

q t
= , (5.15) 

po jejíž úpravě dostáváme vzorec pro výpočet bodu znovuobjednávky: 

 
*

*

*

q
r d dQ

t
= = . (5.16) 

Po dosazení příslušných hodnot do (5.16) získáváme: 

 
* 1

120000 5000
24

r = =  přepravek. (5.17) 

Jakmile stav zásoby klesne z 12000 na 5000 přepravek, je nutné vystavit novou 

objednávku. 

Bude-li pořizovací lhůta dodávky např. 2 měsíce, tj. 1/6 roku, pak hodnota (5.16) 

bude 
* 20000r = přepravek. Zde se ovšem dostáváme do sporu s maximálním stavem 

zásoby 12000 přepravek, který je daný optimální velikostí objednávky. Z toho jasně 

vyplývá, že vzorec (5.16) není vzorcem pro výpočet bodu znovuobjednávky. Ve 

skutečnosti tato hodnota představuje počet přepravek, které budou spotřebovány 

během pořizovací lhůty dodávky. Překročí-li tedy hodnota (5.16) optimální velikost 

objednávky 
*q , pak je nutné pro výpočet bodu znovuobjednávky použít následující 

vzorec: 

 * * mod r dQ q= , (5.18) 

obsahující operátor modulo, který vrací zbytek po celočíselném dělení dvou hodnot.   

Skutečný bod znovuobjednávky má tedy hodnotu: 

 * 20000 mod 12000 8000r = = přepravek. (5.19) 

Obr. 71 Určení bodu znovuobjednávky 
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Firma vystaví novou objednávku, jakmile klesne stav zásoby na 8000 přepravek. 

Dodávka k této objednávce nepřijde na konci právě probíhajícího zásobovacího cyklu, 

ale až na konci následujícího cyklu. 

Firma zabývající se distribucí uhlí realizuje pravidelné týdenní objednávky 

(předpokládáme 50 týdnů v roce). Roční nájem skladových prostor činí 20 Kč na 

jednu tunu uhlí, pořizovací náklady na jednu objednávku jsou 800 Kč. Zkušební 

přechod na pravidelné dvoutýdenní objednávky nezpůsobil žádnou změnu celkových 

ročních nákladů. Vypočtěte velikost objednávky a velikost celkových ročních nákladů 

odpovídající předchozí i současné strategii. Optimalizujte zásobovací proces.  

 

V zadání úlohy očividně chybí velikost roční poptávky Q. Jak se však ukáže, máme 

dostatek informací k tomu, abychom nakonec tuto hodnotu zjistili. Bez ní totiž nelze 

nalézt optimální strategii firmy. Označme A předchozí strategii firmy s týdenními 

objednávkami, B strategii s dvoutýdenními objednávkami. Je zapotřebí si uvědomit, 

že pokud objednáváme uhlí jednou za dva týdny, musíme objednat dvojnásobné 

množství, než objednáváme každý týden: 

 B A2q q= . 

Počet objednávek při strategii A je A 50n = , při strategii B je poloviční, tedy B 25.n =  

Jak je uvedeno v zadání úlohy, v obou případech dostáváme stejnou velikost celkových 

ročních nákladů, tedy platí: 

 A BN N= . 

Obecně lze tuto rovnost rozepsat s použitím (5.6): 

 A B
1 2 A 1 2 B

2 2

q q
c c n c c n+ = + . 

Využijeme-li výše uvedené vztahy a dosadíme-li do rovnosti zadané nákladové 

parametry, získáme následující rovnici: 

   A A2
20 800.50 20 800.25

2 2

q q
+ = + ,  

která obsahuje jedinou proměnnou. Vyřešením této rovnice dostáváme velikost 

objednávky při strategii A: 

 A 2000q =  tun, 

následně určíme velikost objednávky při strategii B: 

 B 4000q =  tun. 

Velikost roční poptávky lze pak určit ze vztahu 

 A A B BQ n q n q= = , 

tedy 100000 tunQ = . 

Nyní již můžeme použít vzorce (5.8) a (5.10) pro výpočet optimální velikosti 

objednávky a minimálních nákladů: 

 * 2(100000)(800)
2828

20
q = =  tun, 

 
* 2(1000000)(20)(800) 56569N = =  Kč. 

V obou případech byly výsledky zaokrouhleny, což v reálných úlohách nepředstavuje 

zásadní problém. Lze se snadno přesvědčit výpočtem, že zaokrouhlení velikosti 

objednávky způsobí zanedbatelnou změnu hodnoty celkových nákladů.  

  

P  
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Jakmile však provedeme zaokrouhlení velikosti objednávky, je nutné všechny další 

veličiny vypočítat s ohledem na toto zaokrouhlení. Ani k výpočtu celkových nákladů 

již nelze použít vzorec (5.10), je nutné upravenou hodnotu velikosti objednávky 

dosadit do nákladové funkce (5.6). Dosazení hodnot Aq  a Bq  do nákladové funkce je 

ostatně nutné také pro vyčíslení nákladů v strategiích A a B. V obou případech 

získáme hodnotu 60000 Kč, což je přibližně o 3430 Kč více než v případě optimální 

strategie.  
 

 

5.3 Produkčně – spotřební model 
V tomto deterministickém modelu předpokládáme, že k doplnění skladu nedochází 

v jednom okamžiku, jako v předchozím modelu, ale postupně během určitého 

časového intervalu. Celý zásobovací cyklus lze rozdělit na dva intervaly: 

• Produkční cyklus. V tomto cyklu je realizována výrobní dávka, během níž 

dochází k produkci požadované položky. Protože se jí vyrábí větší množství, než 

se současně spotřebuje, přebytek se ukládá na sklad. Už z tohoto popisu je 

zřejmé, že se v tomto typu problému skladované položky neobjednávají, ale 

produkují, a to rovnoměrným tempem, které se nazývá intenzita produkce. Jedná 

se o množství vyrobené za jednotku času. Výrobky se spotřebovávají tempem 

nazývaným intenzita spotřeby. Hodnota vyjadřuje množství výrobků 

spotřebovaných za jednotku času. 

• Spotřební cyklus. Druhý cyklus začíná, jakmile je ukončen produkční cyklus. 

V tomto okamžiku je na skladě maximální množství skladované položky 

a dochází k jeho postupné spotřebě stejnou intenzitou spotřeby jako 

v produkčním cyklu. Jakmile stav zásoby klesne na nulu, je znovu zahájena 

produkce a celý proces se opakuje. 

Název produkčně – spotřební model tedy přesně vystihuje podstatu celého 

zásobovacího procesu. V angličtině je tento typ modelu známý pod označením 

Production Order Quanity (POQ) model nebo také Production Lot Size model. Toto 

pojmenování možná lépe odráží skutečnost, že cílem je nalézt optimální velikost 

výrobní dávky, na rozdíl od modelu EOQ, v němž jsme hledali optimální velikost 

objednávky.  

V tomto modelu předpokládáme znalost následujících parametrů: 

Q  =  velikost celkové (roční) poptávky, 

1c  =  jednotkové skladovací náklady (roční), 

2c  =  fixní náklady na přípravu a realizaci jedné výrobní dávky, 

p  =  intenzita produkce, 

h  =  intenzita spotřeby, 

d  =  časový interval nutný pro přípravu následující výrobní dávky. 

Intenzita spotřeby h  je odvozena od velikosti celkové poptávky Q , a může, ale 

nemusí být zadána ve stejných časových jednotkách. Časové jednotky intenzity 

spotřeby se však musí shodovat s časovými jednotkami intenzity produkce p . Fixní 

V  
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náklady 2c  jsou obdobou pořizovacích nákladů v modelu EOQ. Stejně tak interval d  

je obdobou pořizovací lhůty dodávky30.  

Jak je patrné z Obr. 72, délka celého zásobovacího cyklu t  je součtem délky 

produkčního cyklu 1t  a délky spotřebního cyklu 2t . Důležitým předpokladem POQ 

modelu je následující vztah mezi intenzitou produkce a intenzitou spotřeby: 

 p h . (5.20) 

V opačném případě by výroba nestačila pokrýt poptávku, natož aby se vytvářely 

v produkčním cyklu zásoby. Krajním případem je možnost p h= , která by odpovídala 

situaci, kdy výroba přesně pokrývá poptávku. V takovém případě by se vyrábělo 

neustále. Rozdíl ( )p h−  lze nazvat intenzitou růstu zásob, představuje zvýšení stavu 

zásoby za jednotku času. Už nyní je zřejmé, proč je nutné, aby obě veličiny byly 

zadány ve stejných časových jednotkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označíme-li velikost výrobní dávky jako q , pak ji lze vyjádřit jako počet jednotek 

vyrobených během produkčního cyklu: 

 
1q pt= . (5.21) 

Během stejného období, tedy během produkčního cyklu se spotřebuje 1ht  jednotek.  

Maximální stav zásoby na konci produkčního cyklu je rozdílem celkové produkce 

a celkového spotřebovaného množství: 

 max 1 1 1( )
p h

q pt ht p h t q
p

−
= − = − = . (5.22) 

Stejně jako v modelu EOQ nás bude zajímat průměrný stav zásoby, který je i zde 

polovinou maximálního stavu zásoby: 

 
max

avg
2 2

q p h q
q

p

−
= = . (5.23) 

                                                 
30 Jak v modelu EOQ, tak v modelu POQ je v angličtině pro tento parametr zaveden termín Lead Time.  

Obr. 72 Zásobovací cykly v produkčně – spotřebním modelu 
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Celkové roční skladovací náklady jsou násobkem jednotkových skladovacích 

nákladů a průměrného stavu zásoby: 

 S 1 avg 1
2

p h q
N c q c

p

−
= = . (5.24) 

Celkový počet výrobních dávek (během jednoho roku) je analogický počtu 

objednávek v EOQ modelu: 

  
Q

n
q

= . (5.25) 

Celkové roční náklady na přípravu a realizaci všech výrobních dávek lze pak 

snadno vyjádřit následovně: 

 D 2 2

Q
N c n c

q
= = . (5.26) 

Konečně se dostáváme k celkovým ročním nákladům, které jsou součtem nákladů 

(5.24) a (5.26): 

 1 2( )
2

p h q Q
N q c c

p q

−
= + . (5.27) 

Protože hledáme minimum této funkce, položíme její první derivaci rovnu nule 

a z příslušné rovnice vyjádříme optimální velikost výrobní dávky:  

 
2

1

2Qc p
q

c p h

 =
−

. (5.28) 

K tomuto vztahu je možné se dostat velice jednoduše i tím způsobem, uvědomíme-li 

si, že nákladová funkce (5.27) se liší od funkce (5.6) pouze konstantou 
p h

p

−
, která 

je násobkem konstanty 1c . Pokud tedy ve vzorci (5.8) použijeme tento násobek a celý 

výraz vhodně upravíme, získáme přímo vzorec (5.28).  

Analogicky lze dospět i ke vztahu vyjadřujícímu optimální velikost celkových 

nákladů: 

 
*

1 22
p h

N Qc c
p

−
= . (5.29) 

Z obou vztahů je zřejmé, proč je důležité, aby byly parametry p  a h  ve stejných 

časových jednotkách. Ve vzorcích je vzájemně odečítáme i dělíme. Zároveň se také 

můžeme vrátit k důležitému předpokladu, který musí být v tomto modelu splněn. 

Kdyby neplatila nerovnost (5.20), pod odmocninou bychom získali záporné číslo, 

případně nulu ve jmenovateli (5.28), což je nepřípustné.    

Maximální stav zásoby pro optimální velikost výrobní dávky je možné zapsat jako: 

 max

p h
q q

p

 −
= . (5.30) 

Tato hodnota je opěr důležitá pro zajištění požadované kapacity skladu. 
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Pojďme nyní k časovým hodnotám, které vyjadřují délky jednotlivých cyklů. 

Optimální délku produkčního cyklu lze určit z (5.21): 

 1

q
t

p


 = . (5.31) 

Pro nalezení optimální délky spotřebního cyklu lze vycházet z jednoduché úvahy, 

a sice, že během období 2t  klesá stav zásoby ze své maximální hodnoty na nulu 

intenzitou spotřeby h : 

 max
2

q
t

h


 = . (5.32) 

Součtem hodnot (5.31) a (5.32) získáme optimální délku celého zásobovacího cyklu: 

 1 2t t t  = + , (5.33) 

kterou lze samozřejmě vypočítat podobně jako v modelu EOQ následovně: 

 
q

t
Q


 = . (5.34) 

Pokud známe dvě z výše uvedených hodnot, lze třetí vždy jednoznačně určit využitím 

vztahu (5.33). 

Poslední důležitá informace se týká stavu zásoby, při němž je nutné začít 

s přípravou následující výrobní dávky. Tato příprava pak probíhá během zadaného 

intervalu .d  Signální stav zásoby je analogií bodu znovuobjednávky v modelu EOQ. 

V modelu POQ je výpočet této hodnoty poněkud složitější, jak je patrné z Obr. 73.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je totiž nutné vzít v úvahu, zda období pro přípravu následující výrobní dávky 

začíná až ve spotřebním cyklu či již v produkčním cyklu: 

1) Jestliže platí 
*

2d t  (viz Obr. 73 vlevo), pak sledované období začíná ve 

spotřebním cyklu a k výpočtu stavu zásoby na začátku tohoto období lze použít 

vzorec: 

 r hd = , (5.35) 

Obr. 73 Stav zásoby na začátku období pro přípravu následující výrobní dávky 
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kde předpokládáme, že obě veličiny na pravé straně jsou ve stejných časových 

jednotkách. Podobně jako při výpočtu hodnoty (5.32), vycházíme z jednoduché 

úvahy, že se jedná o počet jednotek spotřebovaných během období d  intenzitou 

spotřeby h . 

2) V případě, že platí nerovnosti * *

2t d t   (viz Obr. 73 vpravo), začátek období 

nutného pro přípravu následující výrobní dávky spadá do produkčního cyklu. 

Z grafu je možné snadno odvodit, že odpovídající stav zásoby r představuje 

počet jednotek, které přibydou na skladě intenzitou růstu zásob ( )p h−  za období 
*( )t d− , tedy platí: 

 
* *( ) ( )r p h t d= − − . (5.36) 

V obou případech jsme předpokládali, že hodnota d  nepřevyšuje optimální délku 

zásobovacího cyklu 
*t . V opačném případě by bylo nutné použít operátor modulo, 

podobně jako při výpočtu bodu znovuobjednávky v modelu EOQ. Při interpretaci 

hodnoty r  musíme být zcela přesní, jak ukážeme v řešení následujícího příkladu.  

