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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá problematikou manažerského rozhodování se zaměřením na 

matematické programování. V teoretické části autor objasňuje podstatu manažerského 

rozhodování, v praktické části podává klasifikaci a charakteristiku hlavních metod 

matematického programování s využitím v průmyslovém podniku. 
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ABSTRACT 

This thesis deals with the management decision to focus on mathematical programming. In 

the theoretical part, the author explains the nature of managerial decision making, in the 

practical part gives a classification and characterization of the main mathematical 

programming methods using in industry. 
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1. ÚVOD 

 

Každého z nás provází rozhodování celý život. Některá rozhodnutí vyžadují více času a 

přemýšlení, jiná provádíme rutinně. Všechna však ovlivňují náš život. Podobně rozhodnutí 

manažerů ovlivňují hospodaření podniku. Manažeři by měli být schopni svá rozhodnutí 

racionálně zdůvodnit. Včasná rozhodnutí, která řeší rozhodovací problém, mohou přinést 

konkurenční výhodu a s ní spojený podnikatelský úspěch. Špatné nebo žádné řešení problému 

může přivést podnik do značných potíží. Největší problém současného rozhodování je 

zejména rychlý vývoj a změny vnitřního i vnějšího prostředí. Složitější rozhodnutí by měla 

být založena na exaktních postupech a matematických modelech, jejichž pomocí získají 

manažeři objektivní zhodnocení jednotlivých variant a podklady pro následné rozhodnutí. 

Použitím exaktních metod však nezískají manažeři jasný pokyn, jak se musí rozhodnout. 

Jejich použití má pouze informační charakter. Metody slouží ke zjednodušení, zpřehlednění 

komplikovaných rozhodovacích situací a poskytují podklady pro konečné rozhodnutí. Exaktní 

přístup by neměl být uplatňován samostatně, ale měl by být kombinován s intuicí, která 

vychází ze zkušeností manažerů a přináší do rozhodování inspiraci a vhled potřebný k 

identifikaci optimálních řešení. Dalším důvodem pro kombinaci s intuicí je, že musí být při 

rozhodování zváženy i okolnosti, které nejsou schopny exaktní metody obsáhnout. Manažeři 

by se tedy měli v určité fázi rozhodovacího procesu rozhodovat intuitivně, a pokud to 

rozhodovací situace umožňuje, měli by konečné rozhodnutí přijmout na základě podkladů 

získaných exaktními metodami. 

 

Cílem této bakalářské práce je shrnout poznatky z oblasti manažerského rozhodování se 

zaměřením na matematické programování, jeho metody a využití těchto metod v průmyslové 

praxi. Dále na konkrétních příkladech analyzovat výhody a nevýhody aplikace lineárního 

programování. Zhodnotit možnosti eliminace identifikovaných nevýhod pomocí ostatních 

metod matematického programování. A také provést průzkum dostupného softwaru pro řešení 

úloh matematického programování.  
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2. MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ 

 

Rozhodování představuje podstatu práce manažera. Je to jedna z nejvýznamnějších a 

nejčastějších činností, které manažeři na všech řídících úrovních realizují. Manažerské 

rozhodování bývá některými autory označováno jako jádro a hlavní nástroj řízení. Při 

rozhodování manažera jde o kombinaci vědy a umění rozhodovat (intuici). Intuice představuje 

rozhodování založené na zkušenostech, dovednostech, znalostech, emocích a pocitech, 

podvědomé zpracování informací a hodnotová a etická rozhodnutí [12].  

 

Podstatou rozhodování je proces výběru alespoň mezi dvěma variantami chování. 

Rozhodování tedy není situace, kdy má člověk k dispozici jen jednu alternativu. Na druhou 

stranu, ale ve většině praktických situací, má člověk vždy alespoň dvě možnosti, jelikož i 

záměrné nejednání (opomenutí) představuje variantu chování. Stříž k nutnosti volby mezi 

dvěma alternativami přidává další definiční znak pojmu rozhodování a to „kritérium (příp. 

kritéria), podle kterého vybíráme jednu z možných variant řešení“ [13].  

 

Dle Blažka má manažerské rozhodování důležité specifikum, a to: vedoucí pracovník 

rozhoduje z titulu své funkce o jiných, tj. o chování jemu podřízených pracovníků, resp. 

celých systémů. S manažerským rozhodováním jsou proto nutně spjaty takové pojmy jako 

pravomoc, odpovědnost, funkční místo apod. [3].  

