


 



 

 



 

 



 

Abstrakt 

Tématem bakalářské práce jsou Přístupy k řešení rozhodovacích problémů v 

průmyslových podnicích. Úkolem práce je navrhnout vhodné přístupy k řešení rozhodovacích 

problémů v průmyslových podnicích. Práce obsahuje charakteristiku a popis problematiky 

řešení rozhodovacích problému a jeho rozdělení, popis vybraných metod rozhodovacích 

procesů, výhody a nevýhody použití. Praktická část obsahuje návrhy řešení pomocí metod 

lineárního programování, vyhodnocení, výhody a nevýhody metod lineárního programování. 
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Abstract 

The topic of my bachelor´s thesis is the Solution approaches in the managerial decision 

making in the industrial enterprises. I want to suggest appropriate approaches to solution 

decision making in industrial enterprises in this thesis. The bachelor´s thesis includes 

characteristic, description and division decision making, selected methods of decision making 

and compares particular advantages and disadvantages of competition. The practical part of 

my bachelor´s thesis includes proposals the solution using the methods of linear 

programming, evaluation, advantages and disadvantages of linear programming. 
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1      Úvod 

Problematika rozhodování je všeobecně, i mimo oblast managementu, poměrně často 

diskutovaná. Udělat to správné rozhodnutí, není často zrovna jednoduché, zejména pokud je 

na výběr z více, než dvou možností. Manažerské rozhodování proto využívá jako podpůrný 

nástroj, také matematický aparát a používá nejrůznější metody, jak pomoci správně se 

rozhodnout. Se vším je však třeba zacházet opatrně. Z manažerského rozhodování se v 

posledních letech vyvinula samostatná vědní disciplína, kdy pro podporu rozhodnutí se už 

nepoužívá pouze lidsky faktor, ale objevují se i různé počítačové programy, které napomáhají 

v podpoře rozhodnutí. V moderním světe se vyskytuje řada problému v praxi manažera, které 

jsou více, či méně závažné, které musí řešit, tudíž je na  vůdcovskou roli v moderní organizaci 

kladen velký důraz. Tyto problémové procesy jsou nejčastěji vyvolané tím, že se přítomnost 

nevyvíjí podle našich představ a plánů. Určitě můžeme na rozhodování nahlížet jako na jednu 

z nejklíčovějších rolí manažera, protože kvalita a výsledky organizace vycházejí právě ze 

správných strategických rozhodnutí. Problémy vznikají ve všech složkách organizace, začínají 

od plánování všech procesů v organizaci a pokračují při tvoření stálých podmínek, také u 

vedení pracovníku a i při samotné realizaci vytyčených cílů. Takže každý manažer, se musí 

rozhodovat rychle a správně jak problém vyřešit a pokud se takto má rozhodovat, tak musí 

mít vědomosti o tom, jaké postupy a metody by měl v problémových procesech zavádět a tyto 

metody rozhodování vhodně uplatnit. 

 V této bakalářské práci se seznámíme se základními postupy a metodami při řešení 

rozhodovacích problému v organizacích, rozdělíme si základní možnosti rozhodování, čím se 

takové manažerské rozhodování řídí, jakým principům podléhá. Seznámíme se s metodami, 

které se používají při rozhodování v průmyslových podnicích a to v různých podmínkách 

jistoty a rizika a nahlédneme na metody matematického programování a jak tento obor 

napomáhá manažerům při problémových procesech. Navrhneme pomocí algoritmů lineárního 

programování řešení rozhodovacích problémů, zanalyzujeme si výsledky lineárních 

algoritmů, tyto výsledky porovnáme, čím se jednotlivé metody liší a jaké výhody nebo 

naopak nevýhody jsou spojeny s algoritmy matematického programování. Účelem práce je 

nabýt teoretických znalostí v oboru manažerského rozhodování a poté tyto znalost i přenést a 

aplikovat do praktické části práce, kde se budeme zabývat řešením manažerských 

rozhodovacích problémů.  
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2      Manažerské rozhodování 

Rozhodování je jedna z nejdůležitějších součástí řízení podniku a organizací, které se v 

současnosti v podnicích vyskytují. Manažerské rozhodování můžeme chápat jako část našeho 

podnikového řízení, kdy se nehledí na zájmy jednotlivce, ale dává se přednost zájmům 

podniku, tudíž všech zaměstnanců. Manažerskou řídící činnost lze také chápat jako zvládání 

manažerských, to znamená i rozhodovacích problémů jako provádění souvislých řídicích 

úkolů. Znamená to tedy, rozhodnout o nejlepší volbě dalšího postupu. Manažerský proces je 

stále se opakujícím, ale obměňujícím se procesem, který se zaměřujeme na dosáhnutí 

vytyčených cílů naší organizace [4]. 

 Důsledek rozhodování je zjevný a neoddiskutovatelný ve výsledcích  a efektivnosti 

organizace, kde se dřív, nebo později musí projevit, zdali způsob rozhodování je pro budoucí 

výnosnost podniku výhodný, nebo nikoliv, protože právě nekvalitní rozhodnutí bývá jeden 

z nejčastějších důvodu neúspěchu. 

 Manažer má v podniku v rozhodovacích procesech roli rozhodovatele. Znamená to, že 

manažer se zabývá celým procesem rozhodnutí, tudíž je řešitel problému, neboli rozhodovatel 

a ten se zabývá hledáním nových, i zkoumáním již objevených metod provádění a řízení 

pracovního procesu a hledá to nejvýhodnější řešení problému [3], [17]. 

 

2.1      Manažer 

Protože se zabýváme manažerským rozhodováním v organizacích, určitě bychom měli 

vědět, co slovo manažer znamená. Jde o pracovníka organizace, který má za cíl prosazovat 

plány a zajistit v co největší míře efektivní plnění strategií, cílů a poslání organizace. Zároveň 

se jedná o osobu, která řídí management firmy jako proces, tudíž je odpovědný za výkon 

jednotlivých položek managementu a u všech položek managementu má hlavní úlohu právě 

manažer. Mezi tyto položky patří: 

 plánování, 

 organizování, 

 vedení, 

 kontrola, 

 řízení. 

K tomu, aby se každý manažer mohl efektivně rozhodovat, a mohl dostat své 

zodpovědnosti, je důležité, aby měl k tomu i příslušné profesní způsobilosti a dovednosti. 
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Mezi takové dovednosti zařazujeme dovednosti technické, humanitní, nebo jinak řečeno 

lidské a dále koncepční.   

 Samozřejmě se manažerské dovednosti liší od jednotlivých úrovní managementu. 

Zatímco vrcholový manažer by měl mít největší zastoupení v dovednostech koncepčních, 

které jsou představovány schopností předpovídat širší hledisko jednotlivých rozhodnutí na 

budoucí vývoj organizace, tak další schopnosti, tedy lidské a technické už jsou v jeho 

dovednostech zastoupeny v menší míře a právě tyto zbylé dovednosti by měli mít manažeři na 

jiných stupních řízení. Takže manažer střední úrovně, se už více zabývá oproti vrcholovému 

manažerovi dovednostmi humanitními a technickými proto, že jeho rozhodování mnohem 

více souvisí se samotným provozem podniku. Manažer střední úrovně by měl mít jako jediný 

v organizaci všechny schopnosti na stejné úrovni. A manažer první linie, který se nejvíce 

zabývá momentálními problémy v provozu, musí mít nejlépe zvládnuté schopnosti technické, 

protože právě on se dostává do každodenního kontaktu s problémy ve výrobě organizace. 

 Obecně se dá říct, že každý manažer, by měl mít ať už je na jakékoliv úrovní 

organizace velmi vyvinutou stránku jednáni s lidmi, protože právě to je důležitou stránkou 

jeho práce [13]. 

 

2.2      Typy manažerského rozhodování 

Pokud se v podniku objeví rozhodovací problém, tak rozhodovatel tedy manažer 

navrhne postup řešení, který jsme již v minulosti použili, a jedná se o běžný postup, který se 

osvědčil. Tomuto rozhodování se říká programové rozhodnutí. Opakem je rozhodnutí 

neprogramované, kdy se objevuje problém, který je složitý, nebo ojedinělý a používá se 

nekonvenčních čili tvůrčích řešení rozhodovatele [3]. 

Musíme si uvědomit, že rozhodování neprobíhá jen na jedné úrovni řízení, tak proto 

sledujeme dvě stránky těchto postupů [8]:  

 hledisko meritorní (což znamená stránku věcnou a obsahovou), 

 hledisko formálně logickou (procedurální, týkající se postupu). 

u hlediska meritorního má každý typ rozhodování své specifické rysy, které se projevují 

růzností jednotlivých procesu a jsou studiem odlišných vědních oborů. Zatím co u hlediska 

procedurálního se předpokládá, že procesy mají své společné znaky [1]. 

Protože se nedá mluvit o celistvosti jednotlivých teoriích rozhodování, existují i další 

názory na rozhodovací teorie a to podle Jiřího Fotra to jsou tato dvě hlediska: 



4 

 

 Normativní teorie, která se zabývá tvořením a poskytováním norem a návodů na řešení 

rozhodovacích problémů, 

 Deskriptivní teorie, která se zabývá již uskutečněnými a vyzkoušenými procesy, tedy 

zajímá se o problémy, které se ve skutečnosti vyskytují. 

V současné době se tyto dvě teorie stále více prolínají a doplňují z důvodu rostoucích 

změn vnitřního i vnějšího prostředí, které působí na proces rozhodování [4]. 