V příkladu řízení zásob v soukromém pivovaru budeme nyní předpokládat, že pivovar 

prázdné láhve neobjednává, ale k jejich dodávkám na plnící linku využívá vlastní 

čistící linku. Z této linky jsou láhve dopravovány v přepravkách do skladu a odtud pak 

postupně na plnící linku. Úloha je samozřejmě značně zjednodušená, neboť nás 

nezajímají procesy, které předchází čištění lahví, ani náklady s nimi spojené (např. kde 

a kdy jsou vykupované láhve objednávány, kde jsou skladovány apod.). Do kalkulace 

nákladů zahrneme pouze skladovací náklady již vyčištěných lahví (ročně 20 Kč na 

přepravku) a náklady spojené s přípravou jedné čistící dávky (12000 Kč – např. oprava 

linky, její seřízení, nastavení a čistění apod.). Linka je schopná vyčistit maximálně 

8000 lahví za den. Cílem je optimalizovat zásobovací proces. 
 

 

Nejprve shrneme všechny zadané údaje: 

Q  =  120000 přepravek za rok, 

h  =  120000 přepravek za rok, 

p  =  146000 přepravek za rok, 

1c  =  20 Kč za 1 přepravku za rok, 

2c  =  12000 Kč za 1 čistící dávku, 

d  =  1/24 roku. 

Intenzita spotřeby h je vyjádřena ve stejných jednotkách jako poptávka Q, proto jsou 

obě hodnoty stejné. Z výše uvedených důvodů je nutné převést na stejné jednotky také 

intenzitu spotřeby, tedy 
8000

365 146000
20

p = =  přepravek za rok. Pro zjednodušení 

jsme předpokládali celoroční provoz. Výpočet optimálních hodnot jednotlivých 

veličin je s použitím výše uvedených vzorců velice jednoduchý. 

Optimální velikost čistící dávky je po dosazení vstupních parametrů do (5.28) je 

 * 2(120000)(12000) 146000
28436

20 146000 120000
q = =

−
přepravek, (5.37) 

P  
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minimální celkové roční náklady (5.29) pak 

 * 101280N =  Kč. (5.38) 

Maximální stav zásoby (5.30) pro optimální velikost čistící dávky je 

 *

max 5064q =  přepravek. (5.39) 

Tato hodnota opět definuje požadovanou kapacitu skladu. 

Podle (5.31) – (5.33) získáváme optimální délky výrobního cyklu, spotřebního 

cyklu a celého zásobovacího cyklu: 

 *

1 0.1948 roku 71.1 dnet = = , (5.40) 

 *

2 0.0422 roku 15.4 dnet = = , (5.41) 

 * 0.1948 0.0422 0.237 roku 86.5 dnet = + = = . (5.42) 

Ke zjištění údaje o stavu zásoby, při němž je nutné začít s přípravou následující čistící 

dávky, je nutné zjistit vztah mezi d a *

2t : 

 *

21/ 24 0.0417 0.0422d t= =  = . (5.43) 

Z nerovnosti (5.43) vyplývá, že pro výpočet použijeme vzorec (5.35): 

 
* 1

120000 5000
24

r = =  přepravek. (5.44) 

Interpretace všech výše vypočtených hodnot je jednoduchá. Důslední musíme být 

ovšem především u interpretace hodnoty (5.44). Ta se totiž během zásobovacího cyklu 

vyskytuje dvakrát (viz Obr. 74). Jednou v produkčním cyklu, podruhé právě ve 

spotřebním cyklu, což je případ, který máme interpretovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je zřejmé, že informace o tom, že s přípravou následující čistící dávky je nutné začít, 

až bude ve skladu 5000 přepravek, je nepřesná. Buď můžeme přidat dodatečnou 

Obr. 74 Stav zásoby na začátku období pro přípravu následující čistící dávky 
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informaci o tom, že se zásobovací proces nachází ve spotřebním cyklu, tj. již neprobíhá 

čistící dávka, nebo můžeme zpřesnit interpretaci vysvětlením, že je nutné začít 

přípravu následující čistící dávky v okamžiku kdy stav zásoby klesne na 5000 

přepravek. Pokud by se jednalo o druhý případ, použili bychom vyjádření, že stav 

zásoby vzroste na 5000 přepravek. Otázkou je, zda v reálném systému lze začít 

přípravu výrobní dávky v době, kdy ještě probíhá zpracování současné výrobní dávky. 

Odpověď je zcela jednoduchá. Lze realizovat činnosti a procesy, které neohrozí průběh 

výrobní dávky a zároveň splňuje všechny normy z hlediska bezpečnosti práce apod. 

Nelze tedy např. provádět výměnu elektronických součástek „pod proudem“. Snadno 

si lze ovšem představit situaci, kdy je nutné s velkým předstihem objednat náhradní 

díly pro výrobní linku, které budou dodány a namontovány těsně před spuštěním další 

dávky. 

5.4 Stochastický model s jednorázově vytvářenou zásobou 
Jak bylo uvedeno výše, ze stochastických modelů zásob vybereme model, který se 

liší od modelu EOQ především dvěma základními skutečnostmi: 

• velikost poptávky za sledované období je náhodná veličina se známým 

pravděpodobnostním rozdělením, 

• na začátku sledovaného období, resp. před ním, je uskutečněna jediná 

objednávka, zásobu nelze v průběhu období doplňovat31. 

Navíc nebudeme uvažovat ani pořizovací lhůtu dodávky, která má význam jen 

v modelech, v nichž se uskutečňují pravidelné objednávky, a to především kvůli 

usnadnění procesu znovuobjenávání (není třeba sledovat čas, ale pouze údaje 

v evidenci zásob).  

V tomto modelu se jedná většinou o zboží sezónního charakteru (vánoční stromky, 

adventní věnce, velikonoční pomlázky, módní oděvy) či zboží, které podléhá rychlé 

zkáze či znehodnocení (ovoce, zelenina, květiny, pečivo). V zahraniční literatuře je 

tato úloha známá jako Newsboy Problem. Kamelot, tedy pouliční prodavač novin 

(dříve nejčastěji odpoledního vydání), nakoupí od vydavatele či distributora určitý 

počet výtisků, které se pak snaží prodat na ulici či v metru. Na konci sledovaného 

období, které trvá např. od nákupu novin až do pozdních večerních hodin, mohou 

nastat tři různé případy: 

1) Pokud kamelot zakoupil více výtisků, než stačil prodat, určitý počet výtisků mu 

zbývá. Tento přebytek pak může prodat se slevou například v některém nočním klubu 

nebo je ráno nabídnout, rovněž se slevou, prodavači v trafice, případně se pokusit 

zlevněné výtisky prodat sám na ulici. Je zřejmé, že v tomto případě utrží kamelot 

ztrátu, rovnající se nucené slevě. Cena, kterou si kamelot účtuje odpovídá zůstatkové 

hodnotě jednoho výtisku. 

2) V případě, že kamelot naopak nakoupil méně výtisků, než by byl schopný prodat 

(např. z důvodu zvýšené poptávky díky atraktivním zprávám), bude již před koncem 

období celá jeho zásoba vyprodána. Kamelot pak může odhadnout, kolik výtisků by 

ještě prodal, pokud by je měl k dispozici. Taková situace s sebou přináší újmu v podobě 

ušlého zisku. 

3) Posledním případem je situace, kdy kamelot prodá svůj poslední výtisk 

poslednímu kolemjdoucímu, který měl ve sledovaném období o noviny zájem. Potom 

                                                 
31 Existují modely, kde je dodatečné přiobjednání zboží či materiálu povoleno, a to za cenu dodatečných 

nákladů. V tomto textu tuto možnost pro zjednodušení nepřipouštíme.  

V  
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nevzniká žádná ztráta, ani ušlý zisk. Tento případ je v podstatě hypotetickou možností 

a pravděpodobnost toho, že nastane, se blíží nule. Z hlediska odvození vzorců, 

můžeme tuto možnost zahrnout do prvního případu, neboť i v případě rovnosti 

velikosti objednávky a poptávky, je logicky poptávka uspokojena. Rozdíl je jen v tom, 

že v takovém případě nevzniká žádná ztráta. 

Výše uvedený rozbor naznačuje, že klíčovou otázkou úspěšnosti kamelota je 

přesnost odhadu velikosti poptávky po novinách, a tudíž rozhodnutí o velikosti 

objednávky, tedy v tomto případě počtu výtisků, které kamelot nakoupí na začátku 

sledovaného období. 

Oddělení potravin v hypermarketu řeší otázku, jak velkou zásobu rohlíků má vytvořit 

pro daný den. Rohlíky do hypermarketu dodává pekárna, která si účtuje 1 Kč za kus. 

Hypermarket svým zákazníkům nabízí 1 kus za 2 Kč. Pokud na konci dne nějaké 

rohlíky zbydou, pak se nechají ztvrdnout či usušit a použijí se na výrobu strouhanky. 

V sáčku, který se prodává za 12 Kč, je nastrouháno 20 rohlíků. Experti odhadli, že 

následující den se velikost poptávky bude řídit normálním pravděpodobnostním 

rozdělením se střední hodnotou 10000 ks a směrodatnou odchylkou 500 ks. Kolik 

rohlíků má hypermarket objednat, pokud chce maximalizovat zisk? 
 

 

Nejprve zaveďme následující značení: 

Q  =  skutečná velikost poptávky ve sledovaném období, 

q  =  velikost objednávky pro sledované období, 

  =  střední hodnota velikosti poptávky, 

  =  směrodatná odchylka velikosti poptávky. 

Protože se jedná o stochastický model, nelze maximalizovat zisk, ale pouze jeho 

průměrnou hodnotu. Pokud chce firma maximalizovat zisk, musí se vyrovnat hodnoty 

očekávaných mezních nákladů a očekávaných mezních příjmů. V tomto stochastickém 

modelu půjde o očekávanou mezní ztrátu a očekávaný mezní ušlý zisk. Zjednodušeně 

řečeno, hypermarket bude navyšovat objednávku rohlíků do té doby, než ztráta 

z objednání dalšího kusu nepřevýší ušlý zisk, plynoucí z jeho „neobjednání“. 

Abychom zamezili záměně těchto dvou parametrů představujících mezní ztrátu 

a mezní ušlý zisk se skladovacími a pořizovacími náklady, upustíme od označení 

1c  a 2c  (Jablonský, 2007a), a zavedeme vlastní označení, i když je odvozeno 

z původních anglických názvů: 

ML   =  mezní ztráta32, 

MPL  =  mezní ušlý zisk33. 

V případě, že nastane první situace, tj. velikost objednávky převyšuje skutečnou 

velikost poptávky (nebo se jí rovná), tedy pokud platí q Q , pak  

 ML =  nákupní cena – zůstatková hodnota. (5.45) 

 

  

                                                 
32 Marginal Loss.  
33 Marginal Profit Loss.  

P  
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Pokud je velikost objednávky nižší než skutečná velikost poptávky, tj. q Q , pak  

 MPL =  prodejní cena – nákupní cena. (5.46) 

Důležitou roli ve stochastických modelech zásob hraje pravděpodobnost, že 

poptávka bude uspokojena, tj. že nastane první možnost. Tato pravděpodobnost p  se 

nazývá úroveň obsluhy. Pokud touto pravděpodobností vynásobíme mezní veličinu 

(5.45), získáváme očekávanou mezní ztrátu. Pravděpodobnost (1 )p−  je 

pravděpodobnost, že nastane opačná situace, tedy že poptávka nebude uspokojena 

v důsledku nižší velikosti objednávky ve srovnání se skutečnou velikostí poptávky. 

Pak násobek této pravděpodobnosti a mezní veličiny (5.46) se nazývá očekávaný mezní 

ušlý zisk. Výše uvedené pravidlo o rovnosti očekávané mezní ztráty a očekávaného 

mezního ušlého zisku lze přepsat takto: 

 (1 )pML p MPL= − . (5.47) 

Z této rovnice pak lze vyjádřit úroveň obsluhy: 

 
MPL

p
MPL ML

=
+

. (5.48) 

Z odvození vzorce je zcela zřejmé, že tuto hodnotu lze vypočítat na základě zadaných 

údajů. Správně bychom měli tuto hodnotu nazvat optimální úroveň obsluhy či 

rovnovážná úroveň obsluhy, neboť tato hodnota zajišťuje balanci (5.47). 

Protože je cílem určit optimální velikost objednávky, je nutné její velikost dát do 

souvislosti s úrovní obsluhy (5.48): 

  Pp Q q=  . (5.49) 

Protože Q  je podle zadání příkladu náhodná veličina s obecným normálním 

rozdělením se střední hodnotu   a směrodatnou odchylkou  , provedeme, podobně 

jako v řízení projektů u metody PERT, jeho transformaci na standardní normální 

rozdělení N(0,1) : 

 
Q

Z
−

=


. (5.50) 

Z tohoto vzorce pak vyjádříme Q  a dosadíme do vzorce (5.49): 

  P pp z q= +  . (5.51) 

Protože se jedná o konkrétní hodnotu pravděpodobnosti p , je ve výrazu v závorce na 

pravé straně rovnice (5.51) použita konkrétní hodnota náhodné veličiny Z , a sice pz , 

která této pravděpodobnosti odpovídá. Pro velikost objednávky tedy platí následující 

vztah: 

 
pq z+  . (5.52) 

Vzhledem k tomu, že chceme objednat takové množství, které zajistí uspokojení 

poptávky s pravděpodobností p , a zároveň vyrovná hodnoty očekávané mezní ztráty 

a očekávaného mezního ušlého zisku, optimální velikost objednávky bude odpovídat 

dolní mezi nerovnosti (5.52):  

 
pq z =+  . (5.53) 
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Jakákoli vyšší velikost objednávky uspokojí sice poptávku (dokonce s vyšší 

pravděpodobností, než je vypočítaná úroveň obsluhy), povede to ovšem k disbalanci 

mezi výše zmíněnými očekávanými mezními veličinami. V tomto případě by 

očekávaná mezní ztráta převyšovala očekávaný mezní ušlý zisk. 

Pokud jde o zadaný příklad, nejdříve je nutné určit hodnoty ML a MPL: 

 1 0,6 0,4ML = − =  Kč, (5.54) 

 2 1 1MPL = − = Kč. (5.55) 

Zůstatková hodnota 1 ks v (5.54) byla vypočtena jako podíl ceny sáčku strouhanky 

a počtu rohlíků, které byly do tohoto sáčku rozstrouhány, tedy 12/20 = 0,6 Kč. 

Po dosazení obou hodnot do (5.48), získáme optimální úroveň obsluhy: 

 
1

0.7143
0.4 1

p = =
+

. (5.56) 

V tabulkách standardního normálního rozdělení (viz Obr. 75) nalezneme 

pravděpodobnost, která je nejblíže hodnotě (5.56), tj. 0,71566, a z příslušného řádku 

a sloupce určíme hodnotu 0,57pz = . 