 

Ekonom Fotr definuje manažerské rozhodování jako „jednu ze základních manažerských 

aktivit, jejíž kvalita ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivnost fungování 

hospodářských jednotek“ [7].  

 

Správné rozhodnutí manažera je nezbytnou podmínkou pro dosažení určeného cíle. 

Rozhodne-li na počátku manažer chybně, všechny následné činnosti, i kdyby byly prováděny 

dobře, nemohou vést správným směrem. Čím je rozhodnutí závažnější, tím více ovlivní 

organizaci do budoucna: velmi závažné rozhodnutí znamená většinou dlouhé období, které 

rozhodnutím ovlivníme [4].  

 

Kvalita řešení rozhodovacích problémů zásadně ovlivňuje efektivitu, prosperitu podnikání a 

budoucnost podniku. Význam rozhodování se současně odvíjí i od rozsahu zdrojů (hlavně 

finančních prostředků), které jsou na rozhodování vázány, resp. o kterých se rozhoduje. Dobře 
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vyřešené problémy mohou společnosti přinést konkurenční výhodu [1]. Nekvalitní 

rozhodování bývá častou příčinou podnikatelského neúspěchu.  

 

2.1. DVĚ STRÁNKY ROZHODOVÁNÍ 

 

Rozhodování má dvě stránky: 

 meritorní stránka rozhodování (věcná, obsahová), 

 formálně-logická stránka rozhodování (procedurální). 

 

2.1.1. Meritorní stránka rozhodování 

 

Meritorní stránka ukazuje odlišnosti jednotlivých procesů rozhodování z hlediska jejich 

problémového zaměření a věcné náplně. Každý typ procesu má specifické rysy, které ho 

dělají jedinečným, které jsou zdrojem odlišnosti těchto procesů (výrobní program, 

marketingová strategie, kapitálová investice, organizační uspořádání, výběr pracovníků, atd.). 

Jednotlivé procesy jsou předmětem studia různých vědních oborů a disciplín (marketing, 

personalistika, finanční management, atd.). Tato skutečnost předpokládá zkušenosti i znalosti 

z dané oblasti. Např. jinak vypadá výběrové řízení na pořízení nového obráběcího stroje 

v kovovýrobě oproti výběrovému řízení na obsluhu mycí linky na čerpací stanici [14].  

 

2.1.2. Formálně-logická stránka rozhodování 

 

Formálně-logická stránka odráží skutečnost, že procesy rozhodování mají některé rysy 

společné bez ohledu na odlišný obsah. Pojí je tzv. rámcový postup (analytický nebo intuitivní 

přístup) – identifikace problému, hledání příčin, stanovení cílů, hodnocení variant a volba 

vítězné varianty (která je určena k realizaci) [7]. Důležité je především odpovědět si na otázky 

co, kdo, kdy a kde má udělat [14].  

 

Spojovacím článkem je uplatnění metod a nástrojů rozhodování podporujících řešení 

rozhodovacích problémů – influenční diagram, kognitivní mapy, metody operační analýzy, 

rozhodovací matice, rozhodovací stromy.  
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2.2. TEORIE ROZHODOVÁNÍ 

 

Teorie rozhodování se zabývá společnými rysy rozhodovacích procesů a jejím předmětem je 

„jejich procedurální, formálnělogická a instrumentální stránka” [15]. 

 

Na základě těchto společných rysů rozhodovacích procesů byly zformulovány různé teorie 

rozhodování, které se liší určitým způsobem pohledu na rozhodovací procesy. Lze uvést 

např.: 

 teorie utility (užitku) – předmětem zájmu je stanovení celkového ohodnocení 

v případě většího počtu kritérií hodnocení, 

 sociálně psychologické teorie rozhodování – jsou zaměřené hlavně na subjekt a jeho 

chování, 

 kvantitativně orientované teorie rozhodování – jsou založené na aplikaci 

matematických modelů a metod při řešení rozhodovacích problémů: 

o operační analýza jako nástroj řešení dobře strukturovaných problémů, 

o teorie her studuje konfliktní rozhodovací procesy, 

o rozhodovací analýza je zaměřená na podporu řešení rozhodovacích procesů 

s významnými prvky rizika a nejistoty, 

 teorie rozhodování v organizacích – respektuje omezené schopnosti subjektu 

rozhodování i omezení racionality v organizacích. 

 

Odlišnosti teorií rozhodování vyplývají také z jejich normativního, či deskriptivního 

charakteru. 