 

2.3      Manažerské řízení 

Řízení procesů můžeme rozdělit na několik částí a to podle jejich důležitosti či složitosti 

a to jak časového tak i informačního. Manažerské řízení může být strategické (vrcholové), 

taktické (střední) a operativní [3].  

Jednotlivé stupně řízení na sebe navazují a jsou spolu propojeny. Samozřejmě jsou mezi 

nimi rozdíly z hlediska oprávnění k rozhodování při stanovení strategií, cílů, odpovědností při 

kontrole, realizaci i časové složitosti. 

 Strategické řízení se zabývá oblastí dlouhodobého plánování a mělo by se zaměřovat 

na směřování organizace s vytyčenými cíly. Tato část řízení zajišťuje, že veškerý chod firmy 

není náhodný, ale všechny činnosti se dějí podle nastavených cílů a dlouhodobých strategií 

organizace.  Strategické řízení je hlavní nosnou kostrou organizace, a nejvyšší manažerskou 

činností, kde se střetávají všechny manažerské funkce a jsou zastoupeny ve větší, či menší 

míře jako jsou plánování, organizování, vedení, kontrola. Také definuje, nebo vymezuje 

pravidla podniku pro správné fungování v dlouhodobém měřítku. 

Taktické řízení také můžeme nazvat střednědobým, kterým se zabývá hlavně střední 

management. Navazuje na cíle, které se stanovily ve strategickém řízení, a zabývá se jejich 

dosažením. V taktickém řízení se neklade důraz na inovace a nové nápady, často se procesy v 

této části opakují, už jsou dobře popsané.  Dále se liší od strategického větší podrobností, 

časovou náročností nebo větší znalostí provozu. 

Operativní řízení se zabývá zajištěním průběhu procesů tak, jak byly naplánovány. Je 

zodpovědné za správu a řízení činností, které přímo zasahují do produkce výrobku. Je to 

nejnižší stupeň řízení v hierarchii organizace. Zasahuje do krátkého časového horizontu. Také 

navazuje jako předchozí stupeň na strategické řízení a navazuje na stanovené cíle [1], [6]. 
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2.4      Rozhodovací procesy 

Proces rozhodnutí je systém, kdy na sebe navazují a působí jednotlivé kroky procesu, 

které můžeme pojmenovat jako etapy, nebo fáze. Tyto fáze můžeme rozčlenit podrobněji. 

Podle toho se také mění složitost a počet fázi rozhodovacího procesu. Méně podrobné řešení 

může vypadat takto: 

 Rozhodovací problém - je odrazem existence odchylky mezi stavem žádoucím a 

stavem skutečným, kterým se zabýváme. Kdy tato odchylka je nežádoucí a vyžaduje 

řešení. 

 Rozhodovací situace - je výsledkem sledovaného objektu, podmínkami i faktory 

prostředí (jak vnějšího, tak i vnitřního), stanoveným cílem a variantami řešení.  

 Rozhodovací proces - proces, který se zabývá volbou mezi několika možnými 

výsledky, hledáme nejvýhodnější řešení problému. 

 Variantnost řešení - dostupnost výběru možných řešení, které vyhovují kriteriím, 

posouzení i podle možných negativních příčin. 

U členění, které je podrobnější rozeznáváme tyto fáze rozhodovacího procesu: 

 Identifikace - kdy získáváme informace, poznatky, snažíme se pojmenovat tento 

problém.  

 Analýza a formulace - provádíme rozbor, poznatek o problému a určení jeho 

podstatných části např. proč tento problém vznikl. 

 Stanovení kriterií hodnocení - jakými faktory se budou vyhodnocovat varianty řešení. 

 Tvorba variant řešení - snaha nalézt takové zaměření, které by vedlo k dosažení řešení. 

 Stanovení důsledků variant - dosáhnout zjištění, které varianty by měly nejmenší nebo 

naopak největší účinek. 

 Hodnocení důsledků - dochází k výběru varianty, která bude použita k řešení našeho 

problému. Dochází k seřazení variant podle jejich výhodnosti. 

 Realizace varianty- zvolili jsme tu nejvhodnější variantu (s nejmenšími negativními 

důsledky) a převedli do praxe v podniku. 

 Kontrola výsledků- vybranou variantu podrobíme kontrole a zjišťujeme odchylky od 

ideálního stavu [4]. 
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2.5      Prvky rozhodovacích procesů 

Prvky rozhodovacího procesu jsou: cíl (cíle) rozhodování, kriteria hodnocení, subjekt a 

objekt rozhodování, varianty rozhodování a jejich důsledky, stavy světa. 

 Cíle rozhodování - každý proces je cílevědomá činnost, kterou se snažíme dosáhnout 

žádoucího budoucího stavu systému. To znamená jak interního i externího prostředí.  

 Kritéria hodnocení - jsou úzce spojena s cíli, kterých se má dosáhnout. Kritéria určuje 

rozhodovatel právě na základě cílů organizace. Tato kritéria hodnocení můžeme 

rozdělit na dvě základní skupiny, a to kvantitativní (jasná náplň, snadná měřitelnost) a 

kvalitativní (kritéria s širší náplní). 

 Subjekt rozhodování - rozhodnutí v oblasti manažerského procesu provádí, buď 

skupina lidí, nebo jednotlivec. Pokud mluvíme o skupině osob, tak tento subjekt 

nazýváme kolektivním subjektem rozhodování, a když rozhodnutí provádí jednotlivec, 

hovoříme o individuálním subjektu rozhodování. Dále v praxi existuje rozdíl mezi 

subjektem statutárním a skutečným. 

 Objekt rozhodování – je to organizační část, ve kterém se problém formuloval a 

kterého se rozhodování týká. Pod tímto pojmem si můžeme představit například 

výrobní proces, ve kterém se objevil problém.  

 Stavy světa - tento pojem chápeme jako možné stavy, které se ovšem vzájemně 

vylučují a ovlivňují rozhodovatele při rozhodování. 

 

2.6      Typy rozhodovacích procesů 

Podle Jiřího Fotra se rozhodovací procesy dle složitosti rozdělují na procesy, dobře 

strukturované a špatně strukturované. Rozdílný pohled má Keřkovský, který je dělí na 

strukturované, semistrukturované a špatně strukturované.  Dále je můžeme rozčlenit na 

procesy za jistoty, rizika a nejistoty, nebo procesy závislé a nezávislé na čase organizačně atd. 

 

2.6.1      Dobře strukturované rozhodovací problémy 

 Tyto problémy se vyskytují nejčastěji v oblasti operativního řízení, jak můžeme vidět 

na Obr. 1 nejnižšího stupně řízení organizace, tudíž je také můžeme nazývat jako procesy 

jednoduché, nebo programové. Jedná se o problémy, kde proměnné jsou kvantifikované, takže 

lze vyhledat jen jediné správné řešení problému. Jedná se například o využití výrobní linky, 

nebo stanovení velikosti objednávky [4]. 
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2.6.2      Špatně strukturované rozhodovací problémy 

 Těmito problémy se zabývají hlavně vyšší úrovně řízení organizace tedy strategické a 

taktické řízení. Hlavní vlastnosti špatně strukturovaných problémů je neurčitost charakteru 

problému. Vždy se jedná do určité míry o nový, nebo nijak nepopsaný problém. Abychom 

tyto problémy byli schopni řešit, musíme používat nové přístupy řešení a spolu s novými 

znalostmi. Každý takový problém je charakteristický několika vlastnostmi [4] : 

 velké množství činitelů, které proces ovlivňují a to činitelé vnitřní i vnější, 

 proměnlivost a neplánovanost změn v okolí organizace, 

 velké množství klasifikace variant řešení,  

 složité znázornění informací pro rozhodnutí. 

 

Obr. 1 Typy rozhodovacích problémů dle úrovně řízení [4] 

 

2.7      Další typy rozhodovacích procesů 

Mezi další rozhodovací procesu můžeme zařadit procesy závislé a nezávislé, nebo 

procesy individuální a kolektivní atd. 

 

2.7.1       Závislé a nezávislé procesy  

Závislost jednotlivých procesů může být věcná, nebo časová. U závislosti časové 

navazují rozhodnutí v časové posloupnosti na sebe, takže minulé volba ovlivní další 

rozhodnutí. U věcné je závislost patrná mezi jednotlivými složkami organizace.  
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2.7.2      Individuální a kolektivní procesy 

Už z názvu procesů lze jednoduše vyčíst, jaký je mezi nimi rozdíl. U individuálního 

přístupu se problémem zabývá pouze jedna zodpovědná osoba, zatím co u kolektivního je 

zodpovědná skupina, kolektiv pověřených pracovníků. Také si musíme uvědomit, že při 

každém rozhodovacím problému si již před jeho realizací musíme ujasnit, který ze dvou stylů 

řešení bude výhodnější. Každá z těchto metod má své výhody i nevýhody. Zatímco u 

skupinového rozhodování dochází k více pohledům na problém, inovativních metod řešení 

problémů, nebo získání většího množství informací, tak na druhou stranu takové skupinové 

rozhodnutí trvá daleko déle, dochází k vlivu vedoucího skupiny, nebo ke konfliktům mezi 

členy rozhodovací skupiny. Tyto problémy se při individuálním řešení nedostavují [1], [2]. 