 

 

 

 

 

 

 

Po dosazení vypočtené hodnoty, spolu se zadanou střední hodnotou a směrodatnou 

odchylkou, do vzorce (5.53), získáme optimální velikost objednávky: 

 10000 0,57(500) 10285q = + = ks. (5.57) 

Předpokládejme nyní, že velikost denní poptávky po rohlících má diskrétní 

rovnoměrné pravděpodobnostní rozdělení s minimální hodnotou 8000 ks a maximální 

hodnotou 10000 ks. Opět máme rozhodnout o optimální velikosti objednávky.  
 

 

V předchozím výpočtu jsme určili optimální úroveň obsluhy (5.56). K určení 

optimální velikosti poptávky lze použít kumulativní distribuční funkci rovnoměrného 

rozdělení (viz Obr. 76): 

 8000 0,7143(10000 8000) 9429q = + − =  ks. (5.58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 75 Nalezení hodnoty náhodné veličiny v tabulkách  

P  

Obr. 76 Distribuční funkce rovnoměrného rozdělení 
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Shrnutí 

 

V modelech řízení zásob je klíčovým pojmem poptávka, jejíž velikost je hlavním 

faktorem, který určuje, zda se jedná o deterministický či stochastický model. 

Z hlediska optimalizace hrají klíčovou roli náklady. V modelech se budeme zabývat 

skladovacími a pořizovacími náklady, resp. náklady spojené s přípravou a realizací 

výrobní dávky. V základním deterministickém modelu je cílem zjistit optimální 

velikost objednávky z hlediska celkových (většinou ročních) nákladů. V reálných 

úlohách je také důležité určit, kdy bude objednávka vystavována. Jedná se o tzv. bod 

znovuobjednávky, což je stav zásoby v okamžiku vystavení objednávky. Tato hodnota 

závisí na velikosti poptávky a hodnotě pořizovací lhůty dodávky, což je interval mezi 

okamžikem vystavení objednávky a okamžikem dodávky. Dalším deterministickým 

modelem je produkčně – spotřební model, v němž nedochází k vystavování 

objednávky, ale k produkci poptávaných položek ve výrobním cyklu. Zásoby se 

vytvářejí v důsledku převyšující intenzity produkce nad intenzitou spotřeby. V tomto 

modelu je cílem určit velikost výrobní dávky, která minimalizuje celkové náklady 

spojené se skladováním a s přípravou a realizací výrobních dávek. Jednoduchým 

stochastickým modelem je model s jednorázově vytvářenou zásobou, který 

předpokládá znalost pravděpodobnostního rozdělení velikosti poptávky ve 

sledovaném období a neumožňuje pravidelné objednávky, ani dodatečné 

objednávky. Cílem je určit velikost objednávky, která vyrovná očekávané mezní 

náklady a očekávaný mezní ušlý zisk. 

Klíčová slova 

Poptávka, skladovací náklady, pořizovací náklady, stav zásoby, pořizovací lhůta 

dodávky, optimální velikost objednávky, bod znovuobjednávky, produkčně–spotřební 

model, intenzita produkce, intenzita spotřeby, produkční cyklus, spotřební cyklus, 

stochastický model s jednorázově vytvářenou zásobou, mezní ztráta, mezní ušlý zisk, 

úroveň obsluhy. 

Kontrolní otázky a náměty  

1. Definujte pojem pořizovací lhůta dodávky.  

2. Jaké dvě strategie řízení zásob znáte? 

3. Co je to bod znovuobjednávky?  

4. Jaký musí být vztah mezi intenzitou produkce a intenzity spotřeby? 

5. K čemu slouží výpočet maximálního stavu zásoby? 

6. Vysvětlete pojem úroveň obsluhy ve stochastickém modelu zásob. 

 

 

  

K  

S  
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6 Modely hromadné obsluhy 
 

Cíle kapitoly: Seznámíte se s modely hromadné obsluhy, též nazývanými modely 

front. Pochopíte, v jakých reálných systémech lze tuto disciplínu operačního výzkumu 

použít. Budeme se zabývat kvantifikací příchodu požadavků do systému hromadné 

obsluhy a kvantifikací průběhu obsluhy. Dále zjistíte, jaké jsou základní možnosti 

uspořádání obslužných zařízení a režimy fronty. Bude představena Kendallova 

klasifikace modelů hromadné obsluhy. Podrobně se seznámíte s jednoduchým 

exponenciálním modelem hromadné obsluhy, s jeho předpoklady a všemi 

vypočtenými charakteristikami. Ty lze rozdělit na pravděpodobnostní, časové, 

nákladové a charakteristiky, týkající se průměrného počtů požadavků v systému. 

U exponenciálního modelu s paralelními zařízeními se budeme zabývat pouze 

podmínkou stabilizace systému a určením optimálního počtu obslužných zařízení 

z hlediska celkových nákladů.   

Doporučená literatura: 

JABLONSKÝ, J. Operační výzkum.: Kvantitativní modely pro ekonomické 

rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-44-3. 

str. 239 – 253, 256 – 258. 

FÁBRY, J. Matematické modelování. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 

978-80-7431-066-9. str. 109 – 124. 

Test předchozích znalostí: 

1. Čím lze 

charakterizovat 

exponenciální 

pravděpodobnostní 

rozdělení? 

a) rozptylem  

b) parametrem, jehož převrácená hodnota je střední 

hodnotou náhodné veličiny 

c) dolní a horní mezí intervalu náhodné veličiny 

 

2. Co je to diskrétní 

náhodná veličina?  

a) proměnná, která může nabývat jen diskrétních hodnot 

b) proměnná která může nabývat jakékoli hodnoty ze 

zadaného intervalu 

c) proměnná, která může nabývat konečného počtu hodnot 
 

 

3. Jak byste z hlediska 

teorie 

pravděpodobnosti 

nazvali hod kostkou? 

a) náhodný jev 

b) náhodná veličina 

c) náhodný pokus 

 
  

Správné odpovědi na testové otázky jsou uvedeny v dodatcích – kapitola výsledky 

testů. 

6.1 Základní pojmy 
V této kapitole se budeme zabývat systémy, v nichž dochází k realizaci obsluhy 

příchozích požadavků. Takové systémy se nazývají systémy hromadné obsluhy (HO) 

a vědecká disciplína, která tyto systémy zkoumá, se nazývá teorie hromadné obsluhy. 

V systémech hromadné obsluhy často dochází k hromadění požadavků a jejich čekání 

V  

C  

L  

T  
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ve frontě. Proto se pro tuto oblast matematického modelování používá alternativních 

názvů teorie front či modely front. 

Požadavky jsou nejčastěji dynamické prvky, které přicházejí do systému za účelem 

obsluhy, postupně tímto systémem procházejí, a nakonec jej opouštějí. Druhým typem 

prvků jsou obslužná zařízení (obslužné linky), zajišťující v systémech obsluhu 

požadavků. V případě, že jsou všechna obslužná zařízení obsazena, musí další 

požadavky čekat ve frontě, dokud se některé z obslužných zařízení neuvolní. 

Je zapotřebí rozlišovat pojmy systém hromadné obsluhy a model hromadné obsluhy. 

Systém HO reálně existuje, model HO je, stejně jako každý jiný model, jeho 

zjednodušeným obrazem. Tabulka 39 uvádí příklady reálných systémů HO spolu se 

specifikací požadavku a obslužného zařízení. Seznam ukazuje, že požadavkem může 

být člověk, stroj, předmět, událost, informace atd. Obslužné zařízení nemusí mít pouze 

technický charakter, jak by se podle názvu mohlo zdát. Velice často se jedná o člověka 

či skupinu lidí. Navíc nejde vždy o statickou jednotku. Existují situace, kdy obslužné 

zařízení se fyzicky pohybuje, zatímco požadavek zůstává na místě. Příkladem mohou 

být návštěvy praktického lékaře u pacientů. 

Tab. 39 Příklady systémů hromadné obsluhy 

Systém hromadné obsluhy Požadavek Obslužné zařízení 

lékařská pohotovost pacient lékař 

autoservis  auto  mechanik 

banka klient úředník 

křižovatka auto semafor 

telefonní ústředna hovor operátor 

letiště letadlo runway 

stanice záchranné služby dopravní nehoda vozidlo RZS 

hasičská stanice požár záchranná skupina 

benzínová stanice auto stojan 

restaurace host číšník 

síťová tiskárna tisková úloha řídicí jednotka 
 

 

Na Obr. 77 je schematicky znázorněn systém HO. Zdroj požadavků představuje 

množinu potenciálních požadavků, které se v okamžiku jejich příchodu do systému 

stávají skutečnými požadavky. Je-li obslužné zařízení volné, obsluha požadavku může 

hned začít. V opačném případě se požadavek zařadí do fronty. Obsloužené požadavky 

opouštějí systém. 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 77 Základní schéma systému hromadné obsluhy 
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Zdroj požadavků 

Zdroj požadavků, z nichž každý může vstoupit do systému hromadné obsluhy, 

může být konečný či nekonečný. Konečnou množinou požadavků je např. vozový park 

firmy, na který dohlíží tým techniků a opravářů. Pacienti, klienti banky, turisté na 

hradě, auta u benzínky, cestující v metru, hosté v restauraci apod. tvoří nekonečný 

zdroj. Přestože i v těchto případech se jedná o konečné množiny prvků, 

pravděpodobnost opakovaného vstupu téhož požadavku během určité doby je 

zanedbatelná, resp. první vstup požadavku do systému výrazně neovlivňuje jeho další 

vstupy. 

Příchod požadavků do systému HO 

Požadavky mohou do systému přicházet individuálně či ve skupinách (dávkách). 

Příchody mohou být plánované (rozvrhované) či neplánované. Plánovaným 

příchodem je např. návštěva lékaře po předchozím objednání pacienta, neplánovaným 

příchodem je jeho návštěva pohotovosti. V podstatě existují dvě možnosti, jak popsat 

četnost příchozích požadavků: 

1. Počet požadavků, které do systému přijdou za jednotku času. Tato hodnota může 

být deterministická, tj. pevně daná hodnota. Příkladem může být produkční 

systém, v jehož rámci se jednotlivé prvky (materiál, polotovary, produkty, 

palety, kontejnery, vysokozdvižné vozíky, vozidla apod.) pohybují v pevně 

určeném taktu. V reálných systémech se zřídka vyskytují deterministické 

veličiny, často ovšem z hlediska řešitelnosti úlohy je můžeme za deterministické    

považovat. Pokud se tato hodnota v čase nemění, jedná se o statickou veličinu, 

v opačném případě o veličinu dynamickou. Ve většině reálných situací je ovšem 

počet požadavků příchozích za jednotku času diskrétní náhodnou veličinou. 

Velmi často má tato veličina Poissonovo pravděpodobnostní rozdělení. 

Průměrný počet požadavků, příchozích za jednotku času, se nazývá intenzita 

příchodu požadavků do systému a označuje se symbolem  . 

2. Interval mezi příchody dvou po sobě příchozích požadavků. I tato hodnota může 

být deterministická nebo stochastická. Ve druhém případě je nejčastějším 

pravděpodobnostním rozdělením, popisujícím spojitou náhodnou veličinu, 

exponenciální rozdělení se zadaným parametrem   . Střední hodnota 
1


 udává 

průměrnou dobu, která uplyne mezi příchody dvou požadavků, lze ji tedy nazvat 

střední dobou mezi příchody požadavků do systému. 

 

Do lékárny přichází v průměru 2 pacienti za 5 minut. Při určení výše definovaných 

hodnot je nutné vždy zvolit vhodnou časovou jednotku. V tomto případě je touto 

jednotkou zřejmě hodina: 

 
60

2 24
5

 = =  zákazníků/hod. 

Střední doba mezi příchody požadavků je pak: 

 
1 1

 hod 0,0416 hod 2,5 min
24

= = =


. 

 

P  
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Obsluha 

Obsluha je důvodem, proč požadavky vstupují do systému, je tudíž bezesporu jeho 

nejdůležitější součástí. Pro každý požadavek je samozřejmě důležitá rychlost, s jakou 

bude obsloužen. Z tohoto hlediska lze obslužné zařízení popsat opět dvěma způsoby, 

podobně jako příchod požadavků do systému: 

1. Počet požadavků, které zařízení obslouží za jednotku času. Charakter této 

hodnoty může být opět deterministický nebo stochastický. I v tomto případě 

budeme nejčastěji uvažovat diskrétní náhodnou veličinu, která má Poissonovo 

pravděpodobnostní rozdělení. Průměrný počet obsloužených požadavků za 

časovou jednotku se nazývá intenzita obsluhy. Označíme ji symbolem  . 

2. Doba, za kterou je požadavek obsloužen. Předpokládáme-li pravděpodobnostní 

povahu této veličiny, mající exponenciální rozdělení34 s parametrem  , střední 

hodnota 
1


udává střední dobu trvání obsluhy. 

Prozatím jsme předpokládali existenci jediného obslužného zařízení. Reálné 

systémy HO obsahují několik obslužných zařízení, které dohromady vytvářejí určitou 

síť více či méně závislých prvků. Taková síť je určena typem, počtem a způsobem 

uspořádání jednotlivých obslužných linek. Uvádíme následující základní typy 

konfigurace: 

(1) Jednoduchý systém hromadné obsluhy s jednou obslužnou linkou. 

V tomto případě obsluhu zajišťuje jedno obslužné zařízení, před kterým se vytváří 

fronta (viz Obr. 78). Toto nejjednodušší uspořádání je typické např. pro lékařskou 

pohotovost, bankomat, pouliční prodej zmrzliny či grilovaných uzenin apod. 

 

 

 

 

 

(2) Paralelní uspořádání obslužných linek. 

Obsluha je zajišťována několika zařízeními, která jsou uspořádána paralelně 

a požadavek je obsloužen právě jedním z těchto zařízení. Rozlišujeme několik 

typů tohoto uspořádání.  

Prvním z nich je systém HO, v němž obslužná zařízení poskytují stejný typ 

obsluhy, pokud jde např. o nabízenou službu, rychlost obsluhy atd. Požadavky se 

řadí do jediné fronty, z níž odchází požadavek, který je na řadě, k tomu zařízení, 

které se uvolní nejdříve (viz Obr. 79). Příkladem může být banka, ve které klienti 

získají pořadová čísla a pak sledují na elektronické tabuli, ke které přepážce mají 

postoupit. Podobný systém fronty lze vysledovat v případě zkoušení konfekce 

v kabinách.   