 

2.2.1. Normativní teorie 

 

Normativní teorie rozhodování se zaměřují na vytvoření standardních norem postupů 

(návodů), jak řešit rozhodovací problémy, jakým způsobem a jaké modely používat. Jde o 

tvorbu určitých norem řešení rozhodovacích problémů, jejichž aplikace by umožnila dosažení 

žádoucí kvality rozhodování. 
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2.2.2. Deskriptivní teorie 

 

Deskriptivní teorie rozhodování je zaměřena na zpětnou analýzu a vyhodnocení (deskripci) 

proběhlých rozhodovacích procesů za účelem zjištění předností a nedostatků. Předmětem 

jejich zájmu jsou proběhlé rozhodovací procesy a jde tedy o získávání poznatků o tom, jak 

rozhodování skutečně probíhá - popis, analýza a hodnocení rozhodovacích procesů, jejich 

průběhu, předností a nedostatků, chování rozhodovatele a dalších subjektů v průběhu 

rozhodovacího procesu.  

 

Vztah mezi stránkami rozhodování (meritorní a formálně-logickou) a teoriemi rozhodování 

(normativní a deskriptivní) znázorňuje obrázek 1, který ve své publikaci použil Veber. 

 

 

     

    

     

               Normativní               Deskriptivní  

              („jak by se to              („jak se to dělá“) 

               mělo dělat“)  

 

 

Obr. 1 Vztah mezi stránkami rozhodování a teoriemi rozhodování [15] 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

Stránky 

rozhodování 

Formálně-logická 

(procedurální) 

Meritorní     

(věcná, obsahová) 

Teorie rozhodování 
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3. ROZHODOVACÍ PROBLÉM 

 

Problém je odchylka skutečného stavu od žádoucího stavu zjištěného kontrolou, kritickými 

ohlasy, atd. Jde o odchylku nežádoucí, tj. že skutečný stav je horší než stav žádoucí.  

 

Dle Fotra se při definování rozhodovacího problému vychází ze skutečnosti, že 

„rozhodovacím problémem nazýváme pouze takový problém, který má více než jedno řešení“ 

[7]. Veber definuje rozhodovací problém jako „problém s více než jednou variantou řešení“ 

[15]. 

 

„Žádoucí stav může vycházet z určitých minulých zkušeností, např. může jít o úroveň zásob 

surovin, resp. rozpracované výroby, která se v minulosti osvědčila. V tomto případě vedou ke 

vzniku problémů, např. pokles prodejů, růst zásob, zvýšená fluktuace pracovníků, zvýšení 

určitých nákladových položek, jako jsou náklady na opravy a údržbu, náklady na vyřizování 

reklamací atd. Vznik problémů tedy signalizují odchylky skutečného stavu od stavu, který 

existoval v minulosti a jenž se považuje za vyhovující“ [15]. 

 

Žádoucí hodnoty stavu mohou být v mnoha případech vymezeny plánem, a to v podobě 

určitých ukazatelů – plánovaný objem produkce, procento reklamací, výše zisku, rentabilita 

kapitálu, podíl na určitém trhu apod. Odchylky skutečnosti od plánovaných hodnot zjištěné 

kontrolními procesy potom identifikují problémy, které by měla organizace řešit. 

K identifikaci odchylek mohou vést také určité kritické ohlasy na některé aktivity firmy, např. 

nespokojenost zákazníků s novým produktem, či způsobem jeho distribuce, stížnosti odborů 

na plnění kolektivní smlouvy, špatné hodnocení firmy investičními společnostmi, resp. 

ratingovými agenturami, kdy firma přestává být dobrou příležitostí pro umístění kapitálu 

apod. Ve většině zmíněných problémů jde o již existující, tedy reálné problémy, které se ale 

mohou lišit svým rozsahem, stupněm naléhavosti řešení, a tím i dopady na firmu v případě, že 

se tyto problémy nebudou řešit. 

 

Určité problémy, které mohou vzniknout v budoucnu, se mohou označit jako problémy 

potenciální. Tyto problémy často závisí na vývoji určitých faktorů podnikatelského okolí, 

které mohou firmu ohrožovat, např. možný vzrůst cen energií, surovin, vstup konkurence na 

trh apod., nebo ji mohou naopak přinášet příležitost, např. objevení nových výrobků a 

technologií, vzrůst poptávky, ústup konkurence z trhu a další. Uvědomění si těchto hrozeb 
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nebo příležitostí a včasná reakce na ně, která má opět povahu řešení problému, často 

inovačního charakteru, znamenají prevenci pozdějších problémů, které by mohly ohrožovat 

existenci firmy. 