 

2.7.3       Jednokriteriální a vícekriteriální rozhodování. 

Jednokriteriální rozhodnutí je pro pochopení mnohem jednodušší, používáme ho u 

problému, kdy jedno kritérium řešeného problému svou důležitostí výrazně převyšuje 

důležitostí ostatní kritéria. Zatímco u vícekriteriálního rozhodnutí je výsledkem riziko a 

nejistota, protože čím je víc kritérii a faktorů, které rozhodnutí ovlivňují, tím je učinit konečné 

rozhodnutí složitější [10]. 

 

2.8      Modely rozhodování 

Rozhodovací modely jsou dvojí typu a to racionálně-ekonomický a administrativní 

  

2.8.1      Racionálně ekonomický 

 Tento model se skládá ze dvou části a to z racionálního rozhodnutí, jinak řečeno 

rozhodnutí logického či rozumného což znamená, že se rozhodovatel nebo skupina k tomu 

určená rozhoduje na vytyčených cílu podniku a z ekonomicky racionálního, kdy se manažer 

snaží dosáhnout takového rozhodnutí při řešení problému, aby se došlo k co nejvyššímu zisku 

podniku.  Pro ekonomicky racionálního rozhodnutí je typické: 

 znalosti všech variant vedoucích k dosažení stanoveného cíle, 

 znalost všech důsledků těchto variant 

 neomezená schopnost ohodnotit kvantitativně každou variantu, tj. stanovit číselně její 

užitek. 

 volba nejlepší varianty, tj. varianty s nejvyšším užitkem.  
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Specifičnost ekonomicky racionálního přístupu spočívá v tom, že se předpokládá komplexní 

znalost všech variant řešení, jejich dokonalé ohodnocení a volba optimální varianty.  

Jde tedy o systematické uplatňování principu optimalizace [4]. 

 

2.8.2      Administrativní model 

Protože ve skutečném světě není možné dosáhnout ideálního řešení, není možné znát 

všechny varianty, nebo důsledky vedoucí k dosažení stanoveného cíle, jak to uvádí model 

racionálně ekonomický tak se ve skutečnosti objevuje model administrativní. Mezi typické 

vlastnosti takového modelu patří: 

 pracuje jen s menším množstvím dat a informací, 

 vytvoří jen elementární pohled na skutečnost, 

 nedochází k hledání toho nejlepšího řešení, ale jen k přijatelnému. 

Při řešení administrativním modelem se nedosahuje optimálních řešení z několika 

důvodů. Hlavně nedostatek znalostí, finančních prostředků a znalost všech variant řešení a 

jejich důsledků zabraňují tomu, abychom nacházeli ty nejlepší varianty řešení problému. 

Tento model je zcela běžně používán při rozhodování v podnicích a to právě díky menším 

požadavkům na rozhodovatele i podnik a to například z hlediska informací nebo 

myšlenkových inovací [4]. 
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3      Procesy za jistoty, rizika a nejistoty  

Tyto procesy rozdělujeme dle informací o stavech světa a budoucích stavech,  které 

mohou nastat jak v okolí, tak uvnitř podniku.  

Pokud jsme zcela informování o tom, ke kterému stavu dojde tak říkáme, že máme 

úplné informace. Dále, když známe budoucí poměry i to s jakou pravděpodobnosti nastanou 

tak je nazýváme procesy za rizika. Pokud nám nejsou známy data a informace o situacích, 

které nastanou, jde o rozhodování za nejistoty. 

Tyto rozhodovací procesy se také liší od toho, která úroveň řízení se jimi zabývá. Zatím 

co rozhodovacími procesy za jistoty, které nejsou  tak časově, informačně nebo z hlediska 

znalostí náročné se zabývá operativní řízení, tak rozhodovacími procesy, které jsou náročnější 

na rozhodnutí se zabývá řízení taktické a strategické [4],[19]. 

 

3.1      Procesy za rizika a nejistoty 

Jak už jsme uváděli v předchozí kapitole, jedná se o rozhodování, kdy nemáme 

informace o budoucích stavech světa. 

Při rozhodování za nejistoty a rizika používáme také různá pravidla rozhodování a to 

v případech, když nemáme informace o subjektivní pravděpodobnosti nebo pravděpodobnosti 

o stavech světa. Těchto pravidel je několik [19], [2]: 

 pravidlo minimaxu, 

 pravidlo maximaxu, 

 pravidlo Laplaceovo, 

 hurwiczovo pravidlo, 

 savageovo pravidlo. 

Stejně tak se při rozhodování za rizika používají pravidla, mezi které se řadí například: 

 pravidlo utility, 

 pravidlo očekávané hodnoty. 

Důležitým pojmem v rozhodování za rizika je subjektivní pravděpodobnost. Díky určení 

teto pravděpodobnosti, můžeme používat metody pro podporu rozhodování jako metodu 

Monte Carlo, nebo rozhodovací matice a stromy. 
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3.2      Subjektivní a objektivní pravděpodobnosti 

Při rozhodování manažera, který nemá všechny informace pro zcela exaktní rozhodnutí 

a budoucí situace mohou být příznivé i nepříznivé z pohledu hospodářských výsledků. Takže 

při rozhodování vzniká stanovení situací, které jsou nebezpečné, nebo nadějné, pokud 

očekáváme příznivý výsledek a tyto situace můžeme hodnotit pravděpodobnostmi.  

Protože rizikové situace nejde vždy vyjádřit jen objektivní pravděpodobnosti, která je 

definovaná na základě minulých číselných vyjádření, tak objektivní pravděpodobnost je v 

praxi výjimečným jevem. Právě proto se dává větší pozornost při ohodnocení rizikových 

situací na subjektivní pravděpodobnost 

 

3.3      Subjektivní pravděpodobnost 

Už od slova subjektivní si můžeme představit, co tento pojem znamená. Jedná se tedy o 

pravděpodobnost, kde každý rozhodovatel má trochu odlišné osobní očekávání, nebo 

přesvědčení ve výskyt daného stavu, aniž by byl schopen říct proč tomuto stavu věří, nebo ne. 

Subjektivní pravděpodobnost je pravděpodobnost, která vystihuje hodnotu osobního mínění 

rozhodovatele ve výskyt dané budoucí situace. Toto mínění je však podloženo zkušenostmi, 

nebo znalostmi, které mohou jeho víru podpořit [4]. 

Subjektivní pravděpodobnost můžeme vyjádřit bud číselně (kvantitativně) nebo slovně 

(verbálně) jak je ukázáno v tabulce. (viz. Tab. 1)  

Tab. 1 vyjádření subjektivní pravděpodobnosti [1] 

 

Číselně si pravděpodobnost můžeme zobrazit ve dvojím vyjádření. To první je 

vyjádření pomocí čísel 0 až 1. Kdy, čím je skutečnost více pravděpodobná tak je blíže k číslu 

jedna. Takový způsob vyjádření je rozšířenější. Druhým způsobem číselného vyjádření je 

pomocí poměru, kdy se uvádí celkový počet situací, které mohou v budoucnosti nastat za 

určitý časový úsek. Velkou výhodou číselného vyjádření je jejich jasná určitost a 
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jednoznačnost i přesto, se však více objevuje vyjádření verbální,  s kterým manažeři pracují 

raději z důvodu srozumitelnosti. 

Dále je možnost pravděpodobnost vyjádřit verbálně. Tato metoda vyjádření ačkoliv je 

mezi manažery populárnější, tak má velkou řadu nevýhod. Hlavním problémem tohoto 

způsobu vyjádření je nejasná specifikovanost slovního vyjádření, tudíž každý rozhodovatel si 

ho může vyložit trochu jinak, takže by takové slovní vyjádření mělo být jen prvním 

mezikrokem k uplatnění jiné jednoznačněji určité číselné metody. Také není vhodné pro další 

použití matematických modelů, které podporují manažerské rozhodování.  

Pro stanovení subjektivních pravděpodobností se používají dvě možnosti stanovení a to 

metoda spojitá a disktrétní. Určení disktrétní metodou je jednodušší a to z toho hlediska, že 

faktory rizika nabývají konečných hodnot a v ideálním případě pouze dvou (například 

úspěšný, nebo neúspěšný výrobek), takže s nimi můžeme lépe pracovat. Zatímco u spojitých 

faktorů rizika jsou tyto hodnoty nekonečného počtu [1], [4]. 
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4      Metody rozhodovacích problémů 

4.1      Metody rozhodovacích problému za jistoty 

 Před každým řešením rozhodovacích problémů je nutné si daný problém nejdříve 

pojmenovat, tento krok se nazývá identifikace a poté určení cílů řešení. Potřebujeme pochopit 

vnitřní podmínky organizace a také její okolí[4]. K těmto aktivitám používáme situační 

analýzu. 

4.1.1      Situační analýza  

Je komplexní analýza zachycující všechny podstatné informace a faktory (vnitřní i 

vnější), které ovlivňují současnou i budoucí situaci organizace. Pomocí situační analýzy sbírá 

organizace informace o svých silných a slabých stránkách, příležitostech a hrozbách. Také by 

měla napomoci manažerovi v práci směrem k lepší organizaci. [15] 

Situační analýzu můžeme rozdělit v základu na čtyři hlavní aktivity, které obsahuje[4]: 

 popis, poznání problému,  

U této fáze se vyskytují problémové situace, u kterých je potřebný řídící zásah. 

Objevuje se zde to, co se projevuje negativně, kde se to projevuje, případně od kdy a v jakém 

rozsahu se daný problém objevuje. To vyžaduje informace od manažerů, kteří příznak 

problému zaregistrovali, nebo se pohybují na problémových místech. 