Ve druhém případě požadavky směřují ke konkrétnímu obslužnému zařízení 

(ať již na základě vlastního rozhodnutí nebo z nutnosti respektování určitých 

pravidel). Každý požadavek se zařadí do samostatné fronty, vytvořené před 

                                                 
34 V reálných úlohách má velmi často doba trvání obsluhy Erlangovo rozdělení.  

Obr. 78 Systém HO s jedním obslužným zařízením 
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konkrétním zařízením, všechna zařízení jsou identická (viz Obr. 80). V tomto 

systému nepředpokládáme možnost přecházení požadavků mezi jednotlivými 

frontami. Typickým příkladem jsou pokladny v supermarketech, před nimiž jsou 

fronty odděleny pevnými zábranami. Lze si také představit situaci, kdy v každém 

patře budovy je umístěný automat na teplé nápoje, a samostatné fronty se tudíž 

vytvářejí v každém patře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciálním případem paralelního uspořádání zařízení se samostatnými 

frontami je systém HO, v němž se vyskytují obslužná zařízení, lišící se např. 

službou, kterou poskytují zákazníkům, délkou obsluhy apod. (viz Obr. 81). 

V praxi se jedná např. o různé typy pokladen na nádraží pro vnitrostátní 

a mezinárodní dopravu, různé přepážky na poště – balíková, listovní či peněžní, 

prodejní automaty – prodej studených nápojů, teplých nápojů, baget atd. Toto 

uspořádání je většinou dáno různým typem příchozích požadavků, resp. služby, 

kterou žádají. Rozhodnutí, ke kterému zařízení bude požadavek směřovat, může 

záviset na jeho konkrétních atributech (pohlaví, věk, VIP průkaz apod.).  

 

 

 

 

 

 

 

(3) Sériové uspořádání obslužných linek. 

Při paralelním uspořádání obslužných zařízení požadavek prochází právě jedním 

z nich. Po dokončení obsluhy opouští systém. Při sériovém uspořádání linek musí 

každý požadavek postupně projít několika za sebou řazenými zařízeními 

(viz Obr. 82). Většinou se samozřejmě jedná o neidentické linky, poskytující 

různou službu. Typickým příkladem je výrobní linka. Na počátku výrobního 

procesu je surovina, která se postupně zpracovává na jednotlivých strojích či 

Obr. 80 Systém HO s paralelní identickou obsluhou a samostatnými frontami 

Obr. 79 Systém HO s paralelní identickou obsluhou a společnou frontou 

Obr. 81 Systém HO s paralelní neidentickou obsluhou  
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zařízeních; na konci celého procesu je finální výrobek, určený k distribuci. Takto 

pracuje např. montážní linka, určená k sériové výrobě automobilů.  

 

 

 

 

 

(4) Kombinované uspořádání obslužných linek. 

Poslední konfigurací je kombinace paralelního a sériového uspořádání 

obslužných zařízení. Mnohdy se jedná o velice složitý systém, v němž požadavek 

prochází jeho určitými částmi v závislosti na jeho potřebách, vlastnostech, stavu 

apod. Takovým systémem je např. nemocnice, benzínová stanice, nákupní 

centrum, letiště atd.  

Fronta 

Pokud je obslužné zařízení obsazeno, příchozí požadavek se zařadí do fronty. 

Kapacita fronty je omezená či neomezená, což závisí většinou na prostorových či 

časových parametrech daného systému (např. kapacita čekárny, délka pracovní doby 

apod.). Další důležitou vlastností fronty je způsob řazení požadavků před obslužnou 

linkou, resp. pořadí, v jakém budou čekající požadavky v budoucnu obslouženy. 

Hovoříme o tzv. režimu fronty. Rozeznáváme čtyři základní režimy: 

1. FIFO (First-In, First-Out). Požadavky jsou obsluhovány v tom pořadí, v jakém 

přicházejí do systému (oblíbené rčení „Kdo dřív přijde, ten dřív mele.“).  Tento 

režim je uplatňován ve většině reálných situací, např. na poště, v bankách, 

v obchodech, u benzínové stanice, v lékárnách (myšleno při vyskladňování léků, 

vzhledem k jejich expiraci) apod.  

2. LIFO (Last-In, First-Out). Požadavky jsou obsluhovány v opačném pořadí, než 

přišly do systému, tj. poslední příchozí požadavek bude (po dokončení právě 

probíhající obsluhy) obsloužen jako první („Kdo se směje naposled, ten se směje 

nejlíp.“). Příkladem může být skladování palet, beden, či přepravek. 

3. PRI (PRIority system). Pořadí požadavků závisí na jejich prioritě, tj. důležitosti 

z hlediska určitého kritéria. Akutní pacienti či těhotné ženy mají při ošetření 

přednost před ostatními pacienty, do vyhrazených prostor jako první vstupují 

osoby VIP, při očkování proti epidemickému onemocnění mají přednost rizikové 

skupiny apod. FIFO a LIFO jsou vlastně speciálními případy prioritního režimu. 

Pokud příchozí požadavky obdrží při vstupu do systému pořadová čísla, pak 

v prvním případě má nejvyšší prioritu požadavek s nejnižším pořadovým číslem, 

ve druhém případě pak požadavek s nejvyšším pořadovým číslem. 

4. SIRO (Selection In Random Order). Při výběru mají všechny požadavky stejnou 

šanci, tj. pravděpodobnost, že budou vybrány. Tento režim se používá např. při 

testování kvality výrobků, kde náhodnost výběru je dokonce striktně 

vyžadována. Polotovary umístěné náhodně v bedně jdou do dalšího zpracování 

na základě náhodného výběru. Východ z kina je po skončení filmu využíván 

návštěvníky v náhodném pořadí. 

 

  

Obr. 82 Systém HO se sériovým uspořádáním obslužných zařízení 
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Odchod 

Po dokončení obsluhy požadavek opouští systém. Podobně jako příchod, je také 

odchod předělem mezi systémem HO a jeho okolím. O požadavky, které opustí systém 

HO, se z hlediska analýzy již nestaráme. Často hovoříme o tzv. systémových hranicích 

modelovaného systému. 

6.2 Klasifikace modelů HO 
Kendallova klasifikace modelů HO je založena na šestimístném kódu, který 

jednoznačně určuje typ modelu: 

 A / B/ C / D / E / F . (6.1) 

A První pozice definuje typ pravděpodobnostního rozdělení intervalu mezi příchody 

požadavků do systému. Symbol M představuje exponenciální rozdělení, 

U rovnoměrné rozdělení, N normální rozdělení atd. Symbol D se používá pro 

deterministickou hodnotu.  

B Na druhém místě je podobnými symboly jako v předchozím případě určen typ 

pravděpodobnostního rozdělení doby obsluhy. 

C Číslo na třetí pozici udává počet paralelně uspořádaných obslužných zařízení. 

V případě, že je na tomto místě hodnota 1, jedná se o jednoduchý systém HO 

s jedním obslužným zařízením.  

D Čtvrtá část kódu je určena pro zkratku režimu fronty, tj. FIFO, LIFO, PRI či SIRO.    

E Pátá pozice určuje kapacitu systému ve formě maximálně možného počtu 

požadavků, čekajících ve frontě. Pokud je kapacita fronty neomezená, je na této 

pozici znak   . 

F Na posledním místě kódu je číslo udávající počet potenciálních požadavků, tj. 

velikost zdroje požadavků. Znak   označuje nekonečný zdroj požadavků. 

Kendallova notace, jak se toto označení někdy nazývá, je určena pro modely HO 

s paralelně uspořádanými obslužnými linkami a má značná omezení, pokud se týká 

variability modelů. Je zřejmé, že pomocí kódu (6.1) lze klasifikovat pouze modely, 

v nichž mají všechna obslužná zařízení stejný typ pravděpodobnostního rozdělení 

charakterizující dobu obsluhy.  

Místo šestimístného kódu se někdy používá pouze třímístný kód v případě, že na 

čtvrté až šesté pozici je označení FIFO/ / . 

6.3 Jednoduchý exponenciální model HO 
Nejjednodušším systémem HO je systém s jedním obslužným zařízením, jehož 

model je graficky znázorněn na Obr. 78. Pro tento model, který se označuje 

Kendallovým kódem / /1/ FIFO / /M M    (nebo jen / /1M M ), platí následující 

předpoklady: 

1. Interval mezi příchody jednotlivých požadavků do systému má exponenciální 

pravděpodobnostní rozdělení s parametrem   . 

2. Doba obsluhy má exponenciální pravděpodobnostní rozdělení s parametrem  . 

3. V systému je jedno obslužné zařízení. 

4. Režim fronty je FIFO. 

V  

V  
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5. Kapacita systému je neomezená. 

6. Zdroj požadavků je nekonečný. 

V obchodu se smíšeným zbožím je prodejní pult s jedním prodavačem. Během 

otevírací doby od 8:00 do 18:00 přichází do obchodu průměrně 18 zákazníků za 

hodinu. Prodavač dokáže obsloužit během hodiny průměrně 25 zákazníků. Úkolem je 

provést analýzu tohoto systému HO.  
 

 

Pokud jde o analýzu systémů HO, výsledkem je celá řada charakteristik, které lze 

rozdělit zejména na: 

• pravděpodobnostní charakteristiky, 

• časové charakteristiky, 

• charakteristiky týkající se počtu požadavků, 

• a nákladové charakteristiky.  

Nejdříve však pojďme ke vstupním parametrům, což je intenzita příchodu požadavků 

  a intenzita obsluhy  . Jejich hodnoty jsou následující: 

18 =  zákazníků za hod., 

25 =  zákazníků za hod. 

Způsob, jakým přicházejí zákazníci do prodejny, odpovídá přibližně předpokladům 

Poissonova pravděpodobnostního rozdělení, resp. intervaly mezi příchody mají 

přibližně exponenciální rozdělení. Podobně počet obsloužených zákazníků má 

přibližně Poissonovo rozdělení a doba obsluhy se řídí exponenciálním rozdělením. 

Vzhledem k tomu, že jsou splněny i další výše uvedené předpoklady, jedná se 

o jednoduchý exponenciální model HO. 

Pravděpodobnostní charakteristiky 

První velice důležitou charakteristikou je intenzita provozu, která je poměrem 

intenzity příchodu požadavků a intenzity obsluhy: 

 


 =


. (6.2) 

Tato hodnota ukazuje na vytížení (využití) obslužného zařízení. V případě, že 1  , 

délka fronty s časem roste nad všechny meze a dochází k nevratnému zahlcení 

systému. Proto musí být dodržena podmínka pro stabilizaci systému 1  . Pouze za 

tohoto dodatečného předpokladu lze odvodit všechny další charakteristiky. 

Intenzitu provozu systému lze v jednoduchém systému hromadné obsluhy obecně 

interpretovat jako pravděpodobnost, že obslužné zařízení pracuje. V příkladu prodejny 

se tedy jedná o pravděpodobnost, že prodavač právě obsluhuje nějakého zákazníka: 

 
18

0,72
25

 = = . (6.3) 

Z pohledu právě příchozího zákazníka se logicky jedná o pravděpodobnost, že bude 

muset čekat ve frontě. 

Je zřejmé, že (6.2) je pravděpodobností, že v systému je alespoň jeden požadavek. 

Jejím doplňkem do 1 je tedy pravděpodobnost, že v systému HO není žádný požadavek: 

 
0 (1 )p = − . (6.4) 

P  
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Tato hodnota zároveň představuje pravděpodobnost, že obslužné zařízení nepracuje: 

 0 0, 28p = . (6.5) 

Z hlediska příchozího zákazníka se jedná o pravděpodobnost, že nebude muset čekat 

ve frontě.  

Další pravděpodobnostní charakteristikou je pravděpodobnost, že v systému se 

nachází přesně n požadavků: 

 0 (1 )n n

np p=  = −  . (6.6) 

V tabulce 40 jsou vypočteny některé pravděpodobnosti.  

 

Tab. 40 Pravděpodobnost, že v prodejně je přesně n zákazníků 

n  np  

0 0,280 

1 0,202 

2 0,145 

3 0,105 

4 0,075 

5 0,054 
 

 

Evidentně platí: 

 
0

1n

n

p


=

= . (6.7) 

Tuto vlastnost lze využít při řešení následujícího příkladu. 
 

Jaká je pravděpodobnost, že ve frontě budou čekat více než dva zákazníci?  
 

Pokud se v prodejně nacházejí zákazníci, je počet zákazníků v prodejně o 1 vyšší než 

zákazníků čekajících ve frontě. Z tohoto důvodu hledáme pravděpodobnost, že 

v prodejně budou více než tři zákazníci (jeden je obsluhován a alespoň dva čekají ve 

frontě). Jestliže označíme počet zákazníků v prodejně jako n, pak vzhledem k (6.7) lze 

tuto pravděpodobnost vyjádřit takto: 

0 1 2 3( 3) 1 ( 3) 1 ( )p n p n p p p p = −  = − + + + . 

Po dosazení hodnot z tabulky 40 lze pak získat požadovanou pravděpodobnost: 

( 3) 1 0,732 0,268p n  = − = . 
 

 

Časové charakteristiky 

Další charakteristikou je průměrná doba, kterou požadavek stráví v systému:  

 
1

T =
−

. (6.8) 

Jedná se o celkovou dobu, kterou stráví zákazník v prodejně, tj. čekáním ve frontě 

a následným nákupem: 

  
1

0,143 hod. 8,57 min.
25 18

T = = =
−

 (6.9) 

P  
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Vzhledem k tomu, že pobyt požadavku v systému sestává z jeho čekání ve frontě 

a obsluhy, lze stanovit průměrnou dobu čekaní požadavku ve frontě jako rozdíl mezi 

průměrnou dobou, kterou požadavek stráví v systému (6.8), a střední dobou trvání 

obsluhy: 

  
1

fT T= −


. (6.10) 

Zákazník stráví ve frontě průměrně  

 0,103 hod. 6,2 min.fT = =  (6.11) 

Charakteristiky tykající se počtu požadavků 

Průměrný počet požadavků nacházejících se v systému je součinem intenzity 

příchodu požadavků a průměrné doby, kterou požadavek stráví v systému:  

 N T=  . (6.12) 

Průměrný počet zákazníků v prodejně je  

 18.0,143 2,57N = = . (6.13) 

Průměrný počet požadavků čekajících ve frontě získáme jako součin intenzity 

příchodu požadavků a průměrné doby čekání požadavku ve frontě: 

 
f fN T=  . (6.14) 

Tato hodnota se nazývá též průměrná délka fronty. Průměrná délka fronty v prodejně 

je  

 18.0,103 1,85fN = = . (6.15) 

Vzorce (6.12) a (6.14) jsou označovány podle jejich autora Littleovy vztahy.  