 

3.1. KLASIFIKACE ROZHODOVACÍCH PROBLÉMŮ 

 

Rozhodovací problémy se z hlediska jejich složitosti a možnosti algoritmizace dělí na dobře a 

špatně strukturované.  

 

3.1.1. Dobře strukturované problémy 

 

Dobře strukturované rozhodovací problémy (jednoduché, algoritmizované, programované) se 

zpravidla a opakovaně řeší na nižší - operativní úrovni řízení a vyznačují se rutinními postupy 

řešení. Pro tyto problémy je charakteristické, že proměnné, které se v nich vyskytují, lze 

dobře kvantifikovat a mají zpravidla jediné kvantitativní kritérium hodnocení. 

 

Jako příklad dobře strukturovaných problémů lze uvést: 

 rozhodování o vytíženosti výrobní linky, 

 obsazení směn jednotlivými pracovníky, 

 obsazení jednotlivých strojů pracovníky, 

 stanovení velikosti objednávky apod. 

 

3.1.2. Špatně strukturované problémy 

 

Špatně strukturované rozhodovací problémy jsou řešeny zpravidla na vyšších úrovních řízení. 

Svým charakterem jsou do určité míry nové a neopakovatelné. Jejich řešení vyžaduje tvůrčí 

přístup založený na zkušenostech, znalostech a intuici, přičemž neexistují žádné standardní 

procedury jejich řešení.  

 

Pro špatně strukturované rozhodovací procesy je charakteristické: 

 existence většího počtu faktorů, které  ovlivňují řešení daného problému, a to jak 

uvnitř firmy, kde se problémy řeší, tak i v jejím okolí. Některé z těchto faktorů 

nejsou přesně známy, pouze část je kvantifikovatelná a existují mezi nimi složité a 

proměnlivé vazby, 
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 náhodnost změn některých prvků v okolí firmy, kde řešení problému probíhá – 

náhodné změny technologického, technického, ekonomického a sociálního okolí, 

 existence většího počtu kritérií hodnocení variant řešení, z nichž jsou některé 

kvalitativní povahy, 

 obtížná interpretace informací, které jsou zapotřebí pro rozhodnutí. 

 

Jako příklad špatně strukturovaných problémů lze uvést např. rozhodování: 

 o výstavbě nové továrny, 

 o vytvoření společného podniku, 

 o změně organizační struktury atd. 

 

Dobře a špatně strukturované problémy představují spíše určitou abstrakci. Jen málo 

problémů je výhradně dobře nebo špatně strukturovaných. Většina z nich představuje spíše 

určité kombinace obou těchto typů. 

 

S rozdělením rozhodovacích problémů podle složitosti a strukturovanosti úzce souvisí i 

úroveň managementu, na které se budou řešit. Z tohoto hlediska se rozlišují tři úrovně řízení a 

to operativní řízení, střední úroveň a vrcholové řízení, viz obrázek 2. 

 

                                Specifická            

       

                                              

 

 

 

 

 

 

           Rutinní rozhodnutí 

 

Obr. 2 Rozhodovací problémy podle úrovní řízení [12] 
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3.2. TYPY PROBLÉMŮ 

 

Typy rozhodovacích problémů: 

 podle výskytu - jedinečné, rutinní (opakující se, víme jak je řešit), 

 podle časového horizontu - dlouhodobé a krátkodobé, 

 podle charakteru - strategické (top management), operativní (linioví management), 

taktické (střední management), 

 podle stupně pracnosti - jednoduché a složité, 

 podle přístupu - exaktní (lze popsat), intuitivní (nelze popsat), 

 podle subjektu - individuální, skupinové, 

 podle formy vyjádření - písemné a ústní, 

 podle možnosti algoritmizace - programované: algoritmizovatelné, neprogramované: 

nealgoritmizovatelné, 

 podle informovanosti - toto členění vychází z míry informací o budoucích hodnotách 

faktorů ovlivňujících variant rozhodování a podle toho se dělí rozhodování na: 

o rozhodování za jistoty (máme úplné informace, víme, jaké budou důsledky 

všech variant), 

o rozhodování za rizika (známe budoucí situace, ale ne na 100%), 

o rozhodování za nejistoty (známe styl vývoje), 

o rozhodování za neurčitosti (nevíme možné budoucí stavy, a tím ani důsledky 

variant vzhledem k jednotlivým kritériím hodnocení). 