Protože se nejedná o jednoduchou operaci, snažíme si jí zjednodušit. Vyjasníme si jasné 

cíle odpovědnosti, rozpracování obsahu možných nebezpečí a možností, sledování vývoje a k 

tomu hledání inovačních zlepšení. 

 vyčlenění dílčích úloh a problémových rysů, 

Představuje určení, čím se zkoumaný objekt liší od toho, na kterém se problém ještě 

nevyskytnul. Jedná se o proces získávání informaci, kdy se snažíme vymezit okruh možných 

příčin.  

Pokud se jedná o problém, který je jednoduchý na řešení, tak se tento krok vynechává, 

tudíž se nemusí rozebírat na jednotlivé dílčí úlohy. 

 stanovení plánů. 

Při stanovení plánu řešení se ohlížíme na to, zda se problém, kterým se zabýváme, již 

byl někdy popsán, nebo nikoliv. A podle toho si vybereme plán řešení 

 naplánovaní řešení. 

Sestavuje se plán řešení ti metody, kterými by jsme daný problém měli řešit. 
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4.1.2      Analýza příčin a následků 

 Tato metoda se používá jako vyhledání nejzávažnějších příčin vzniklého problému a 

nalezení možné spojitosti mezi příčinou a následkem. Analýza napomáhá k nalezení faktorů, 

které se podílejí na vytvoření nežádoucího výsledku, tudíž lze zobrazit všechny možné a 

skutečné předpoklady problému.  

 Výsledkem této analýzy je zobrazení diagramu tzv. rybí kosti neboli Ishikawův 

diagram, který se nazývá také diagram příčin a následků jak je uvedeno na obrázku 2. Není to 

však jediné možné zobrazení analýzy. Informace, které získáme z identifikování problémů, 

můžeme transformovat i do různých myšlenkových (kognitivních) map, nebo hierarchických 

stromů. 

Jedná se o jednoduchou metodu, která se využívá hlavně při rozhodovacích procesech s 

kolektivním přístupem. Sestrojení takového diagramu se skládá z několika hlavních bodů a to 

z: 

 důsledku, 

 kategorie (skupiny) příčin a jejich podkategorie, 

 popis, pojmenování příčiny. 

Začíná se důsledkem celého problémy, který se v podniku vyskytl. Tento problém se 

stává hlavou celého diagramu a je umístěna na pravé straně. Z této hlavy, neboli důsledku 

celého problému vychází páteř diagramu, která má představovat hlavní nosnou konstrukci 

analýzy. Poté si už můžeme sestrojit jednotlivé kategorie příčin, které vedou k páteři a jsou 

příčinami problému. Tyto kategorie se podle důležitosti, kterou v procesu zastávají řadí  co 

nejblíže k důsledku tedy k hlavě diagramu, zatímco skupiny, které nemají tak vysokou 

závažnost na problém se zobrazuj v levé části diagramu. 

Názvy podskupin by neměly být stručné, nebo obecné. Často se stává, že tyto skupiny 

se dělí jen na 5 základních prvků jako jsou lidí, zařízení, materiál, metody, řízení,nebo 

prostředí ale musíme si uvědomit, že každý problém je v procesu rozhodování jedinečný, 

takže by jsme měli volit názvy skupin tak, aby co nejlépe vystihovaly realitu. Je dobré v 

tomto diagramu i kvalifikovat jednotlivé příčiny a kategorie problému, i když to je pouze 

subjektivní hodnocení skupiny rozhodovatelů, abychom mohli co nejlépe rozhodnout o 

nápravě problému [11]. 
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Obr. 2 Diagram příčin a následků [15] 

 

4.1.3      Paretova analýza 

Pro správné řešení rozhodovacích problému si musíme uvědomit, co je pro nás 

důležité a co naopak není, neboli zjišťujeme užitečnou menšinu, která podle Paretova principu 

říká že 20% příčin způsobuje 80% problému. dá se to vyjádřit, jako když malé množství 

bohatých zákazníků nám pro organizaci vytváří většinu příjmů. Tuto metodu můžeme poznat i 

pod názvem ABC analýza. 

Tato metoda patří mezi nejjednodušší. Sestavení takového diagramu se skládá ze 4 základních 

kroků[9]. 

 určení seznamu problémových kritérii, 

 sběr dat, určení podílu výskytu příčin za časovou jednotku, 

 sestaveni sloupcového grafu, 

 sestavení kumulativního zastoupení kategorií. 

Podrobněji je postup následující, kdy podle sloupcového grafu rozdělíme položky podle jejich 

důležitosti vzhledem k problému, který řešíme a setřídíme je do skupin podle Lorenzovy 

křivky.  Nejčastěji se tyto skupiny označují písmeny A,B,C kdy skupina A obsahuje 

nejdůležitější složky, kterých je ovšem nejméně. Skupina A obsahuje 10-20% položek, 

skupina B to je 30-50% položek a u skupiny C zbývajících 45-50%.  
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Podstatou metody je, odhalit nejdůležitější položky, které nejvíce ovlivňují naši organizaci a 

těmto položkám se věnovat.  Výhodou metody není je její jednoduchost, ale také univerzální 

použití ve všech oborech managementu [9]. Diagram takové analýzy vidíme na obrázku 3.  

Obr.3 Diagram Paretovy analýzy [15] 

 

4.2      Metody rozhodovacích problému za rizika a nejistoty 

Riziko je jednou z možností, jak dospět k výbornému ekonomickému a hospodářskému 

výsledku, ale je tu také možnost, že manažer rozsah rizika nevyhodnotí správě a dojde k 

narušení ekonomické rovnováhy a stability organizace [16], [4]. 

Riziko má dvě hlavní hlediska a to stránku pozitivní a negativní. Zatím co pozitivní 

stránka je pro organizaci žádoucí představuje jakýsi hnací motor, protože je zde vidina zisku, 

uplatněním na trhu. Tak stránka negativní je nežádoucí, kdy dochází k nedostatečnému plnění 

našich plánu a nestabilitě naší organizace [16]. Obecně však můžeme říci, že jsou při řízení 

podniku nejčastější. 

Nejistotu definujeme jako stav, kdy dochází i k minimálnímu nedostatku informací, 

které by bránily správnému pochopení problému a následnému výběru nejlepšího rozhodnutí. 

Jednoduše řečeno riziko a nejistoty se v rozhodování vyskytuje, protože nikdy 

nemůžeme předem znát budoucí stavy okolí [11]. 

 

4.2.1      Rozhodovací matice 

Rozhodovací matice je jednou z možností vyjádření rozhodovacího procesu při 

rozhodování za rizika a nejistoty. Každá rozhodovací matice je tvořena tabulkou, kdy v 
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řádcích tabulky jsou vyobrazeny možnosti rozhodnutí (rizikové varianty) a poté ve sloupcích 

hodnoty jednotlivých faktorů rizika, nebo jinak označované jako rizikové situace, nebo stavy 

světa, nebo scénáře (pokud se v matici objeví jen jeden rizikový faktor, jsou ve sloupcích 

tabulky zobrazeny hodnoty této rizikové varianty).  

V jednotlivých buňkách tabulky jsou uvedeny důsledky rizikových variant vzhledem ke 

zvolenému kritériu hodnocení (např. zisku, rentability kapitálu apod.). Avšak si musíme 

uvědomit, že řada dalších rozhodovacích procesů za rizika a nejistoty není, tak jednoduchých 

abychom je mohli řešit jednoduchými maticemi. Mezi další metody používané při těchto 

typech rozhodování jsou například, simulace metodou Monte Carlo, rozhodovací stromy a 

pravděpodobností stromy. 

K tomu abychom tento rozhodovací nástroj lépe pochopili, uvedeme praktický příklad.  

Prodejce, který bude chtít prodávat produkty, tak aby dosáhl co největšího zisku. Tudíž 

se rozhoduje, jaký objem výrobku má koupit, aby se mu investice co nejvíce vyplatila, 

protože se jedná o omezenou sérií, nemůže disponovat neomezeným množstvím produktu. 

Jeden produkt stojí 120 korun a prodává se za 150 korun, protože se jedná o sezónní výrobek, 

je zde nejistota v prodejnosti tohoto produktu a musel by se ho zbavit v hodnotě pouze 30 

korun. Rozhoduje se mezi objednáním 1000, 2000, nebo 3000 tisíc kusů. Samozřejmě když 

objedná menší počet kusů výrobků, tak se odstraňuje riziko ztráty při horší sezónní poptávce. 

V tabulce můžeme vidět jednotlivé zisky a ztráty v kombinaci s velikosti nákupů a poptávky 

zákazníku [4]. 

Tab. 2 rozhodovací matice 

 

Při koupi 1000 kusů: 1000 * (150-120) = 30 000 

Pokud si obchodník objedná tisíc kusů produktu, tak sice nepokryje při velké poptávce 

všechny zákazníky a dá možnost konkurenci, ale v žádném případě se nedostane do ztráty, 

protože na každém kusu produktu vydělá 30 korun z důvodu nákupu produktu za 120 a 

prodeji produktu za 150. 