Protože interpretace hodnot (6.13) a (6.14) nemusí být zcela jasná, můžeme si 

položit otázku, jak by bylo možné získat tyto hodnoty experimentálně, tj. na základě 

pozorování. Pokud navštívíme prodejnu během dne např. stokrát a pokaždé 

zaznamenáme počet zákazníků nacházejících se v prodejně, resp. ve frontě, a nakonec 

určíme průměr z těchto hodnot, můžeme se přiblížit výše vypočteným hodnotám.  

Pokud jde o nákladové charakteristiky, ty jsou zajímavé především v situacích, 

kdy lze uvažovat více obslužných zařízení. Minimalizace nákladů pak souvisí 

s rozhodnutím o jejich počtu, jak ukážeme v následující kapitole. 
  

6.4 Exponenciální model HO s paralelními zařízeními 
V tomto modelu předpokládáme existenci identických obslužných zařízení 

s paralelním uspořádáním. Protože se jedná již o poměrně komplikovaný model se 

složitými vztahy, soustředíme se jen na otázku stabilizace systému a minimalizace jeho 

nákladů.   

Stabilizace systému 

V jednoduchém systému HO pro podmínku stabilizace platí 1  , kde   je 

intenzita provozu vyjádřená jako podíl intenzity příchodu požadavků do systému   

a intenzity obsluhy  .  

  

V  
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Pokud je v systému HO více identických obslužných zařízení, jejichž intenzita 

obsluhy je  , pak intenzitu provozu celého systému lze vyjádřit jako: 

 
c


 =


, (6.16) 

kde c je počet paralelních obslužných zařízení. Pokud má být systém HO stabilní, musí 

i pro hodnotu (6.16) platit, že je menší než 1. 

Na benzínové stanici je k dispozici 6 stejných palivových stojanů. Za plného provozu 

každý stojan obslouží v průměru (započítáme-li i placení zákazníků u pokladny) 14 aut 

za hod. Rozhodněte, kolik stojanů má být otevřeno v době špičky, kdy ke stanici 

přijíždí v průměru 1 auto za min., aby systém HO byl stabilní. 
  

Nejprve určíme intenzitu příjezdu aut a intenzitu obsluhy u jednoho stojanu: 

  = 60 aut za hod., 

   = 14 aut za hod. 

Podmínka stabilizace systému má pak konkrétní tvar: 
 

 
60

1
.14c

 =  . (6.17) 

 

Z této nerovnice pak jasně vyplývá, že 4c  . Je tedy nutné otevřít minimálně 

5 stojanů. 
 

Minimalizace nákladů 

Všechny výše uvedené charakteristiky jednoduchého exponenciálního modelu HO 

do jisté míry vystihují fungování reálného systému HO. Pokud máme v praxi 

rozhodnout, jak je zapotřebí změnit existující systém, abychom získali jeho optimální 

nastavení, nejvhodnějším kritériem jsou celkové náklady. Nejčastěji se pro hodnocení 

používají tyto nákladové položky: 

• náklady na provoz jednoho obslužného zařízení,  

• náklady související s čekáním jednoho požadavku ve frontě. 

Optimalizaci nákladů budeme demonstrovat na následujícím příkladu. 

Letiště může pro přistávání letadel otevřít 1 až 6 přistávacích drah. Pokud je daná 

přistávací dráha zprovozněna, hodinové náklady činí 50000 Kč. Přestože je přistávání 

letadel předem rozvrženo, vznikají odchylky od plánovaných příletů. Při přistávání 

letadel vzniká fronta, do které se letadla řadí podle jejich vzdálenosti od letiště. Protože 

je nezbytné dodržovat určitou časovou vzdálenost mezi přistávajícími letadly, musí již 

v průběhu přibližování k letišti piloti měnit rychlosti letadel a kursy, čímž dochází 

k jejich zpoždění. Bylo zjištěno, že pokud se letadla zařadí do fronty, pak přibližně 

50 % z nich má zpoždění. Jestliže toto zpoždění nastane, musí letiště za každou minutu 

zpoždění uhradit příslušné letecké společnosti penále ve výši 1500 Kč. Tabulka 41 

obsahuje odhady průměrného počtu letadel ve frontě pro všechny alternativy. Cílem 

je určit, kolik přistávacích drah má letiště za současného provozu otevřít, aby byly 

minimalizovány celkové náklady. 

  

P  

P  
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Tab. 41 Provoz různého počtu přistávacích drah  

Počet přistávacích 

drah 

Průměrný počet 

letadel ve frontě 

Průměrný počet 

zpožděných letadel 

1 13,6 6,8 

2 7,2 3,6 

3 5,4 2,7 

4 3,6 1,8 

5 2,8 1,4 

6 2,4 1,2 
 

 

Máme-li určit celkové náklady, zvolíme nejdříve časovou jednotku, za kterou budeme 

náklady určovat. V našem případě bude vhodné použít 1 hodinu. Hodinové náklady na 

provoz jedné přistávací dráhy jsou 1 50000n =  Kč. Náklady spojené s hodinovým 

zpožděním jednoho letadla jsou 2 1500.60 90000n = =  Kč. Označíme-li c  počet 

přistávacích drah a  zN  průměrný počet zpožděných letadel vypočtených v tabulce 41 

jako jedna polovina průměrného počtu letadel čekajících ve frontě, pak funkci 

celkových nákladů lze zapsat jako 
 

 1 2t zn cn n N= + . (6.18) 
 

Hodnoty hodinových celkových nákladů pro jednotlivé alternativy jsou uvedeny 

v tabulce 42. Z tabulky lze vyčíst, že optimální alternativou je zprovoznění čtyř 

přistávacích drah. 

 

Tab. 42 Hodnoty hodinových nákladů pro daný počet přistávacích drah 

c  zN  1cn  2 zn N  tn  

1 6,8 50000 612000 662000 

2 3,6 100000 324000 424000 

3 2,7 150000 243000 393000 

4 1,8 200000 162000 362000 

5 1,4 250000 126000 376000 

6 1,2 300000 108000 408000 
 

 

 

Příklad názorně ukazuje, jaký je vztah mezi náklady na provoz určitého počtu 

obslužných zařízení (přistávacích drah) a náklady, které jsou spojené s čekáním 

odpovídajícího průměrného počtu požadavků ve frontě (se zpožděním průměrného 

počtu letadel)35. Čím vyšší jsou náklady prvního typu, tím nižší jsou náklady druhého 

typu a naopak.   

                                                 
35 V uvedeném příkladu je uvažován počet zpožděných letadel jako jedna polovina průměrného počtu 

letadel čekajících ve frontě, v obecném optimalizačním modelu je však použitou veličinou přímo 

průměrný počet požadavků čekajících ve frontě.  
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Shrnutí 
 

Modely hromadné obsluhy se zabývají systémy, v nichž dochází k realizaci 

obsluhy příchozích požadavků. Vzhledem k tomu, že se v takových systémech často 

tvoří fronty, tato oblast operačního výzkum se někdy nazývá teorií front. V systémech 

hromadné obsluhy rozeznáváme dva základní prvky, a sice požadavek a obslužné 

zařízení. Příchod požadavku do systému hromadné obsluhy lze popsat jejich počtem 

nebo intervaly mezi příchody požadavků. Podobně obsluhu lze kvantifikovat pomocí 

počtu požadavků obsloužených za jednotku času nebo dobou obsluhy. Obslužná 

zařízení většinou tvoří síť prvků, které mohou být uspořádány paralelně či sériově, 

případně se může jednat o kombinaci těchto dvou základních konfigurací. Režim 

fronty určuje pořadí, v jakém z ní požadavky postupují k obslužným zařízením. 

Jednoduchý model hromadné obsluhy obsahuje jedno obslužné zařízení. Lze 

vypočítat pravděpodobnostní a časové charakteristiky, dále charakteristiky týkající 

se průměrného počtu požadavků v systému a nákladové charakteristiky. Důležitým 

předpokladem je splnění podmínky stabilizace systému hromadné obsluhy, která 

zaručuje, že nebude docházet k nadměrnému a nevratnému hromadění požadavků 

v systému. V případě, že tato podmínka není splněna, lze tuto situaci řešit přidáním 

dalších obslužných zařízení. V případě této možnosti má smysl provádět nákladovou 

analýzu systému hromadné obsluhy.    

Klíčová slova 

Požadavek, obslužné zařízení, intenzita příchodu požadavků, intenzita obsluhy, 

intenzita provozu, podmínka stabilizace systému, fronta, délka fronty, Kendallova 

klasifikace, paralelní a sériové uspořádání, jednoduchý exponenciální model 

hromadné obsluhy, exponenciální model hromadné obsluhy s paralelními zařízeními. 

Kontrolní otázky a náměty  

1. Co je intenzita příchodu požadavků? 

2. Jak určíme střední dobu trvání obsluhy?  

3. Co je intenzita provozu systému hromadné obsluhy a jak souvisí tento pojem se 

stabilizací systému hromadné obsluhy? 

4. Jaké režimy front znáte? 

5. Jaké informace lze identifikovat z Kendallova kódu? 

6. Co je to průměrná délka fronty? 

7. Jaké základní nákladové položky lze uvažovat v modelech hromadné obsluhy?   

K  

S  
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7 Vícekriteriální rozhodování 
 

Cíle kapitoly: Seznámíte se s disciplínou operačního výzkumu, která je zaměřena na 

úlohy, v nichž je zapotřebí se rozhodovat s ohledem na více kritérií současně. Budeme 

se blíže věnovat metodám vícekriteriálního hodnocení variant, které vycházejí 

z explicitně zadaného seznamu variant. Zjistíte, jakým způsobem lze zadat váhy 

kritérií a naučíte se je normalizovat tak, aby jejich součet byl roven jedné. Seznámíte 

se s metodou váženého součtu (WSA), která předpokládá existenci tzv. kriteriální 

matice hodnot. V případě, že nejsou všechna kritéria uvažována ve stejných 

jednotkách, je nutné nejprve provést jejich normalizaci. Ta zároveň zajistí převedení 

minimalizačních kritérií na maximalizační. Zjistíte, co je to nedominovaná varianta 

a naučíte se ze seznamu variant předem vyloučit všechny dominované varianty.  

Doporučená literatura: 

JABLONSKÝ, J. Operační výzkum.: Kvantitativní modely pro ekonomické 

rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-44-3. 

str. 271 – 275, 280. 

FÁBRY, J. Matematické modelování. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 

978-80-7431-066-9. str. 125 – 133. 

7.1 Základní pojmy  
V reálných situacích se lidé často rozhodují podle více kritérií zároveň. Kritéria jsou 

navíc ve většině případů protichůdná, což znamená, že rozhodnutí, které je optimální 

podle jednoho kritéria, podle jiného kritéria být optimální nemusí. Modely 

vícekriteriálního rozhodování poskytují návod, jak vybrat z množiny přípustných 

variant určité kompromisní rozhodnutí. Podle počtu přípustných variant, resp. podle 

způsobu, jakým jsou varianty zadány, rozlišujeme vícekriteriální programování 

a vícekriteriální hodnocení variant. 

Vícekriteriální (lineární) programování je rozšířením lineárního programování, 

jehož základy byly podány ve druhé kapitole. Množina přípustných řešení je dána 

soustavou omezujících podmínek. Namísto jedné účelové funkce je zadáno několik 

účelových funkcí, z nichž některé se maximalizují, jiné minimalizují. Cílem je nalézt 

kompromisní řešení. V základním kurzu operačního výzkumu se touto oblastí 

nebudeme zabývat. 

Modely vícekriteriálního hodnocení variant (VKHV) vycházejí z explicitně 

zadaného seznamu variant 1 2{ , ,..., }nX x x x=  a seznamu kritérií 1 2{ , ,..., }kF f f f= . 

K základním aplikacím VKHV patří výběr investic či firem ve výběrovém řízení, 

hodnocení vyspělosti států, efektivnosti nemocnic, škol apod., hodnocení výrobků 

a služeb, výběr studentů v přijímacím řízení či pracovníků v konkurzním řízení aj. 

Cílem řešení úlohy VKHV může být: 

1) výběr jedné, tzv. kompromisní varianty,  

2) uspořádání variant od „nejlepší“ po „nejhorší“, 

3) klasifikace variant do několika různě „kvalitních“ tříd, v jejichž rámci jsou 

varianty „stejně dobré“. 

V  

C  

L  
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Z hlediska řešení úlohy VKHV je výhodné, pokud je pro každou variantu známá 

hodnota všech kritérií. Tyto hodnoty tvoří tzv. kriteriální matici36: 

 

1 2

1 11 12 1

2 21 22 2

1 2

...

...

...

... ... ... ......

...

k

k

k

n n n nk

f f f

x y y y

x y y y

x y y y

 
 
 
 
 
 

. (7.1) 

Podle významu pro rozhodovatele rozeznáváme kritérium maximalizační 

a minimalizační. Minimalizační kritéria lze převést na maximalizační a naopak.  

Velice důležitým pojmem VKHV je tzv. nedominovaná varianta. Je to taková 

varianta, ke které v seznamu variant neexistuje jiná varianta, která ji dominuje. Pro 

definici tohoto termínu budeme předpokládat, že všechna kritéria jsou 

maximalizačního typu. Pak říkáme, že varianta sx  dominuje variantu tx , pokud 

sj tjy y  pro všechna 1,2,...,j k=  a existuje takové kritérium df F , pro něž je 

sd tdy y . Jinými slovy jedna varianta dominuje druhou variantu, pokud je ve všech 

kritériích alespoň tak „dobrá“ a alespoň v jednom kritériu „lepší“.  

Z hlediska dominovanosti může být tedy vzájemný vztah dvou variant sx  a tx  

následující: 

1) varianta sx  dominuje variantu tx , 

2) varianta tx  dominuje variantu sx , 

3) varianty sx  a tx  jsou navzájem nedominované. 

Termín nedominovanosti variant je důležitý především z toho důvodu, že nezávisle 

na použité metodě by se dominovaná varianta nikdy neměla ve svém hodnocení dostat 

„výš“ než varianta, která ji dominuje. Pokud je tedy cílem vybrat jedinou 

(kompromisní) variantu, prvním krokem při řešení úlohy VHKV by mělo být 

automatické vyloučení všech dominovaných variant. Seznam variant, vstupujících do 

vícekriteriální analýzy, bude tudíž obsahovat vždy jen nedominované varianty. Pokud 

je však cílem uspořádání variant od nejlepší po nejhorší, nesmíme dominovanou 

variantu ze seznamu vyloučit, protože fakt, že je dominována nějakou variantou, ještě 

neznamená, že nemůže být v celkovém hodnocení lepší než některá varianta, s níž je 

vzájemně nedominovaná (viz následující příklad). 