 

Dle Donnellyho: „se vyskytují obvykle tři typy problémů: krizové, běžné a příležitosti. 

Krizové a běžné problémy se prezentují sami o sobě a manažeři jim musejí věnovat patřičnou 

pozornost.  Naopak příležitosti musejí být obvykle vyhledávány a čekají, až budou objeveny. 

Mnoho dobře řízených organizací se proto snaží věnovat, na úkor málo významných 

problémů, větší pozornost významnějším záležitostem prostřednictvím strategického 

plánování“ [5]. 
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4. ROZHODOVACÍ PROCES 

 

Rozhodování a celý rozhodovací proces, viz obrázek 3, ovlivňuje řada faktorů, mezi něž 

mimo jiné patří: 

 rozhodovací problémy, zejména jejich charakter a závažnost, 

 podmínky pro rozhodování, především disponibilní čas, míra rizika a nejistoty aj., 

 osobnost rozhodovatele (manažera), hlavně jeho přístup k rozhodování, styl 

rozhodování, ale i minulé zkušenosti atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Pohled na rozhodovací proces [7] 

 

Určení rozhodovacího problému je zpravidla první částí rozhodovacího procesu s tím, že 

problém je buď dopředu daný, nebo jasně vyplývá z definovaného cíle. Prof. Veber definuje 

jako první etapu rozhodovacího procesu identifikaci rozhodovacího problému a dodává, že „k 

jeho řešení nelze přistoupit dříve, než bude problém identifikován“ [15]. Možné je ale i 

souhlasit s názorem, že problém nelze správně identifikovat, dokud nedojde k uvědomění si 

reálného stavu, tedy toho kde jsme, a stavu žádoucího, tedy toho kam chceme dojít. 

Východiskem rozhodovacího procesu potom není identifikace problému, ale definování cíle. 

rozhodovací 

problémy 

manažer 

(rozhodovatel) 

podmínky pro 

rozhodování 

rozhodovací 

proces 
rozhodnutí 

strukturovanost 

závažnost 

… 

čas 

riziko a nejistota 

… 

styl rozhodování 

přístup  k rozhodování 

… 



11 
 

4.1. ETAPY ROZHODOVACÍCH PROCESŮ 

 

Náplň rozhodovacích procesů tvoří vzájemně související a návazné činnosti, které lze 

rozčlenit do určitých složek a označují se jako etapy rozhodovacích procesů. Procesy jsou 

ovlivňovány mnoha faktory, např. manažerské dovednosti, motivace, organizační prostředí 

aj., a jejich výsledkem je rozhodnutí. Čím více se jedná o ojedinělý problém a čím více budou 

výsledky ovlivňovány neurčitostí, tím budou realizovány rozhodovací procesy podrobněji a 

lze je rozčlenit do etap více způsoby, a to buď podrobněji, kdy rozlišujeme větší počet etap, 

nebo méně podrobně, kdy rozlišujeme malý počet etap. 

 

Jako příklad méně podrobnějšího členění rozhodovacího procesu můžeme uvést přístup 

Simona, který rozlišuje čtyři etapy:  

 analýza okolí – zahrnuje sběr informací, zjišťování podmínek vyvolávajících nutnost 

rozhodovat, identifikaci rozhodovacích problémů a stanovení jejich příčin, 

 návrh řešení – je zaměřený na hledání, tvorbu, rozvíjení a analýzu možných směrů 

činnosti, 

 volba řešení – zahrnuje hodnocení variantních směrů činnosti navržených v předchozí 

etapě, které je ukončeno volbou varianty určené k realizaci, 

 kontrola výsledků – je orientovaná na hodnocení skutečně dosažených výsledků 

varianty po její realizaci a jejich posuzování vzhledem k předem stanoveným cílům. 

Výsledky této etapy mohou iniciovat nový rozhodovací proces. 