Při koupi 2000 kusů: 2000 * (150-120) = 60 000 

    30 000 - 1000 * (30-120) = 30 000 - 70 000 = - 40 000 

 

1000 2000 3000

1000 30 30 30

2000 -40 60 60

3000 -150 -30 90

počet kusů
prodej výrobku
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 Pokud si objedná dva tisíce kusů tohoto produktu, tak dosáhne většího zisku při 

prodeji každého kusu, ale pokud prodá jen tisíc kusů, tak se dostane do ztráty 40 tisíc korun, 

protože zisk z prodeje poloviny, tudíž tisíce kusů nám dělá 30 tisíc zatímco ztráta zbylých 

kusů nám naroste na 70 tisíc, protože produkt prodáme jen za 30 korun, zatímco jsme ho 

koupili za 120 korun. Stejným způsobem se postupuje i při variantě poslední při koupi tří tisíc 

kusů. 

Při koupi 3000 kusů: 3000 * (150-120) = 90 000 

    60 000 - 1000 * (30-120) = - 30 000 

30 000 - 2000*( 30-120) = - 150 000 

 

4.2.2      Pravděpodobnostní stromy  

 Znovu se jedná o metodu, kterou zahrnujeme do metod za rizika a nejistoty. Jedná se o 

grafické vyjádření dopadů rizikových, nebo krizových variant. Jednotlivé faktory rizika jsou 

vyjádřený v grafu v určité časové posloupnosti. Zobrazení takového grafu je založeno na 

uzlech rozhodovacího stromu a dále potom na hranách a větvích takového rozhodovacího 

grafu. Na jednotlivých uzlech se zobrazují faktory rizika, z těchto uzlů vycházejí jejich hrany, 

které číselně zachycují výší pravděpodobnosti, že nastane právě tato varianta. V grafu jsou, 

také vyobrazeny větvě stromu, které reprezentují možné scénáře, které se můžou vyskytnout. 

Na konci těchto větví se vyobrazí možné dopady jednotlivých rizikových možností. Výhodou 

pravděpodobnostních stromů je malá složitost sestavení takového grafu, bývá přehledný a 

jasný, tudíž srozumitelný. Používají se pro komunikaci, či zhodnocení, protože zde zřetelně 

můžeme vidět budoucí vývoj různých scénářů, nebo stavů světa. Těchto stromů také 

využíváme u hledání takových důsledku rizika, kdy varianty řešení tvoří časově uspořádanou 

linii rizikových aktivit. Nevýhodou může být, vyjádření pouze diskrétních variant řešení, 

pravděpodobností strom je omezen v zobrazení rizikových faktorů, protože při větším počtu 

takových faktorů se tato metoda stává nepřehlednout a složitou. Pravděpodobností stromy se 

liší ve své konstrukci od toho, při jakých podmínkách je sestavujeme [4],[18]. 

 

4.2.3      Monte Carlo 

Tuto metodu používáme při řešení dopadů rizikových variant a to v případech, že 

rizikových faktorů je velké množství, kdy už nemůžeme používat jiné metody stanovení rizik. 

Principem metody je vytvářet velké počty v řádech stovek, až tisíců různým scénářů na 

zvolené kritéria hodnocení, díky kterým můžeme určit pravděpodobnost kritéria [4]. 
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Podle Jiřího Fotra má simulace Monte Carlo svůj postup řešení, který se skládá ze 

sedmi kroků. 

 Volba kritéria hodnocení - vybíráme takové kritéria, které se stanou objektem procesu 

simulace. 

 Stanovaní činitelů - Určujeme takové činitele co ovlivňují zvolená kritéria hodnocení. 

Jedná se o velké množství činitelů, které hledáme pomocí různých grafických nástrojů. 

 Určení závislosti daného kritéria na ovlivňujících znacích - zde se zabýváme určováním 

výpočetních vztahů jednotlivých faktorů, které ovlivňují simulaci. 

 Určení významných rizikových činitelů - při simulaci používáme metodu analýzu 

citlivosti, která se zabývá ovlivňováním a velikostí změn kritéria v závislosti na 

změnách činitelů. V systémech musíme počítat s nejistotou významných činitelů. 

 Rozdělení pravděpodobnosti významných činitelů rizika - pravděpodobnosti rizikových 

činitelů, které obsahují málo hodnot, se dají jednoduše zobrazit pomocí tabulkového 

tvaru, u složitějších se stanovují jejich parametry.  

 Určení závislosti činitelů rizika - stanovení probíhá formou párové závislosti, nebo 

pomocí časové závislosti. 

 Vlastní simulace metody v počítačových programech - konečný proces, kdy se generuje 

velké množství simulačních kroků.  

Výsledky simulace se zobrazují v grafické podobě, které jsou pro manažery nejlépe 

pochopitelné bez velkých znalosti pravděpodobnosti. 

Jedná se o nástroj rozhodování, který nám zlepšuje kvalitu rozhodnutí a velkou 

výhodou je, že všechny subjekty, které se s problémem potýkají, musí závažněji analyzovat a 

poznat rizika problému. Nevýhodou se může zdát složitost simulace a také to, že 

nejpodstatnější činitelé rizika, které problém doprovázejí, se nadají předvídat. Tyhle 

nevýhody však můžeme odstranit ve fázi poznání a identifikace problému. 
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5      Modely Rozhodovacích problémů 

Dalším prostředkem a nástrojem pro podporu manažerského rozhodování jsou matematické 

modely a programování. Tyto modely se postupně do tohoto procesu začaly začleňovat. 

Hlavně v oblasti ekonomiky se používají k popsání vztahů mezi ekonomickými veličinami a 

konkrétními výpočty, na které poté navazují ekonomická rozhodnutí. Vždy se snažíme, aby 

rozhodnutí bylo optimální. Za optimální řešení se považuje řešení, které zahrnuje omezující 

podmínky. 

 Mezi matematické programování zahrnujeme například modely lineární, nelineární, 

stochastické, nebo dynamické. 

 

5.1      Lineární modely 

Při řešení lineárních modelů programovaní v rozhodování řešíme optimalizační úlohy, 

které lze zobrazit jako úlohy 

 lineární, kde jsou vztahy a závislosti lineární, 

 deterministické, kde pravděpodobnost daných veličin je stoprocentní, 

 statické, kde pojetí optimalizace je spojité [7]. 

Model lineárního programování se skládá tří základních části a to z omezujících 

podmínek, účelové funkce a podmínek nezápornosti řešení: 

 Omezující podmínky jsou podmínky, podle kterých je daný proces řešen a v těchto 

podmínkách probíhá. Při řešení se tyto veličiny zobrazují jako rovnice m o n 

neznámých (m<n) a vyžaduje se převedení omezujících podmínek, které jsou 

zobrazeny jako nerovnice do tvaru lineárních rovnic. 

 Účelová funkce se definuje jako optimální rozhodnutí, kdy se snažíme dosáhnout 

maximální, nebo minimální hodnoty veličin. 

 Podmínky nezápornosti jsou při řešení buď kladné, nebo nulové. V reálných 

podmínkách tomu ani nemůže být jinak u maximalizačních optimalizovaných procesů. 

Zatímco u minimalizačních je tomu naopak. 

Při řešení rozhodovacích problémů v lineárním programování byly navrženy univerzální 

algoritmy, které se nazývají primární algoritmy. Nejčastěji se při rozhodování setkáváme se  

simlpexovou metodou. Dále se tyto algoritmy mohou dělit na specifické algoritmy, které se 

používají při řešení specifických úloh. Mezi takové patří algoritmy přesné a aproximativní. 

Přesné, se užívají tehdy, pokud má zaručeně úloha optimální řešení, pokud ano, tak ho 
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pomocí přesného algoritmu najdeme. Zatímco aproximativní řešení nám nalezení optimálního 

řešení nezaručuje, ale nevylučuje. 

Simplexová metoda je univerzálním algoritmem, díky kterému se nachází optimální 

řešení úloh. Tato metoda nás s určitostí přivede k vypátrání optimálního řešení. Jedná se o 

metodu, která je založena na principu opakování. Jedná se tedy o metodu iterační, kdy princip 

těchto algoritmů spočívá v tom, že se na začátku vytvoří výchozí bazické řešení a toto řešení 

se postupným výpočtem vylepšuje. Dalšími algoritmy, které jsou nejznámější a nejjednodušší 

můžou být například metody severozápadního rohu, indexová metoda, VAM metoda, nebo 

metoda MODI [7]. 

Postup výpočtu simplexovou metodou je uveden na obr. 4.  

optimální bazické 

řešení

úloha nemá 

řešení

Výchozí 

bazické řešení

je optimální

lze najít zlepšené 

bazické řešení

zlepšené bazické 

řešení

Ano

Ano

Ne

Ne

jedná se o 

nejhorší možné

řešení z 

hlediska 

učelové funkce

nelze 

pokračovat 

v řešení 

ůlohy 

simplexovou 

metodou

 

Obr. 4 princip simplexové metody [7] 
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Další možností jak řešit rozhodovací problémy algoritmy lineárního programování je řešit 

úlohy pomocí duálních úloh, které rozšiřují informační potenciál. Každá úloha lineárního 

programovaní, má k sobě i úlohu duální. Výhodou je, že optimální hodnoty, které 

potřebujeme získáváme již při řešení primární úlohy, takže nám nevznikají další nároky na 

řešitele. Mezi duální metody se řadí duální simlplexová metoda, nebo metoda MODI, která se 

vyvinula na základě využití duálních úloh. 