Jsou dány 3 varianty, které jsou hodnocené podle 4 kritérií maximalizačního typu.  

 

Tab. 43 Kriteriální matice 

 1f  2f  3f  4f  Součet 

1x  7 9 8 6 30 

2x  7 8 7 6 28 

3x  8 2 3 1 14 
 

 

 

                                                 
36 Kriteriální matice může obecně pro každé kritérium obsahovat místo skutečných hodnot například 

pouze bodové ohodnocení variant.  

P  
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V tabulce 43 jsou hodnoty kriteriální matice. Máme určit nedominované varianty 

a uspořádat všechny tři varianty od nejlepší po nejhorší. 

Pro zjištění nedominovaných variant je nutné provést vzájemné porovnání všech 

dvojic. Snadno zjistíme, že varianta 2x  je dominována variantou 1x . Varianty 1x  a 3x

jsou vzájemně nedominované, stejně jako varianty 2x  a 3x . Seznam nedominovaných 

variant je tedy tvořen dvojicí variant 1x  a 3x . Varianta 2x  nemůže být v žádném 

případě vybrána jako kompromisní varianta. Jestliže však máme uspořádat varianty od 

nejlepší po nejhorší, musíme postupovat opatrně. Předpokládejme, že celkové 

hodnocení každé varianty je dáno součtem všech kriteriálních hodnot (viz poslední 

sloupec tabulky 43). Je zřejmé, že varianta 2x  bude v uspořádání před variantou 3x . 

Její odstranění ze seznamu z důvodu její dominovanosti by tedy bylo zásadní chybou. 
 

 

7.2 Metoda váženého součtu 
Existuje celá řada metod vícekriteriální analýzy, které využívají různý druh 

informace o variantách i o kritériích. Uvedeme jednu z nejjednodušších metod, jejíž 

název je metoda váženého součtu (WSA37). Kromě kriteriální matice (7.1) je nutné mít 

k dispozici informaci o důležitosti jednotlivých kritérií v podobě jejich vah. Celý 

postup demonstrujeme na následujícím příkladu. 

Zákazník si hodlá pořídit nový digitální fotoaparát. Při svém rozhodování nakonec 

sestavil soubor sedmi přístrojů, které hodnotí z hlediska čtyř zvolených kritérií: 

optický zoom, maximální rozlišení (v megapixelech), hmotnost (v gramech) a cena 

(v Kč). První dvě kritéria jsou maximalizační, další dvě minimalizační. V tabulce 44 

jsou uvedeny příslušné kriteriální hodnoty. Důležitost kritérií uživatel vyjádřil 

v posledním řádku tabulky pomocí bodové stupnice 1 – 10 (vyšší počet bodů znamená 

vyšší důležitost). 
 

Tab. 44 Soubor digitálních fotoaparátů 

 Zoom Rozlišení Hmotnost Cena 

Canon 4 7 180 7000 

Kodak 12 6 350 6500 

Nikon 5 6 230 4800 

Olympus 3 6 160 3800 

Panasonic 6 7 200 6000 

Samsung 5 10 180 6400 

Sony 3 7 170 4000 

Body 7 6 3 4 
 

 

Protože cílem je vybrat jedinou variantu, na základě závěrů předchozího příkladu 

v prvním kroku určíme soubor nedominovaných variant. Jak snadno zjistíme, jedinou 

dominovanou variantou je fotoaparát Canon, který je dominován variantou Samsung. 

Tato varianta je tedy z další analýzy vyloučena, neboť nemůže být v žádném případě 

vybrána jako kompromisní varianta.  

                                                 
37 Weighted Sum Approach.  

P  

V  
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Metoda WSA předpokládá srovnatelnost hodnot v jednotlivých kritériích. Na první 

pohled je zřejmé, že jednotky kritérií se vzájemně liší (srovnatelné jsou hodnoty 

v kritériích zoom a rozlišení, nikoli však hodnoty v dalších dvou kritériích). Je proto 

nutné provést normalizaci kriteriálních hodnot. Jednu z možností normalizace uvádí 

Jablonský (2007a). Lze použít také postup, založený na určení tzv. ideální varianty 

a bazální varianty. 

Ideální varianta 1 2( , ,..., )kH h h h=  je varianta, která dosahuje ve všech kritériích 

„nejlepších“ hodnot, tj. platí  

 
1,2,...,
maxj ij

i n
h y

=
=  pro kritérium jf  maximalizačního typu, (7.2) 

 
1,2,...,
minj ij

i n
h y

=
=  pro kritérium jf  minimalizačního typu. (7.3) 

Bazální varianta 1 2( , ,..., )kD d d d=  je varianta, která dosahuje ve všech kritériích 

„nejhorších“ hodnot, tj. platí  

 
1,2,...,
minj ij

i n
d y

=
=  pro kritérium jf  maximalizačního typu, (7.4) 

 
1,2,...,
maxj ij

i n
d y

=
=  pro kritérium jf  minimalizačního typu. (7.5) 

Je zřejmé, že takové varianty v seznamu variant nemohou existovat38 a jsou to tedy 

hypotetické varianty. V tabulce 45 jsou obě varianty vypočtené pro seznam 

nedominovaných variant. 

Tab. 45 Nedominované varianty, ideální a bazální varianta 

 Zoom Rozlišení Hmotnost Cena 

Kodak 12 6 350 6500 

Nikon 5 6 230 4800 

Olympus 3 6 160 3800 

Panasonic 6 7 200 6000 

Samsung 5 10 180 6400 

Sony 3 7 170 4000 

H 12 10 160 3800 

D 3 6 350 6500 
 

 

Pro normalizaci kriteriálních hodnot (viz tabulka 46) pak použijeme následující 

vzorec: 

 , 1,2,..., ; 1,2,...,
ij j

ij

j j

y d
r i n j k

h d

−
= = =

−
. (7.6) 

Snadno lze odvodit, že normalizací hodnot dojde k automatickému převedení všech 

minimalizačních kritérií na maximalizační.  

Jak bylo uvedeno výše, metoda WSA předpokládá znalost vah kritérií, kterými je 

vyjádřena jejich důležitost pro rozhodovatele. Jedná se o klíčovou fázi rozhodovacího 

                                                 
38 Ideální varianta by dominovala všechny ostatní varianty a byla by tudíž jedinou variantou v seznamu, 

bazální varianta by byla dominována (všemi ostatními variantami) a tudíž by byla ze seznamu variant 

předem vyloučena.  
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procesu, která vnáší do oblasti vícekriteriálního rozhodování vysoce subjektivní prvek. 

Ve většině vícekriteriálních metod požadujeme, aby pro váhy kritérií 1 2, ,..., kv v v  

platily následující podmínky: 

 0 1, 1,2,...,jv j k  = , (7.7) 

 
1

1
k

j

j

v
=

= . (7.8) 

V našem příkladu je důležitost kritérií zadána bodovým ohodnocením (viz poslední 

řádek tabulky 44). Z těchto hodnot lze získat normalizované váhy podle následujícího 

vzorce: 

 

1

, 1,2,...,
j

j k

i

i

m
v j k

m
=

= =


. 

(7.9) 

kde jm  je bodové ohodnocení kritéria jf . 

Tabulka 46 obsahuje normalizované kriteriální hodnoty (7.6) a váhy (7.9) pro náš 

příklad.  
 

Tab. 46 Normalizované kriteriální hodnoty, normalizované váhy, vážené součty 

 Zoom Rozlišení Hmotnost Cena iw  

Kodak 1,00 0,00 0,00 0,00 0,3500 

Nikon 0,22 0,00 0,63 0,63 0,2984 

Olympus 0,00 0,00 1,00 1,00 0,3500 

Panasonic 0,33 0,25 0,79 0,19 0,3471 

Samsung 0,22 1,00 0,89 0,04 0,5194 

Sony 0,00 0,25 0,95 0,93 0,4023 

Váhy 0,35 0,30 0,15 0,20 - 
 

 

V posledním kroku metody WSA je nutné pro každou variantu určit hodnotu váženého 

součtu39: 

 
1

, 1,2,...,
k

i ij j

j

w r v i n
=

= = . (7.10) 

Vážený součet normalizovaných kriteriálních hodnot je maximalizačním kritériem pro 

finální hodnocení variant. Podle hodnot váženého součtu, vypočtených v posledním 

sloupci tabulky 46, tedy vybereme variantu s nejvyšší hodnotou. Jedná se o fotoaparát 

Samsung. 

 

Shrnutí 
 

Vícekriteriální rozhodování je disciplína operačního výzkumu, která je zaměřena 

na problémy, v nichž je zapotřebí se rozhodovat s ohledem na více kritérií současně. 

Vícekriteriální hodnocení variant vychází z explicitně zadaného seznamu variant. 

                                                 
39 Jak bylo uvedeno výše, normalizací kriteriálních hodnot byla všechna minimalizační kritéria 

převedena na maximalizační, proto uvedený součet má smysl.  

S  
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Důležitými pojmy jsou dominovanost a nedominovanost. Jedna varianta dominuje 

druhou variantu, pokud je ve všech kritériích alespoň tak „dobrá“ a alespoň 

v jednom kritériu „lepší“.  Dvě varianty jsou vzájemně nedominované, pokud ani 

jedna z nich nedominuje druhou variantu. V souboru variant tvoří seznam 

nedominovaných variant ty varianty, ke kterým neexistuje varianta, která by je 

dominovala. Seznam nedominovaných variant má význam v případě, že je cílem 

vybrat jedinou, tzv. kompromisní variantu. Dalším cílem vícekriteriální analýzy 

může být jejich uspořádání od „nejlepší“ po „nejhorší“. V takovém případě je nutné 

v původním seznamu ponechat i dominované varianty. Zvláštní zadání úlohy je 

uspořádání variant do různě „kvalitních“ klasifikačních tříd, v jejichž rámci jsou 

varianty „stejně dobré“. Váhy vyjadřují relativní důležitost kritérií pro 

rozhodovatele. Kriteriální matice je matice hodnot variant ve všech kritériích. Je 

využívána v metodě váženého součtu (WSA), která je jednoduchou metodou 

vícekriteriálního hodnocení variant. V případě potřeby je nezbytné nejdříve 

normalizovat váhy kritérií i hodnoty kriteriální matice.    

Klíčová slova 

Vícekriteriální rozhodování, vícekriteriální programování, vícekriteriální hodnocení 

variant, kriteriální matice, dominovaná varianta, nedominovaná varianta, 

kompromisní varianta, ideální varianta, bazální varianta, váhy kritérií, normalizace 

vah, normalizace kriteriálních hodnot, metoda váženého součtu.  

Kontrolní otázky a náměty  

1. Co je to nedominovaná varianta? 

2. Co vyjadřujeme pomocí vah kritérií?  

3. Definujte pojmy ideální a bazální varianta. 

4. K čemu slouží metoda váženého součtu?  

5. Co je kompromisní varianta? 

  

K  
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8 Modely obnovy 
 

Cíle kapitoly: Seznámíte se s problémy, v nichž je cílem stanovit optimální postup při 

nahrazování opotřebených zařízení. První model se týká obnovy stárnoucího zařízení, 

které má omezenou životnost, a u něhož s postupem času rostou průměrné náklady na 

údržbu a provoz. Naopak pochopitelně klesá jeho zůstatková cena. Zjistíte, že zařízení 

je vhodné vyměnit za nové v období, v němž jsou průměrné roční náklady vypočtené 

z předchozích let minimální. V další části se naučíte, jak řešit situace, v nichž selhávají 

během své živostnosti homogenní jednotky. K sestavení modelu je nutná znalost 

pravděpodobností selhání jednotek v každém období. Při analýze lze využít teorie 

Markovových procesů. Výsledkem je určení počtu jednotek, které je nutné vyměnit na 

konci každého období.  

Doporučená literatura: 

JABLONSKÝ, J. Operační výzkum.: Kvantitativní modely pro ekonomické 

rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-44-3. 

str. 297 – 305. 

KOŘENÁŘ, V. Stochastické procesy. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002. ISBN 

80-245-0311-5. str. 11 – 13, 193 – 195, 206 – 211.  

8.1 Úvod 
V těchto úlohách lze charakterizovat zařízení průměrnými náklady na údržbu 

a provoz v průběhu jednotlivých let a zůstatkovou cenou (hodnotou) na konci každého 

roku. Důležitým předpokladem je, že v budoucnu se bude vyrábět stejný či podobný 

typ zařízení. Aplikací vhodných metod operačního výzkumu lze řešit i takové 

problémy, v nichž je cílem určení optimálního postupu při nahrazování opotřebených 

zařízení. Modely, pomocí nichž můžeme popsat a stanovit režim vyřazování fyzických 

jednotek, spadají do oblasti teorie obnovy. V praxi se setkáváme se třemi základními 

typy úloh: 

1. Náhrada opotřebeného výrobního zařízení. Cílem je rozhodnout, kdy je 

nejvýhodnější nahradit novým zařízením určité zařízení, které může být 

v provozu relativně dlouhou dobu a pomalu se opotřebovává. Důvody obnovy 

jsou především: 

a) V případě značného opotřebení vyžaduje zařízení častější a delší údržbu, 

což vede k růstu nákladů na jeho provoz, nehledě na ušlý zisk v důsledku 

jeho odstávek. 

b) Klesá výkon zařízení, čímž opět rostou provozní náklady v přepočtu na 

jednotku produkce. 

c) Technické či morální zastarání ve srovnání s novým zařízením. 

2. Výměna celého zařízení či jeho částí, u nichž pravděpodobnost selhání překročí 

únosnou mez. V těchto systémech nemusí být patrný pokles výkonnosti zařízení 

nebo jeho opotřebení, ale s jeho stářím (či se stářím jeho částí) se zvyšuje 

pravděpodobnost selhání zařízení. V okamžiku obnovy pak nahradíme celé 

zařízení (nebo jeho části) novým (novými) bez ohledu na stupeň opotřebení. 

Výpočet nejvhodnějšího okamžiku obnovy předpokládá znalost živostnosti 

V  
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výrobního zařízení (jeho částí), konkrétně pravděpodobností dožití určitého 

„věku“.  Tyto modely jsou založeny na teorii Markovových řetězců (viz dále).  

3. Určení optimálního plánu preventivních prohlídek či oprav zařízení nebo jeho 

částí. Cílem je snížit pravděpodobnost jejich náhlého selhání na určitou únosnou 

míru. 

V tomto kurzu se budeme zabývat pouze první a druhou skupinou úloh. 

8.2 Modely obnovy stárnoucího zařízení 
V těchto úlohách lze charakterizovat zařízení průměrnými náklady na údržbu 

a provoz v průběhu jednotlivých let a zůstatkovou cenou (hodnotou) na konci každého 

roku. Důležitým předpokladem je, že v budoucnu se bude vyrábět stejný či podobný 

stroj (stejně výkonný, kvalitní) za stejnou pořizovací cenu. Cílem je zjistit, kdy je 

nákladově nejvýhodnější provést výměnu starého zařízení za nové.  