 

Podrobnější členění rozhodovacích procesů rozlišuje např. tyto etapy: 

 identifikace problému – představuje první etapu rozhodovacího procesu,  k řešení 

nelze přistoupit dříve, než bude problém identifikován a náplní je především 

získávání, analýza, identifikace situací, vyhodnocování různých informací o firmě i 

jejím okolí, jejichž výsledkem je rozpoznání určitých problémových situací, které 

vyžadují řešení a měly by iniciovat zahájení rozhodovacího procesu (ujasnění, 

pochopení problému, rozdělení problému na dílčí časti, stanovení priorit řešení), 

 analýza a formulace problému – cílem je bližší poznání problému, který má být řešen, 

jde o stanovení jeho základních prvků, určení příčiny vzniku problému, cílů jeho 

řešení a výsledkem je formulace rozhodovacího problému, která má pro kvalitu 

zásadní význam, 
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 stanovení kritérií hodnocení variant – podle těchto kritérií se posuzují a hodnotí 

navržené varianty řešení problému, dvě z nejdůležitějších klasifikačních hledisek třídí 

kritéria na kvantitativní (jejich hodnoty jsou vyjádřeny číselně, zpravidla jde o 

ekonomická a finanční kritéria) a kvalitativní (nelze je vyjádřit číselně, a tak důsledky, 

účinky variant lze vyjádřit pouze slovně, jedná se především o kritéria sociálně 

politické povahy) a na výnosová a nákladová, charakter kritérií výrazným způsobem 

ovlivňují volbu metod pro hodnocení variant a jejich využívání, 

 tvorba variant řešení problému – je proces s vysokými nároky na tvůrčí schopnosti 

řešitelů a výsledkem je nalezení a formulace činností, které zajistí dosažení cílů řešení 

problému, při tvorbě variant lze využít řady přístupů: intuitivní metody (např. 

brainstorming, brainwriting, Gordonova metoda), systematicko-analytické metody 

(např. morfologická analýza, metoda PVN) nebo také uplatnění modelové a výpočetní 

techniky, 

 stanovení důsledků variant rozhodování – náplní je zjištění předpokládaných vlivů a 

účinků jednotlivých variant z hlediska zvoleného souboru kritérií hodnocení, 

 hodnocení důsledků variant rozhodování a výběr varianty k realizaci – výsledkem je 

určení varianty řešení, která nejlépe splňuje cíle řešení, a to určením celkově 

nejvýhodnější varianty nebo určením preferenčního uspořádání variant (jejich seřazení 

podle celkové výhodnosti), celý proces lze rozdělit do tří fází: vyloučení 

nepřípustných variant, hrubé posouzení variant a detailní hodnocení variant,  

 realizace zvolené varianty rozhodování – představuje fyzickou realizaci zvoleného 

řešení (např. přijetí vybraného pracovníka do vrcholového vedení, vybudování nové 

výrobní linky, vývoj nové technologie aj.), kvalitu realizace může ovlivnit aktivita a 

angažovanost subjektu, kterého se budou důsledky týkat, 

 kontrola výsledků realizované varianty – jde o stanovení odchylek mezi skutečnými 

výsledky realizace a plánovanými cíli, o zjišťování, zda byl problém překonán nebo 

nedošlo ke vzniku nových problémů, v případě existence významnějších odchylek 

nebo vzniku nových problémů je nutno připravit a realizovat nápravná, korekční 

řešení, když nastane situace, že kontrola prokáže nereálnost stanovených cílů, potom 

je potřeba je korigovat. 
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4.2. PRVKY ROZHODOVACÍCH PROCESŮ 

 

Každý rozhodovací proces má řadu základních prvků: 

 cíl rozhodování – je určitý budoucí stav, kterého má být řešením rozhodovacího 

problému dosaženo, např. zvýšení kvality, získání nové technologie, zvýšení výrobní 

kapacity, snížení nákladů, zvýšení spokojenosti zaměstnanců či zákazníků aj.; obvykle 

jde o dosažení většího počtu cílů, mezi nimiž existují určité vazby, a to 

komplementární cíle (vzájemně se doplňují a podporují - zvýšení kvality produkce, 

zkrácení dodacích lhůt a zlepšení servisu příznivě ovlivní výši prodejů) a konfliktní 

cíle (plnění jednoho cíle zhoršuje podmínky plnění druhého cíle - úspora nákladů x 

spokojenost zaměstnanců);  cíle rozhodování se z hlediska vyjádření dělí na 

kvantitativní (číselné vyjádření) a kvalitativní (vyjádření pomocí slovních popisů), 

 kritéria hodnocení – hlediska zvolená rozhodovatelem (odborníkem nebo skupinou 

odborníků), podle kterých se posuzuje vhodnost jednotlivých variant; odvozují se od 

cílů, kterých chceme dosáhnout; ty se většinou vyjadřují jako maximalizace (zisku,…) 

nebo naopak minimalizace (nákladů,…) nebo dosažení určitých hodnot těchto veličin; 