 

5.2      Nelineární modely 

Díky nelineárních modelům, se snažíme co nejpřesněji, nebo exaktně popisovat vztahy 

mezi ekonomickými veličinami, ačkoliv se někdy nepodaří matematický model exaktně 

vyřešit [12]. V reálných podmínkách však nemůžeme vždy používat jen lineární modelování, 

protože neexistují jen lineární vazby mezi jednotlivými složkami a prvky systému. Linearita 

se spíše objevuje jen zřídka. Příčiny, které nás nutí dojít k lineárnímu přiblížení, neboli 

aproximaci nelineárních vztahů jsou následující: 

 chybí nám informace a data k pro určování množství nelineárních procesů, 

 řešení nelinearity je příliš složité a problematické, kdy už při vytváření modelu zda 

bude možné takový model řešitelný a dosáhneme optima, 

 nebo není k dispozici algoritmus pro řešení. 

Ve skutečnosti sestavujeme takový druh modelů u kterých je snadná řešitelnost, nebo 

takové, kde už je navrhnut univerzální algoritmus, nebo program řešení. Obecný model 

programování lze zobrazit takto [5]. 

   xfz minmax,  
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gi(x) - vyjadřující např. závislost spotřeby 

bi - konstanty představující např. disponibilní množství surovin. 

Úlohy nelineárního programování rozdělujeme na dva základní typy, optimalizace bez 

vazeb, nebo optimalizace s vazbami. Používáme několik algoritmů, mezi které patří [5]: 

 metoda největšího spádu 

 metoda sdružených gradientů 

 penalizační algoritmy 

 bariérové algoritmy 
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5.3      Dynamické modely 

 Dynamické programování je jednou z optimalizačních metod. K vytváření 

dynamických metod řešení vedly problémy z oboru zásobování a později se vytvářely i u 

jiných oborů například u ekonomických i technologických procesů. Podobně jako u jiných 

modelů programování, tak i dynamické se zabývá hledáním optima. Velikou výhodou tohoto 

modelu je že, procesy, které řešíme v prostoru, rozdělíme na jednotlivé etapy, nebo můžeme 

řešit jeho vývoj dynamicky, což znamená v pohybu. Zkoumané proměnné a jejich funkce 

řešíme pomocí rovnic a omezujících proměnných. 

 Metody dynamického programování dělíme na: 

 diskrétní, 

 spojité, 

 deterministické,  

 stochastické, 

 jednoparametrické,  

 víceparametrické. 

Hlavním principem dynamického programovaní je, že se složité vícerozměrné, 

víceetapové problémy rozvrhnou na jednodušší etapy a pro jednodušší úlohy, které jsou 

jednorozměrné, se jednodušeji hledá optimální řešení. Jednoduché etapy úlohy na sebe 

navazují, jsou v posloupnosti, tudíž řešení je vždy závislé na minulých řešeních. To, že tyto 

procesy řešíme v etapách, však neznamená, že se zabýváme jen vyřešením jednotlivých etap 

procesu. Každá etapa se řeší tak, aby rozhodovací proces byl ve shodě s vytyčenými cíly 

celého problému. 

Také se jedná o proces, kdy se řešení mění v čase, takže se postupuje při řešení 

problému tak, že nejdřív se vyřeší úloha menší velikosti a poté řešení menších úloh 

kombinujeme do sebe a dostaneme řešení prvotní úlohy [14]. 

 

5.4      Stochastické modely 

Stochastické programování ve své podstatě navazuje na lineární programování a to 

takových procesů, které vznikly z deterministických modelů. A to tím, že jsme do nich navíc 

připojili i náhodné faktory. V praxi, se při matematickém modelování setkáváme s náhodnými 

faktory velmi často a to z důvodu, že vstupní data a informace, které používáme,  jsou často 
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nespolehlivá a kolísající. Stochastické programování je jednou ze složitějších metod 

programování, takže se s nimi v praxi nesetkáváme tak často, jako je tomu například u 

lineárního programování, a to z důvodu velkého objemu výpočetních prací. [maňas] 

Metody stochastického programování rozdělujeme na metody popisné a rozhodovací. 

U metod popisných se pokoušíme naleznout pravděpodobností rozložení rozhodnutí. V 

takových metodách se optimální rozhodnutí představuje vektorem a popřípadě i nalezením 

pravděpodobnosti optimální účelové funkce. Při nalezení rozložení pravděpodobností, jak u 

náhodného vektoru i hledané účelové funkce, jsme dostali úplné řešení úloh stochastického 

programovaní. U metod rozhodovacích definujeme, nebo se pokoušíme vymezit optimální 

rozhodnutí popsané nenáhodným vektorem a ve stejné chvíli také vymezit návod jak 

vypočítat takové rozhodnutí.[12] 

Nejčastěji se metody stochastického programovaní řídí algoritmy lokálního 

prohledávání. Díky těmto algoritmům se dají poměrně v krátké době nalézt řešení, a pokud 

není optimální, tak pokračovat, až k nalezení správného řešení. Princip lokálních algoritmů 

spočívá v tom, že algoritmus pracuje s opakováním, tudíž stále se snaží vylepšovat stávající 

řešení na principu ohodnocení sousedních proměnných pomocí objektivní funkce, kdy se tato 

ohodnocení opakují. Například lokální algoritmus, který pracuje na principu opakování je 

algoritmus tzv. hill-climbing algoritmus. Tento algoritmus pracuje na základě opakovaného 

vylepšování ohodnocení všech proměnných pomocí funkce, kterou se snaží vylepšit, 

například na základě počtu nesplněných podmínek. Hledání optima je ukončeno v případě, že 

počet opakování již byl maximální, nebo již není možné najít lepší sousedící ohodnocení. 

Jistou nevýhodou může být zdlouhavé opakování a vyhledávaní ohodnocení vedlejších 

proměnných. 
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6      Praktická část 

V praktické části Bakalářské práce na téma Přístupy k řešení rozhodovacích problémů 

v průmyslových podnicích si ukážeme pomocí matematického programování postupy, které 

vedou k vyhledání optimálního řešení rozhodovacích problémů. K řešení nám dopomohou 

nabyté znalosti z předchozích kapitol bakalářské práce, které budeme vhodně aplikovat do 

reálných podmínek problémových situací v podnicích. Během praktické části jsme si vybrali 

pro řešení rozhodovacích problémů hlavně algoritmy lineárního programování a to z toho 

důvodu, že se jedná o metody jednoduché a často používané, protože se pomocí aplikací 

těchto algoritmů snadno dosáhne cíleného výsledku. Na příkladech různých rozhodovacích 

úloh z oboru dopravních, nebo distribučních problémů v průmyslových podnicích se budeme 

snažit modelovat, vyřešit a nalézt takové optimální řešení, které podnikům bude šetřit jejich 

náklady, nebo zvyšovat zisk. Uvedeme si rozdíly mezi algoritmy v řešených příkladech, jejich 

možnost použití v dalších rozhodovacích úlohách, také jejich výhody nebo nevýhody, či jiné 

vlastnosti. 

 

6.1      Optimalizační simplexová úloha 

Podnik vyrábí 4 druhy výrobků v cenách, které jsou uvedeny v Tab. 3., ze 3 surovin o 

zásobách 100 pro surovinu S1, 600 pro S2 a 800 pro S3. Máme navrhnout takový výrobní 

program, kdy budou maximální tržby, přičemž musí stačit zásoba surovin v kilogramech. 

Prodejem výrobků chceme maximalizovat naše tržby. V následující tabulce jsou potřebné 

údaje, viz Tab. 3. 

Tab. 3 údaje dopravního problému 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tabulce 3 můžeme vidět údaje, kterými se řídí výroba jednotlivých výrobků a jejich 

parametry, které jsou potřebné pro výrobu, pokud chceme řešit úlohy simplexovou metodou, 
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tak si musíme vytvořit model této úlohy, kde zohledníme omezující podmínky, které jsou ve 

tvaru lineárních rovnic, a model dokončíme přidáním doplňkové proměnné. A dále 

vytvořením účelové funkce, kterou pomocí iteračního výpočtu budeme optimalizovat. 

Modelem úlohy zobrazíme podmínky, ze kterých vyrábíme a prodáváme výrobky a cíl 

rozhodnutí tedy získat maximální tržby. 

 

(2) 

Zmax  - účelová funkce 

xij - proměnné funkce    

Výpočet se provádí v simplexové tabulce, kdy se zobrazuje od počátečního bazického 

řešení přes vylepšené, až k řešení optimálnímu. Matematický model, který jsme si vytvořili, 

tedy můžeme přenést do tabulky 4 a začít s hledáním optimálního řešení úlohy.  

Tab. 4 řešení simplexovou metodou 

 

Po dvou opakováních jsme se dostali k optimálnímu řešení úlohy. V tabulce vidíme 

triviální řešení, první zlepšené řešení a optimální řešení simplexové metody,  které nám říká 
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že, optimálně budeme vyrábět výrobek X1, který nám představuje vyráběné množství prvního 

výrobků a to v množství 80 jednotek, taký máme vyrábět výrobek X3, který představuje 

výrobu třetího výrobku v množství 300 jednotek, a dále zjišťujeme, že si můžeme dovolit 

objednat o 180 kilogramů méně suroviny X3´. A to vše při maximálních tržbách 44200 korun. 

 

6.2      Distribuční úloha 

Pro řešení dalšího rozhodovacího problému jsme si vybrali distribuční úlohu, kterou 

budeme řešit pomocí metody severozápadního rohu, indexovou metodou a metodou VAM, 

protože je řešení distribučních úloh simplexovou metodou složitější a pracnější. Provedeme 

řešení třemi algoritmy, indexovou metodou a metodou severozápadního rohu. Mezi sebou je 

porovnáme a pro dostatečný optimalizaci rozhodnutí si tuto úlohu simplexovy metody. VAM 

metoda, by měla být z aproximačních metod nepřesnější, protože odchylka od optimálního 

řešení bývá často zanedbatelná. Z vyhodnocení účelové funkce zjistíme, který z algoritmů byl 

pro naší úlohu vhodnější. 