Nejprve zaveďme následující značení:  

T  =  životnost zařízení, 

K  =  cena nového zařízení, 

ic  =  průměrné náklady na provoz a údržbu v i  – tém roce, 

iz  =  zůstatková cena na konci i  – tého roku. 

Pořizovací cena nového stroje je 60000 Kč. V tabulce 47 jsou uvedeny průměrné 

náklady na provoz a údržbu stroje v jednotlivých letech spolu se zůstatkovými cenami 

na konci každého roku. Rozhodněte, v kterém roce je nákladově nejvýhodnější stroj 

vyměnit za nový.  
 

Tab. 47 Průměrné náklady na provoz a údržbu zařízení, zůstatková cena 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 

ic  10000 12000 14000 18000 23000 28000 34000 40000 

iz  30000 15000 7500 3750  2000 2000  2000 2000 
 

 

Celkové průměrné náklady za i  let, pokud se zařízení rozhodneme vyměnit za nové 

na konci i  – tého roku, lze vypočítat podle vzorce: 

 
1

, 1,2,...,
i

i j i

j

R c K z i T
=

= + − = . (8.1) 

Z těchto hodnot určíme průměrné roční náklady, pokud se zařízení rozhodneme 

vyměnit za nové na konci i  – tého roku: 

 , 1, 2,...,i
i

R
R i T

i
= = . (8.2) 

Výměnu je vhodné provést, když průměrné roční náklady jsou minimální, tedy po 

k  letech: 

 
1,2,...,
mink i

i T
R R

=
= . (8.3) 

V tabulce 48 je provedena kalkulace hodnot (8.2). Podle minimální hodnoty 

v posledním sloupci 27000 bude výměna zařízení provedena po pěti letech.  

P  

V  
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Tab. 48 Kalkulace průměrných ročních nákladů 

i  ic  1

i

j

j

c
=

  
iz  iK z−  iR  iR  

1 10000 10000 30000 30000 40000 40000 

2 12000 22000 15000 45000 67000 33500 

3 14000 36000 7500 52500 88500 29500 

4 18000 54000 3750 56250 110250 27563 

5 23000 77000 2000 58000 135000 27000 

6 28000 105000 2000 58000 163000 27167 

7 34000 139000 2000 58000 197000 28143 

8 40000 179000 2000 58000 237000 29625 
 

8.3 Modely obnovy selhávajících jednotek 
V této části se budeme zabývat analýzou souboru homogenních jednotek 

(např. žárovek), které mají omezenou životnost, a u kterých jsou známy 

pravděpodobnosti selhání v jednotlivých obdobích. Cílem je odhadnout počet 

jednotek, které selžou v jednotlivých obdobích a bude je třeba vyměnit za nové. 

Zároveň získáme informace o věkové struktuře jednotek v každém období.  

Jsou zavedeny následující předpoklady: 

˙ zkoumá se obnova homogenních jednotek,  

˙ obnova je prostá, tzn. selhávající jednotky jsou nahrazovány novými 

jednotkami, přičemž početnost souboru jednotek se v čase nemění, 

˙ obnova se provádí na konci stejně dlouhých časových intervalů, 

˙ je známá maximální životnost jednotek T , 

˙ jsou známé pravděpodobnosti selhání jednotek v období i : 

 0, 1, 2,...,ia i T = , (8.4) 

 
1

1
T

i

i

a
=

= , (8.5) 

˙ pravděpodobnost selhání jednotky v průběhu jednotlivých období je nezávislá 

na selhávání ostatních jednotek sledovaného souboru, 

˙ neuvažujeme vliv morálního opotřebení ani zůstatkovou cenu. 

Uvažujme soubor 1000 homogenních prvků, které mají maximální životnost 4 měsíce. 

V tabulce 49 jsou uvedeny pravděpodobnosti selhání prvku v jednotlivých měsících. 

1) Nejprve předpokládejme, že na začátku prvního měsíce jsou všechny prvky nové. 

Cílem je zjistit věkovou strukturu v průběhu celého roku a limitní věkovou 

strukturu. 

2) Jak se změní situace v případě, že na začátku prvního měsíce je 25 % prvků každého 

stáří? 

 

Tab. 49 Pravděpodobnosti selhání prvku v jednotlivých měsících 

i 1 2 3 4 

ia  0,2 0,3 0,4 0,1 
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Z pravděpodobností selhání jednotek v období i  lze určit pravděpodobnosti dožití 

konce období i , což je pravděpodobnost, že jednotka vydrží v bezporuchovém 

provozu i  a více období, tedy že neselže dříve než v období i +1: 

 
1 2 ... , 0,1,..., 1i i i Tr a a a i T+ += + + + = − . (8.6) 

Evidentně platí: 

 
0 1r = , (8.7) 

 
1T Tr a− = , (8.8) 

 
1 , 1, 2,..., 1i i ir r a i T− − = = − . (8.9) 

Pro průměrnou životnost jednotek (průměrnou dobu bezporuchového provozu) lze 

odvodit: 

 1 2

1

. 1 2 ...
T

i T

i

V i a a a Ta
=

= = + + + . (8.10) 

Vzorec (8.10) je v podstatě váženým průměrem pořadí jednotlivých roků, v nichž 

může jednotka selhat. Dosazením hodnot ia  ze vztahu (8.9) do (8.10) lze pak získat 

vztah: 

 

1

0 1 1

0

...
T

i T

i

V r r r r
−

−

=

= = + + + . (8.11) 

Při odvození modelu obnovy selhávajících jednotek lze využít teorii Markovových 

procesů, které jsou užitečným nástrojem pro analýzu stochastických systémů. 

Důležitým pojmem je stav systému. Obecně se systém může nacházet v některém 

z nekonečného počtu stavů, v modelech obnovy však budeme předpokládat konečný 

počet stavů. Stav systému sledujeme vždy v určitém časovém okamžiku. Pokud stav 

systému v určitém období závisí pouze na stavu, v němž se systém nacházel 

v bezprostředně předchozím období, jedná se právě o Markovovův proces. Budeme 

předpokládat diskrétní časové okamžiky (měsíce, roky atd.). Markovovy procesy, 

které předpokládají diskrétnost stavů a času, se nazývají Markovovy řetězce. 

Chování systému lze popsat stavovými pravděpodobnostmi a maticí 

pravděpodobností přechodu. Stavové pravděpodobnosti ( )ip n  udávají 

pravděpodobnost, že systém se v časovém okamžiku n  nachází ve stavu i . Prvky 

matice pravděpodobností přechodu ijp  jsou pravděpodobnosti přechodu systému ze 

stavu i  do stavu j  mezi po sobě následujícími okamžiky. Pokud existuje k  různých 

stavů systému, pak pro oba typy pravděpodobnosti platí: 

 
1

( ) 1
k

i

i

p n
=

= , (8.12) 

 
1

1, 1,2,...,
k

ij

j

p i k
=

= = . (8.13) 
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V modelech obnovy je stav40  definován jako stáří jednotky: 

stav 0:  jednotka v předcházejícím období selhala a byla nahrazena novou 

jednotkou, v aktuálním období má tedy stáří 0, 

stav 1: jednotka první období přežila, v aktuálním období má tedy stáří 1, v dalším 

období buď přežije nebo selže a bude nahrazena novou jednotkou, 

… 

stav 1T − : jednotka se nachází v posledním období života, v aktuálním období má 

tedy stáří 1T − , v dalším období selže a bude nahrazena novou jednotkou. 

V každém období (kromě posledního) může tedy dojít pouze ke dvěma stavům: 

˙ jednotka období přežije a zestárne o 1 období, 

˙ jednotka selže, bude nahrazena a stane se z něj nová jednotka se stářím 0. 

Matice pravděpodobností přechodu P má tedy následující tvar: 

 

 

 

 

(8.14) 

 

Matice je definována tak, že v prvním sloupci je stáří jednotky v aktuálním období, 

v prvním řádku pak stáří jednotky v období následujícím. Z výše uvedeného vyplývá, 

že jednotka, jejíž stáří v aktuálním období je 0, s pravděpodobností 1a  selže (v prvním 

období své životnosti) a bude nahrazena novou jednotkou, tedy její stáří v následujícím 

období bude opět 0. S pravděpodobností 1r  jednotka přežije první období a zestárne 

o 1, její stáří bude tedy 1.  

V dalším řádku matice jsou uvedeny podmíněné pravděpodobnosti, tedy podíly 

pravděpodobností, v jejichž jmenovateli je pravděpodobnost, že se jednotka dožila 

příslušného období (stáří 1) a v čitateli buď pravděpodobnost selhání ve druhém 

období svého života 2a  nebo pravděpodobnost dožití dvou období 2r . Obdobně lze 

vypočítat i další prvky matice.  

Výjimku tvoří poslední řádek, který se týká jednotky, která je v posledním období 

své životnosti a s pravděpodobností 1 (s jistotou) v následujícím období selže a bude 

nahrazena jednotkou novou, jejíž stáří bude 0.  

                                                 
40 Pozor, stav 0 (stáří) je prvním stavem, stav 1 je druhým stavem atd.  
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Stavové pravděpodobnosti ( )ip n  tvoří vektor41  T

1 2( ) ( ), ( ),..., ( )Tp n p n p n p n= . 

Tento vektor popisuje věkovou strukturu jednotek v čase n , jeho složky vyjadřují 

podíly jednotek každého stáří. Např. vektor  T( ) 0,2;0,1;0,5;0,2p n =  ukazuje, že 

v období n  je 20 % jednotek nových, 10 % jednotek starých 1 období, 50 % jednotek 

starých 2 období a 20 % jednotek starých 3 období. Pro vektor stavových 

pravděpodobností platí: 

 T T( 1) ( )p n p n P+ = . (8.15) 

Za určitých předpokladů má vektor stavových pravděpodobností limitní chování, 

tj. s rostoucím časem se blíží limitnímu vektoru stacionárních pravděpodobností, pro 

který platí: 

 T Tq q P= . (8.16) 

Z (8.16) vyplývá, že v delším časovém horizontu se věková struktura, při přechodu 

z jednoho období do následujícího období, nemění. Pokud k soustavě rovnic, kterou 

získáme rozepsáním (8.16) po složkách vektoru, přidáme další rovnici 

 
1

1
T

i

i

q
=

= , (8.17) 

lze získat jednoznačné řešení.  

Vzhledem ke speciální struktuře matice P, v níž všechny sloupce kromě prvního 

obsahují jedinou nenulovou hodnotu, je možné řešení výše uvedené soustavy odvodit 

jako 

 
T 1 11

, ,..., Tr r
q

V V V

− 
=  
 

, (8.18) 

kde V je průměrná životnost jednotek (8.10), resp. (8.11). Vektor (8.18) popisuje 

limitní věkovou strukturu v procentním vyjádření, limitní věkovou strukturu souboru, 

který obsahuje celkem N jednotek, získáme snadno jako 

 
T 1 1, ,..., TNr NrN

Nq
V V V

− 
=  
 

. (8.19) 

Je zřejmé, že limitní věková struktura je nezávislá na počáteční věkové struktuře, tzn. 

tento vektor je stejný v případě, že jsou na počátku všechny jednotky nové nebo jsou 

v souboru jednotky různého stáří.  

Vrátíme se k zadání příkladu, v němž je na počátku sledovaného období 

1000 nových jednotek, které mají maximální životnost 4 měsíce a pravděpodobnosti 

selhání v jednotlivých měsících životnosti (viz tabulka 49). V tabulce 50 jsou 

vypočítány, s využitím vztahů (8.6) – (8.9), pravděpodobnosti dožití jednotlivých 

měsíců. V posledním sloupci je vypočtena průměrná životnost (8.11). 
 

Tab. 50 Pravděpodobnosti dožití, průměrná životnost 

i 0 1 2 3 V  

ir  1 0,8 0,5 0,1 2,4 
 

 

                                                 
41 Vektory jsou obecně sloupcové, symbol „T“ označuje transponovaný (řádkový) vektor.  
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Následně vypočteme matici pravděpodobností přechodu: 

 

 

(8.20) 

Tabulka 51 obsahuje vektory věkové struktury pro jednotlivé měsíce v roce pro 

případ, že jsou na počátku roku všechny jednotky nové, a pro případ, kdy jsou na 

počátku roku všechna stáří zastoupena rovnoměrně, tj. v souboru je 25 % jednotek 

každého stáří. (viz první řádek tabulky 51). 
 

Tab. 51 Věková struktura  

n  1( )p n  2 ( )p n  3( )p n  4 ( )p n  1( )p n  2 ( )p n  3( )p n  4 ( )p n  

0 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 

1 0,2000 0,8000 0,0000 0,0000 0,5938 0,2000 0,1563 0,0500 

2 0,3400 0,1600 0,5000 0,0000 0,3688 0,4750 0,1250 0,0313 

3 0,5280 0,2720 0,1000 0,1000 0,3831 0,2950 0,2969 0,0250 

4 0,3876 0,4224 0,1700 0,0200 0,4498 0,3065 0,1844 0,0594 

5 0,3919 0,3101 0,2640 0,0340 0,4118 0,3598 0,1916 0,0369 

6 0,4399 0,3135 0,1938 0,0528 0,4074 0,3294 0,2249 0,0383 

7 0,4134 0,3519 0,1960 0,0388 0,4232 0,3259 0,2059 0,0450 

8 0,4102 0,3307 0,2199 0,0392 0,4165 0,3386 0,2037 0,0412 

9 0,4212 0,3281 0,2067 0,0440 0,4144 0,3332 0,2116 0,0407 

10 0,4166 0,3369 0,2051 0,0413 0,4179 0,3315 0,2083 0,0423 

11 0,4151 0,3333 0,2106 0,0410 0,4168 0,3343 0,2072 0,0417 

12 0,4175 0,3321 0,2083 0,0421 0,4161 0,3335 0,2089 0,0414 
 

 

 

První sloupec v obou tabulkách určuje, kolik jednotek bude nutné v každém měsíci 

vyměnit. Stačí příslušné pravděpodobnosti vynásobit počtem jednotek v souboru 

N = 1000. Např. hodnota 0,4134 v 7. měsíci v tabulce 51 znamená, že přibližně 

413 jednotek bude v tomto měsíci mít stáří 0 měsíců, tj. budou nové, protože došlo 

k jejich výměně. V tabulce 52 je limitní vektor v procentním vyjádření (8.18) 

a v absolutních počtech jednotek (8.19). Hodnota 417 vyjadřuje z dlouhodobého 

hlediska počet jednotek, které bude nutné vyměňovat na konci každého měsíce.  
 