kritéria lze vyjádřit číselně (kvantitativní kritéria – ukazatele, výhoda, měřitelnost) 

nebo slovně (kvalitativní kritéria – barva výrobku, ekologická zátěž investičních 

variant); kritéria se dělí na kritéria výnosová („čím více, tím lépe“, např. zisk) a 

kritéria nákladová („čím více, tím hůře“, např. náklady), 

 subjekt rozhodování (kdo) – je rozhodovatel a může být: jednotlivec (jedná se o 

individuální rozhodování) nebo skupina lidí (jedná se o kolektivní rozhodování – 

hlasování, konsensus); v praxi rozhodování je ještě nutné rozlišovat rozhodovatele 

statutárního (ten, který je vybaven pravomocemi k volbě varianty a nese také 

odpovědnost za dopady a účinky) a skutečného (ten, který skutečně rozhoduje),  

 objekt rozhodování (o čem) – představuje část organizace, v rámci které byl 

formulován problém, stanoven cíl jeho řešení a jíž se řešení týká (např. výrobní 

program, organizační uspořádání, inovace aj.), 

 varianty a jejich důsledky – varianta představuje možný způsob jednání rozhodovatele, 

který má vést k řešení problému (např. tržní orientace na domácí nebo zahraniční trh, 

organizační struktura teritoriální, divizionální aj.); důsledky jsou chápány jako 

předpokládané dopady vzhledem ke kritériím hodnocení a vyjadřují se vždy vzhledem 

k jednotlivým kritériím hodnocení, 
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 stavy světa – neboli scénáře „chápeme jako budoucí vzájemně se vylučující situace, 

které mohou po realizaci varianty rozhodování nastat (buď uvnitř firmy, nebo v jejím 

okolí) a které ovlivňují důsledky této varianty vzhledem k některým kritériím 

hodnocení“ [7] nebo také „scénáře jsou tzv. stavy světa, které se navzájem vylučují, a 

také ovlivňují důsledky jednotlivých variant“ [14]; stavy světa mají významnou úlohu 

při rozhodování za rizika a nejistoty; pokud existuje větší počet faktorů rizika či 

nejistoty, jsou stavy světa dány jejich možnými kombinacemi hodnot těchto faktorů.  
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5. KLASIFIKACE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ 

 

Rozhodování můžeme rozdělit na tři typy podle toho, kolik informací víme o stavech světa a 

o budoucích hodnotách faktorů ovlivňujících důsledky variant rozhodování. 

  

5.1. ROZHODOVÁNÍ ZA JISTOTY 

 

Pokud je budoucnost známá a rozhodovatel ví s jistotou, má tedy k dispozici úplnou 

informaci o stavech světa a jaké budou důsledky jednotlivých variant, může díky tomu 

rozhodovat nulovým rizikem, jedná se o rozhodování v podmínkách určitosti, tedy o 

rozhodování za jistoty. Jde o hodnocení jednoho kritéria nebo o hodnocení souboru kritérií. 

Cílem hodnocení variant je získat uspořádaný soubor variant podle výhodnosti. Hodnocením 

jednoho kritéria se získají uspořádané varianty sestupně nebo vzestupně. Hodnocením 

souboru kritérií je důležité získat jedno číslo, které charakterizuje danou variantu. Je to složitý 

postup, který se komplikuje, jestliže existuje velký soubor kritérií.  

V praxi není tento druh rozhodovacího procesu příliš častý, většinou se vyskytuje na 

operativní úrovni [2].  

 

5.2. ROZHODOVÁNÍ ZA RIZIKA 

 

Jestliže jsou rozhodovateli známy možné budoucí situace (stavy světa), které mohou nastat, 

tím i důsledky variant při těchto stavech světa a zároveň zná pravděpodobnosti jednotlivých 

stavů světa, jedná se o rozhodování za rizika [7]. Riziko je veličina, která vyjadřuje 

pravděpodobnost, že daný jev nastane nebo nenastane. Je to kvantifikovaná nejistota.  

Při rozhodování za rizika mohou sice faktické informace existovat, jsou však více či méně 

nekompletní. Pro zdokonalení rozhodování je možné stanovit míru pravděpodobnosti 

dosažení předpokládaných výsledků, a to např. pomocí matematických modelů. Lze však také 

využít subjektivních odhadů, které jsou založené na zkušenostech. 