 Vedení podniku chce optimalizovat dopravu mezi svými továrnami a pobočkami, kde 

nabízí své produkty. Podnik tedy vyrábí válcované plechy ve třech podnicích, které se nachází 

v Praze, Brně a Ostravě. Pobočky se nacházejí v Mělníku, Ústí nad Labem, Pardubicích a 

Vsetínu. Kapacity jednotlivých podniků jsou uvedeny v tabulce 5, stejně tak požadavky 

odběratelů a také jsou zobrazeny informace o jednotkovém nákladu na přepravu 

 

Tab. 5 Zadaní distribuční úlohy 

 

6.2.1      Metoda Severozápadního rohu 

Jako první si distribuční problém vyřešíme pomocí metody severozápadního rohu. 

Prvním krokem je sestavit si model úlohy dle tabulky 5, který je zobrazen ve vzorci 4. Při 

řešení této úlohy budeme předpokládat, že suma kapacit dodavatelů je rovna sumě požadavků 

odběratelů, jako je uvedeno ve vzorci 3. Pokud by to mu tak nebylo, řešili bychom 
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nevyrovnanou dopravní úlohu, kdy kapacity dodavatelů si nejsou rovny s požadavky 

odběratelů. Tato situace se řeší pomocí vytvoření fiktivního odběratele. 

 

(3) 

ki - kapacity dodavatelů 

Pj - požadavky odběratelů 

n - počet odběratelů 

m - počet dodavetelů 
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(4) 

 

xij - proměnné funkce  

Pokud máme sestavený model, tak pokračujeme k samotnému řešení, které spočívá ve 

vyplnění tabulky podle požadavků a kapacit a to od horního rohu, tedy od severozápadního 

rohu. Poté vytvoříme účelovou funkci a určíme náklady na přepravu zboží. 

 

Tab. 6 řešení metody severozápadního rohu 
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Hodnota účelové funkce nám ukazuje náklady spojené s dopravou produktů z podniku 

k pobočkám firmy. Metodou severozápadního rohu jsme dostali první řešení, které má 

hodnotu 11500 jednotek přepravy. 

 

6.2.2      Indexová metoda 

Pro porovnání si stejnou úlohu vyřešíme indexovou metodou. Model úlohy podle 

vzorce 4 zůstává stejný, protože se nezměnily informace v tabulce. Postup výpočtu touto 

metodou, je ale odlišný. U této metody se obsazují pole tabulky v pořadí výše nákladů na 

jednotku přepravy od dodavatele k odběrateli a to od nejnižšího k nejvyššímu ocenění. 

Například minimální koeficient, nebo chceme-li index nákladů na přepravu je 2, tudíž poličko 

v tabulce x34 , takže k tomuto poli v tabulce dosadíme hodnotu, která respektuje jak 

požadavky odběratele, tak kapacitu dodavatele, v našem případě hodnotu 200. A takto 

pokračujeme i u dalších polí v tabulce. 

 

Tab. 7 řešení problému indexovou metodou 

 

Účelová funkce je pro tuto metodu následující: 

 

 

(6) 

Při porovnání těchto dvou účelových funkcí jsme zjistili, že optimálnější řešení je pro 

podnik řešení pomocí indexové metody, nemůžeme však říct, zda-li se jedná o řešení 

optimální. Může se totiž stát, že kdybychom tento problém řešili jinými algoritmy například 

metodou VAM, že bychom našli i další optimálnější řešení. Abychom si tohle tvrzení mohli 

ověřit, vyřešíme si tuto úlohu i VAM metodou. 
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6.2.3      VAM metoda 

  Při řešení metodou VAM se v každém řádku i sloupci určují diference mezi dvěma 

nejnižšími koeficienty v daném řádku a sloupci. Po vyhledání největší diference se řádek, 

nebo sloupec, který má pole, které obsahuje, nejnižší koeficient přepravy vyplní s ohledem na 

požadavky odběratele a kapacity výrobce.  Pokud se objeví dvě, nebo více diferencí stejné 

hodnoty, tak o obsazení polí v tabulce rozhoduje nejnižší koeficient. Po dosazení hodnot do 

tabulky se proces hledání diferencí opakuje, ale nyní už bez obsazených polí tabulky. Tento 

proces je ukončen právě tehdy, když není možné určit diferenci mezi řádky, nebo sloupci., 

takže se zbývající pole obsadí dle pravidel indexové metody. 

 

Tab. 8 řešení problému VAM metodou 

 

Z výsledků metod vyplývá, že optimální řešením těchto tří metod je, aby podnik v 

Praze dodával celou kapacitu 700 kusů výrobku do prodejen v Mělníku po 400 kusech a do 

Pardubic ve výši 300 kusů. Podnik v Plzni by měl dodávat 400 kusů do Mělníku, 500 kusů do 

prodejny v Ústí nad Labem a 200 kusů do Vsetína, zatímco podnik v Ostravě celou svou 

kapacitu dodá stejně jako plzeňský ve výši 200 kusů do vsetínské prodejny a to s náklady ve 

výši 8800 jednotek. Pokud bychom chtěli vyřešit tento problém ještě efektivněji, mohli 

bychom použít i přesné algoritmy lineárního programování, které za jakékoliv situace vedou k 

nalezení optimálního řešení, ovšem pokud řešená úloha optimální řešení má, zatímco úlohy 

aproximační nám nalezení optimálního řešení nezaručí, ale nevylučují. Mezi takové metody 

můžeme zařadit metodu MODI, používáme ji jak u řešení vyvážených, tak i nevyvážených 

distribučních úloh. 

Další možností jak řešit dopravní úlohy jsou počítačové programy pro podporu 

rozhodovacích problému, mezi nejznámější s jednoduchým použitím se řadí program MS 

Excel. Jsou určeny pro řešení optimalizačních úloh. Pomocí programu řešíme úlohy lineární i 

nelineární. Výhodou využití je jednoduchost a rychlost řešení úlohy. Naopak nevýhodou je, 

že v programu MS Excel nemůžeme řešit úlohy většího rozsahu., protože je omezen v počtu 
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proměnných a počtu omezujících podmínek. Proměnných může být definováno pouze 200 a 

maximální úroveň omezujících podmínek je 600. metodu používáme pro zjištění maximální, 

nebo minimální hodnoty účelové funkce. Pro řešení se používá modul řešitel, do kterého 

vkládáme informace pro řešení úlohy. Mezi takové patří, kritérium optimality, charakter 

kritéria optimality, oblast proměnných modulu a omezující podmínky. Výsledkem takového 

modulu je výsledková zpráva, limitní zpráva, nebo citlivostní zpráva.. Vlastnosti tohoto 

modelu nejsou nejlepší, i když dokáže spolehlivě určit úlohy lineárního programování, tak její 

omezení nás limituje.  

Metoda, která odstraňuje hlavní nevýhody MS Excel je metoda WinQSB. Lze jim řešit 

rozmanité úlohy operačního výzkumu. Tento program obsahuje různé moduly pro řešení 

z oboru manažerského rozhodování, jako jsou problémy z: 

 lineárního, nelineárního, dynamického programování, 

 analýza rozhodování, 

 plánování výrobních zdrojů, 

 plánování materiálových zdrojů. 
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7      Kritické zhodnocení 

Během bakalářské práce jsme se zabývali popisem a charakteristikou manažerského 

rozhodování, kterému se postupem času přisuzuje stále větší pozornost v chodu podniku. 

V této práci popisujeme rozhodování jako systémový proces, který má své zákonitosti 

a postupy. Podle nich se problémové situace dají řešit, ačkoliv ne vždy se každá problémová 

situace dá řešit uceleným a ověřeným postupem, který již byl vyzkoušený, a potvrdila se jeho 

správnost. Protože každý rozhodovací proces má svoje specifika, tak se ukazuje, že pokud má 

manažer schopnosti tvůrčího řízení a inovativního myšlení dokáže rozhodovací procesy řídit 

schopněji a nalézt lepší řešení problému. Manažer musí ovládat několik zprvu na sobě 

nezávislých činností. Mezi takové řadíme plánování, řízení lidí a procesu, nebo organizování. 

Hlavně v části vedení a řízení lidí má manažer mnoho možností jak docílit maximálního 

využití lidského faktoru. Právě o lidském faktoru se totiž říká, že je jediným nevyčerpatelným 

zdrojem podniku, ale mnoho organizací s ním stále neumí pracovat. Touto stránkou jsme se 

ale v této bakalářské práci nezabývali, i když existuje mnoho pomůcek a nástrojů, které se 

zaměřují na problematiku lidí v organizacích. Manažer se také liší tím, kterou funkci 

v podniku zastává. Jejich schopnosti a možnost ovlivnění chodu podniku je na každé úrovní 

řízení jiný. Například vrcholoví manažeři nebudou mít stejnou funkci v podniku jako 

manažeři na operativní úrovni řízení a jejich specifika práce a schopnosti se budou lišit. I 

proto se pohled na rozhodovací problémy liší. Každý řeší problémové situace v jiném 

časovém horizontu, nebo se setkávají s neúplnosti informací, podle kterých přistupuje k řešení 

rozhodovacích problémů. 