Tab. 52 Limitní vektor (v procentním vyjádření a v počtech jednotek) 

i 1 2 3 4 

iq  0,4167 0,3333 0,2083 0,0417 

iNq  417 333 208 42 
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Shrnutí 
 

Modely obnovy se týkají reálných úloh, v nichž je cílem stanovit optimální postup 

při nahrazování opotřebených zařízení. Model obnovy stárnoucího zařízení se 

používá v situaci, kdy je nutné zařízení po určité době vyměnit za zařízení nové. 

S postupem času rostou průměrné náklady na údržbu a provoz zařízení, a klesá jeho 

zůstatková cena. Předpokládáme, že v budoucnu bude na trhu stejné či podobné 

zařízení, které má stejnou kvalitu a výkon. Zařízení je vhodné vyměnit za nové 

v období, v němž jsou průměrné roční náklady vypočtené z předchozích let 

minimální. Další model se používá v případech, v nichž selhávají během své 

živostnosti homogenní jednotky. K sestavení modelu je nutná znalost 

pravděpodobností selhání jednotek v každém období. S využitím teorie Markovových 

procesů lze sestavit postup, jehož výsledkem je určení počtu jednotek, které je nutné 

vyměnit na konci každého období. 

Klíčová slova 

Model obnovy stárnoucího zařízení, model obnovy selhávajících jednotek, životnost 

zařízení, prostá obnova, pravděpodobnosti selhání jednotek, pravděpodobnosti dožití, 

průměrná životnost jednotek, Markovovy procesy, stav systému, matice 

pravděpodobností přechodu, limitní vektor stacionárních pravděpodobností, limitní 

věková struktura. 

Kontrolní otázky a náměty  

1. Kdy je nejvýhodnější vyměnit stárnoucí zařízení za nové? 

2. Co musí platit pro pravděpodobnosti selhání homogenních jednotek v jednotlivých 

obdobích?  

3. Co obecně vyjadřuje matice pravděpodobností přechodu? 

4. Co udávají pravděpodobnosti dožití?  

5. Co je to limitní vektor stacionárních pravděpodobností? 

6. Definujte pojem Markovovův proces. 

   

 

 

 

 

 
  

S  

K  
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Dodatky 

Výsledky testů 

Kapitola 1: 

Test předchozích znalostí:  1) c 

 2) b 

 3) c 

Odpovědi na kontrolní otázky: 

 1) Z období druhé světové války. 

 2) Definice problému, formulace ekonomického a matematického modelu, řešení 

úlohy, interpretace výsledků, verifikace a validace modelu, implementace 

výsledků.  

 3) Model je zjednodušeným obrazem reálného systému. 

 4) Ekonomický model je verbálním popisem reálného systému, matematický 

model je jeho matematickým vyjádřením. 

 5) Interpretace výsledků je slovní vysvětlení získaných numerických výsledků. 

 6) Verifikace modelu je ověření správnosti sestaveného modelu, tedy ověření toho, 

zda se podařilo ekonomický model správně převést na matematický model. 

Validace modelu je posouzení reálnosti získaných výsledků.  

 7) Počítačová simulace se používá pro řešení složitých stochastických 

a dynamických problémů, u nichž nelze použít analytické nástroje operačního 

výzkumu. 

Kapitola 2: 

Test předchozích znalostí:  1) a 

 2) b 

 3) a 

Odpovědi na kontrolní otázky: 

 1) Pomocí přídatné proměnné převádíme omezující podmínku ve tvaru nerovnice 

na rovnici. 

 2) Celočíselné proměnné se používají např. v kontejnerovém dopravním problému 

či řezné úloze, binární proměnné např. v přiřazovacím problému, v úloze 

o pokrytí a úloze obchodního cestujícího. 

 3) Je dán seznam míst, z nichž každé má být navštíveno vozidlem právě jednou. 

Vozidlo vyjíždí z depa, do kterého se opět vrací. Cílem je minimalizovat 

celkovou délku trasy.  

 4) Hodnota stínové ceny udává, o kolik se obecně změní hodnota účelové funkce, 

pokud se hodnota pravé strany nerovnice změní o jednotku. Zvýšení či snížení 

hodnoty účelové funkce závisí na typu extrému (max nebo min) a typu nerovnice 

(  nebo  ).  

 5) Nejprve je nutné obecně označit všechny vstupní údaje (počty prvků, indexy 

a parametry). Následně definujeme všechny proměnné, formulujeme účelovou 

funkci a všechny omezující podmínky. Při definici proměnných určíme, zda se 

jedná o nezáporné, celočíselné či binární proměnné.  
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 6) Proměnné představují počty originálních dílů, které budou rozřezány podle 

daného řezného schématu.  

 7) Nevýhody: algoritmus nezaručuje získání optimálního řešení, ve většině případů 

poskytuje pouze přípustné řešení. Výhody: algoritmus lze použít v případě, kdy 

analytik není schopen vytvořit optimalizační matematický model nebo vypočet 

řešení je z časového hlediska nepřijatelný, lze jej snadno naprogramovat 

v některém obecném programovacím jazyce a postup je navíc možné snadno 

modifikovat pro zadané speciální podmínky, které jsou mnohdy v matematickém 

modelu nerealizovatelné, výsledné přípustné řešení lze s využitím počítače 

získat prakticky okamžitě. Pro konkrétní typ úloh existuje většinou více 

heuristických metod, jejich postupnou aplikací můžeme získat několik 

přípustných řešení, z nichž vybereme to nejlepší, navíc lze mnohdy použít další 

heuristické metody, které nalezené řešení zlepší. 

 8) Jediné optimální řešení, alternativní optimální řešení, neexistuje optimální 

řešení, neexistuje přípustné řešení.  

Kapitola 3: 

Test předchozích znalostí:  1) c 

 2) a 

Odpovědi na kontrolní otázky: 

 1) Graf, který obsahuje neorientované i orientované hrany.  

 2) Jedná se o cyklus, který obsahuje každý uzel právě jednou.  

 3) Je to neorientovaný souvislý graf, který neobsahuje cyklus. 

 4) K nalezení nejkratších cest ze zvoleného uzlu do všech ostatních uzlů.  

 5) Najít minimální cyklus, v němž je obsažena každá hrana grafu alespoň jednou.  

 6) Je to podgraf, který obsahuje všechny uzly původního grafu, a tvoří strom.  

Kapitola 4: 

Test předchozích znalostí:  1) a 

 2) a 

 3)  b 

 4)  b 

Odpovědi na kontrolní otázky: 

 1) Vyjadřuje dobu, o kterou se může daná činnost opozdit, aniž by došlo k posunutí 

plánovaného termínu dokončení projektu.  

 2) Je to činnost s minimální časovou rezervou.  

 3) Ganttův diagram se používá k rozvržení realizace činností na časové ose. 

 4) Plánovaný termín dokončení projektu musí být větší nebo roven termínu 

nejdříve možného dokončení projektu.  

 5) Doba trvání činnosti v metodě PERT je náhodná veličina 

s  - rozdělením. Jsou zadány tři odhady doby trvání činnosti: optimistický, 

pesimistický a modální. 

Kapitola 5: 

Test předchozích znalostí:  1) b 

 2) b 

 3)  b 
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Odpovědi na kontrolní otázky: 

  1) Interval mezi okamžikem vystavení objednávky a okamžikem doručení 

dodávky.  

 2) Spojité sledování stavu zásob a periodické sledování stavu zásob.  

 3) Stav zásoby, při němž je nutné vystavit novou objednávku. 

 4) Intenzita produkce musí být vetší než intenzita spotřeby.  

 5) K určení minimální kapacity skladu. 

 6) Je to pravděpodobnost, že stochastická poptávka bude uspokojena. 

Kapitola 6: 

Test předchozích znalostí:  1) b 

 2) a 

 3)  c 

Odpovědi na kontrolní otázky: 

  1) Průměrný počet požadavků, příchozích do systému hromadné obsluhy za 

jednotku času.  

 2) Jako převrácenou hodnotu intenzity obsluhy.  

 3) Je to poměr intenzity příchodu požadavků a intenzity obsluhy. Podmínkou 

stabilizace systému je požadavek, aby intenzita provozu byla menší než jedna. 

 4) FIFO, LIFO, PRI a SIRO.  

 5) Typ pravděpodobnostního rozdělení intervalů mezi příchody požadavků, typ 

pravděpodobnostního rozdělení doby obsluhy, počet paralelně řazených 

identických obslužných zařízení, režim fronty, kapacita systému, velikost zdroje 

požadavků. 

 6) Průměrný počet požadavků čekajících ve frontě. 

 7) Náklady na provoz jednoho obslužného zařízení a náklady související s čekáním 

jednoho požadavku ve frontě. 

Kapitola 7: 

Odpovědi na kontrolní otázky: 

  1) Varianta, ke které neexistuje varianta, která by ji dominovala.  

 2) Relativní důležitost kritérií pro rozhodovatele.  

 3) Ideální varianta obsahuje ve všech kritériích nejlepší hodnoty, bazální varianta 

nejhorší hodnoty v rámci kriteriální matice. 

 4) Metodu WSA lze použít pro nalezení kompromisní varianty nebo pro uspořádání 

variant od „nejlepší“ po „nejhorší“.   

 5) Varianta, která je ze souboru variant vybrána některou metodou vícekriteriálního 

hodnocení variant jako nejlepší.  

Kapitola 8: 

Odpovědi na kontrolní otázky: 

  1) Zařízení vyměníme v období, v němž jsou průměrné roční náklady vypočítané 

z předchozích let minimální.  

 2) Jejich součet musí být roven jedné.  

 3) Matice obsahuje pravděpodobnosti přechodu z jednoho stavu do stavu jiného 

(nebo setrvání v současném stavu) během dvou po sobě následujících období.  
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 4) Jsou to pravděpodobnosti, že se jednotka dožije daného období, tj. selže 

v některém z následujících období. 

 5) Je to vektor stavových pravděpodobností, který se v dlouhodobém horizontu 

dále nemění. 

 6) O Markovovův proces se jedná v případě, že stav systému v určitém období 

závisí pouze na stavu, v němž se systém nacházel v bezprostředně předchozím 

období. 
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Vzorový zkouškový test pro OV1 
1. Lineární programování 

(a) K jakým možnostem zakončení výpočtu může dojít při řešení úlohy LP? 

Znázorněte všechny možnosti graficky. (4 body) 

(b) Definujte pojem stínová cena.  (3 body) 

(c) Napište obecný ekonomický a matematický model úlohy o pokrytí.   

  (8 bodů) 

2. Teorie grafů 

(a) Napište definici stromu.  (3 body) 

(b) Je dána následující tabulka vzdáleností mezi 8 místy. Najděte řešení úlohy 

obchodního cestujícího metodou nejbližšího souseda, pokud jsou Velvary 

výchozím místem. Vypočtěte celkovou délku trasy.  (8 bodů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Řízení projektů 

(a) Napište definici síťového grafu.  (3 body) 

(b) Střední doba trvání projektu je M = 20 dnů, směrodatná odchylka doby 

trvání projektu je σ = 1,82. Vypočtěte pravděpodobnost, že doba trvání 

projektu T bude od 17 do 19 dnů, tj. P(17 ≤ T ≤ 19). (6 bodů) 

 

4. Modely řízení zásob 

(a) Definujte pojem bod znovuobjednávky.  (3 body) 

(b) Co vyjadřuje rozdíl mezi intenzitou produkce p a intenzitou spotřeby h 

v produkčně – spotřebním modelu zásob?  (3 body) 

(c) Prodavač pomerančů nakupuje na začátku týdne zásobu pomerančů, a sice 

1 kg za 20 Kč a prodává jej za 40 Kč. Pokud mu na konci týdne pomeranče 

zbydou, prodá je výrobci džusu. Dostane od něj 15 Kč za 1 kg. 

Dlouhodobým průzkumem poptávky zjistil, že zákazníci žádají týdně 

průměrně 2000 kg pomerančů. Směrodatná odchylka činí 200 kg. Poptávka 

se řídí normálním pravděpodobnostním rozdělením. Jaké je optimální 

množství pomerančů, které má prodavač každý týden objednávat?   

   (7 bodů) 
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5. Modely hromadné obsluhy 

(a) Uveďte předpoklady modelu jednoduchého exponenciálního systému HO.

 (5 bodů) 

(b) Co označuje pojem průměrná délka fronty?  (3 body) 

(c) Předpokládejte, že v denní špičce do menzy přicházejí studenti 

v průměrném počtu 10 studentů za minutu. Jedna pokladní je schopna 

odbavit studenta průměrně za 20 sekund. Co byste přesně udělali, aby byl 

tento systém stabilní?  (4 body) 

Vzorový zkouškový test pro OV2 
1. Lineární programování 

(a) Definujte pojem přídatná proměnná.  (3 body) 

(b) Napište obecný ekonomický a matematický model dopravního problému.

  (7 bodů) 

2. Teorie grafů 

(a) Napište definici kostry grafu.  (3 body) 

(b) Je dána následující tabulka vzdáleností mezi 8 místy. Najděte řešení úlohy 

obchodního cestujícího metodou nejbližšího souseda, pokud jsou Velvary 

výchozím místem. Vypočtěte celkovou délku trasy.  (8 bodů) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Řízení projektů 

Sestavte síťový graf projektu daného následující tabulkou, BPČ představuje 

seznam bezprostředně předchozích činností.  (7 bodů) 
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4. Modely řízení zásob 

(a) Definujte pojem pořizovací lhůty dodávky.  (3 body) 

(b) Jaký musí být vztah intenzitou produkce p a intenzitou spotřeby h 

v produkčně – spotřebním modelu zásob?  (3 body) 

5. Vícekriteriální hodnocení variant 

Je dána následující kriteriální matice.  

  K1 K2 K3 K4 

 max min min max 

V1 22 2 14 10 

V2 20 6 13 18 

V3 30 4 18 16 

V4 26 5 20 14 

V5 24 5 10 20 

 

(a) Určete, které varianty jsou nedominované a proč. (6 bodů) 

(b) Uspořádejte všechny varianty metodou WSA. Předpokládejte, že váhy 

kritérií jsou v = (0,3; 0,4; 0,1; 0,2). (10 bodů) 

6. Modely obnovy 

(a) Definujte pojem limitní vektor stacionárních pravděpodobností.  

  (3 body) 

(b) Je dán vektor pravděpodobností selhání prvků v měsících 1 – 4: 

a  = (0,2; 0,3; 0,4; 0,1). 

Určete pravděpodobnosti dožití konce jednotlivých období a průměrnou 

životnost prvků. (7 bodů) 
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