  Ať už si to připouštíme nebo ne, tak do vysoké míry se intuice a naše osobní názory 

odráží ve správnosti našeho rozhodování. Proto se často stává, že i špatné rozhodnutí 

obhajujeme za každou cenu. Manažer se musí učit rozeznávat, kdy se jedná o rozhodnutí 

"vnitřních pocitů" a kdy na základě informací. I když má spoustu nástrojů k podpoře svých 

rozhodnutí, tak je zde stále velká náklonnost k subjektivním, tedy k osobním sympatiím 

k jedné variantě řešení. Tento problém neodstraňují jen metody a nástroje rozhodování, ale 

také vytvoření skupiny rozhodovacího kolektivu. Při kolektivních rozhodovacích procesech, 

kdy se jimi zabývá více členů skupiny. Předchází se nepřesnostem v plánování rozhodovacího 

procesu, identifikaci problému, v řešení, formulaci, nebo kontrole a dalších fázích 

rozhodovacího procesu. Výhodou kolektivního rozhodování je, že se různí pohled 

rozhodovatelů na problém. Každý má jiný pohled na situaci a na možnost řešení. Probírá se 



33 

 

více variant řešení, aniž by to bylo časově náročné. Samozřejmě záleží na složitosti 

rozhodování. Při procesech složitějších je lepší mít skupinu manažerů, kteří problémovou 

situaci lépe pochopí, než nechat rozhodnutí na jednom člověku, kterému celý proces bude 

trvat déle. Mezi složité procesy se zahrnují procesy vícekriteriální, kde možnost správného 

rozhodnutí nezávisí jen na jednom jasném znaku problému, ale do rozhodovacího procesu 

vstupují další kritéria, které rozhodovaní komplikují a protahují. Stává se to u procesů, kdy 

nemáme úplné informace o problému, tudíž rozhodujeme za nejistoty, nebo rizika.  

Každý problémový proces je tvořen stránkou nejistoty a rizika. Často se ukazuje, že 

rozhodovatelé mají náklonnost se vyhýbat rizikový situacím, nebo tyto situace ignorují. Tohle 

vede k oddalování, nebo přesunu zodpovědnosti z důvodu značné složitosti, anebo očekáváni 

nepříznivého výsledku řešení. Stává se, že manažeři si poté tyto problémové situace 

zjednoduší, snaží se zanedbávat některé rizikové faktory, což často vede k neefektivnímu 

rozhodnutí, a i když se výsledek řešení zdál být výhodný, tak se nakonec ukáže, že řešení není 

ideální a podnik se vystavuje většímu riziku a možným ztrátám v hospodářských výsledcích a 

postavení podniku na trhu. 

I když je proces vytvoření většího množství variant řešení časově náročnější i 

nákladnější, tak nesmíme tuto možnost zanedbávat. Může se stát, protože je na manažery ve 

stránce správných rozhodnutí vytvářet tlak v podobě tržních výsledků organizace, že 

rozhodnutí nemusí být ideální například z důvodu neočekávané změny na trhu. Proto se 

v některých případech může vyplatit mít i alternativní řešení problémové situace. Samozřejmě 

ideální by bylo, kdyby jsme se rozhodovali v podmínkách jistoty, jenže tyhle situace se 

v podnicích objevují jen zřídka. Vždy nám do rozhodování budou vstupovat nejasnosti o 

budoucích stavech světa, nebo jiného prvku rozhodovacího procesu. 

Každé správné rozhodnutí se vždy potkává s různými omezeními. Nejčastěji to jsou 

omezení, které jsou v samotném manažerovi, ať už to je jeho profesní kvalifikace, nebo 

nedostatečné vzdělání v oboru rozhodování, ale není to jen v manažerech. Podniky často 

nevytvářejí pro rozhodování ty nejlepší podmínky. Manažeři se musejí vypořádat například 

s omezeními časovými, nebo finančními, které proces rozhodování ohraničují a nenapomáhají 

manažerům k nalezení optimálních řešení pro podnik, i když by to pro podnik bylo výhodné. 

Hlavním problémem je nelezení množství kvalitních informací pro správné rozhodnutí. Nelze 

řešit problém, pokud o něm nemáme dostatek informací. Proto se snažíme získat informace 

primární i sekundární.  
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Protože se na manažerské rozhodování začíná pohlížet jako na samostatnou vědní 

disciplínu, tak je dobré, že si to uvědomují i podniky, které se tomuto tématu začínají více 

věnovat. Snaží se manažerům dát prostor k realizaci a doplnění znalostí o problematice 

rozhodování. Je to proces nákladnější, ale právě investice do lidského kapitálu jsou jedním 

z nejlepších investic, které se podniku mnohonásobně vrátí. Například nejúspěšnější firmou 

roku 2013 v České republice byla Škoda auto a.s. a určitě na to má podíl kvalitní lidský 

faktor, který podnik umí podpořit a nechá své manažery se odborně dále vzdělávat.  

Výsledky bakalářské práce ukazují možnost použití lineárního programování na řešení 

rozhodovacích problémů v podnicích. Tyto metody se používají pro jejich jednoduchost a 

rychlé nalezení řešení. Lineární metody rozhodování se vyvíjely společně s řešením 

rozhodovacích problémů, tudíž jejich použití bývalo specializováno na jeden druh 

rozhodovacích problémů. Až po čase se začaly některé modely používat univerzálně. 

Výsledky také ukazují vhodnost použití metod lineárního programování na úlohy distribuční a 

dopravní. Těmito metodami řešíme i úlohy směšovací, dělící, nebo alokační Nevýhodou bývá, 

že nalezení optimálního řešení není vždy zaručeno, ale pomocí těchto metod šetříme náklady 

spojené s časovou náročností a nároky na vědomosti manažerů, kteří se rozhodováním 

zabývají. Protože se objevují i náročnější rozhodovací problémy, které není možné řešit 

lineárními modely, tak se vyvinuly procesy nelineární, stochastické, nebo dynamické. Tyto 

procesy se tedy řešit pomocí matematického programování, které není jednoduché, ale 

v některých procesech nevyhnutelné. Pro složitější rozhodování jsou vytvořené různé 

počítačové programy, které napomáhají manažerům v řešení rozhodovacích problémů. A to 

hlavně v procesech stochastických a dynamických, kde by bez pomocí těchto programů bylo 

řešení zdlouhavé a pro mnoho manažerů neřešitelné. 

Protože se stále častěji vyskytují procesy, které jsou v podmínkách rizika a nejistoty, 

tak spolu s tím klesá použití metod lineárního programování. Více se objevují metody 

dynamických a stochastických procesů. Ale protože se aproximační algoritmy ukázaly jako 

vhodné řešení rozhodovacích procesů, tak nezbytnost těchto algoritmů je neoddiskutovatelná.  
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8      Závěr 

Cílem bakalářské práce na téma Přístupy k řešení rozhodovacích problémů 

v průmyslových podnicích bylo získat nové teoretické znalosti v oboru manažerského 

rozhodování a poté tyto teoretické znalosti použít pro navrhnutí vhodných přístupů k řešení 

těchto problémů. 

Bakalářská práce nejprve obsahuje seznámení se základními pojmy a terminologií 

manažerského rozhodování. Představili jsme si termín rozhodovací proces, jeho rozdělení a 

jakými fázemi takové procesy probíhají, kdy a za jakých podmínek se manažer rozhoduje 

anebo jaké má kompetence v různých úrovních řízení. Dále jsme se zabývali rozdělením 

problémů, podle budoucího stavu podniku, jestli se manažer rozhoduje za jistoty, nebo rizika 

a čím je v tomto procesu ovlivněn. 

V druhé teoretické části jsme popsali metody, které napomáhají manažerům a jsou 

podpůrným nástrojem k optimálnímu rozhodování. Také jsme si popsali jejich hlavní 

výhody a nevýhody v řešitelnosti a kdy je možné takové nástroje používat. Protože se 

v rozhodování objevují i metody založené na matematických postupech, tak v neposlední 

řadě jsme se seznámili s matematickým programováním, které používáme při rozhodovacích 

procesech a jak souvisí jejich použití se složitostí rozhodovacích problémů. 

V závěrečné části práce jsme aplikovali vhodné algoritmy lineárního programování a 

navrhli řešení pomocí simplexové metody, která se řadí mezi univerzální algoritmy 

lineárního programovaní. Aplikací této metody se vyřeší optimalizační problém v podniku a 

tímto optimálním řešením výrobního programu zajistíme maximální zisk z prodeje. Pomocí 

metody severozápadního rohu a dalších aproximačních metod vyřešíme základní distribuční 

a dopravní problémy rozhodování a tyto problémy zhodnotíme. Použité metody mezi sebou 

porovnali, našli jsme jejich optimální řešení a okomentovali jejich vhodnost použití na 

řešené problémy. Zjistili jsme, která z metod je nejvýhodnější, která přinese největší úsporů 

nákladů a ukázali, proč se distribuční metody řeší pomocí aproximačních metod, kdy 

rychlost a jednoduchost je hlavní výhodou a nikoliv pomocí univerzálních algoritmů. I přes 

to, že univerzální algoritmy nám optimální řešení vždy najdou, zatímco aproximační metody 

nejsou tak přesné. Možné optimální řešení získáme i pomocí počítačových programů jako 

jsou MS Excel, nebo WinQSB, tyto programy se využívají i u distribučních úloh, kde 

využití simplexové metody není vhodné. 
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