Rozhodovací procesy za rizika řeší zejména střední a vyšší management. 
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5.3. ROZHODOVÁNÍ ZA NEJISTOTY 

 

Jestliže jsou rozhodovateli známy možné budoucí situace, ale nezná pravděpodobnosti, se 

kterými mohou nastat, jedná se o rozhodování v podmínkách neurčitosti, tedy o rozhodování 

za nejistoty. 

Rozhodovací procesy za nejistoty řeší zejména střední a vyšší management. 

 

5.4. SROVNÁNÍ  ROZHODOVÁNÍ 

 

Rozhodování za jistoty je snazší než rozhodování za rizika, a stejně tak rozhodování za rizika 

je snazší než rozhodování za nejistoty. Přestože jsou uvedené tři typy rozhodování 

zjednodušením reality, lze v jejich rámci praktické úlohy řešit a dosahovat při tom dobrých 

výsledků. 

Rozhodování za jistoty a rozhodování za nejistoty představují krajní případy rozhodování 

probíhajících v hospodářské praxi [7]. I přesto že rozhodování za jistoty převažuje na 

operativní úrovni řízení a rozhodování za rizika a nejistoty je typické pro vrcholové vedení, 

většina rozhodovacích procesů představuje určitou směs prvků jistoty, rizika a nejistoty a 

jejich poměr se může měnit v závislosti na úrovni řízení, ale také v závislosti na vývoji 

dalších faktorů, které nejsou přesně známé. Mezi tyto faktory, hlavně faktory rizika nebo 

nejistoty patří např.: výše prodejních cen, nákupní ceny surovin, materiálů a energií, tržní 

poptávka, devizové kurzy, úrokové sazby, vývoj mezd, nesolventnost obchodních partnerů aj. 

Při hodnocení variant a volbě varianty k realizaci se vychází pouze z určitých předpokladů, 

prognóz o budoucích hodnotách těchto faktorů. Tyto faktory se ale nemusí splnit, prognózy 

jsou zase často velmi nespolehlivé, a tak jsou zdrojem nejistoty v rozhodování. Nejistotu lze 

chápat jako nemožnost spolehlivého stanovení budoucích hodnot rizikových faktorů, které 

ovlivňují důsledky volby variant. Ve skutečnosti se však většina rozhodnutí uskutečňuje právě 

v prostředí, které se vyznačuje nějakým stupněm neurčitosti. Proto každé rozhodnutí v sobě 

zahrnuje určité riziko.  
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6. MATEMATICKÉ PROGRAMOVÁNÍ 

 

Matematické programování je odvětví operačního výzkumu, který je založen na týmové práci, 

kdy specialisté řeší složitý problém. Účelem je sestava a řešení rozhodovacích úloh. Cílem je 

najít optimální řešení vzhledem k definovanému optimalizačnímu kritériu. Metody 

matematického programování jsou lineární programování, nelineární programování, 

celočíselné programování a dynamické programování.  

 

6.1. LINEÁRNÍ PROGRAMOVÁNÍ 

 

Lineární programování je jedna z nejpoužívanějších metod vědy o řízení. Je prostředkem pro 

plánování určitých procesů, který zabezpečuje dosažení optimálního výsledku ve vztahu 

k definovanému cíli [11]. Jejím účelem je pomoci manažerům při rozhodování a zabývá se 

řešením rozhodovacích problémů, ve kterých jde o určení intenzit realizace procesů, které 

probíhají v daném systému. Je však nutno respektovat podmínky (omezující podmínky a 

podmínky nezápornosti), které realizaci těchto procesů ovlivňují, a najít takové řešení, aby byl 

cíl rozhodování splněn co nejlépe. Lineární programování se skládá ze čtyř základních 

komponent: proměnné, omezující podmínky, účelová funkce a podmínky nezápornosti 

proměnných. 

Pro řešení rozhodovacích situací vedoucích k lineárnímu programování byl vyvinut 

univerzální algoritmus označovaný jako primární algoritmus nebo simplexová metoda, 

opírající se o postupné zlepšování výchozího řešení. Východiskem simplexové metody je 

formální převod úlohy na standardní tvar, ve kterém je soustava nerovností převedena na 

soustavu rovnic [10]. Mezi nejčastější typy úloh lineárního programování patří optimalizace 

výrobního programu firmy, řezné úlohy, směšovací úlohy, dopravní úlohy aj.  

 

6.1.1. Úlohy výrobního plánování  

 

V úlohách výrobního plánování jde především o určení sortimentu výroby s tím, že je nutno 

respektovat omezující podmínky na straně vstupů (omezená kapacita surovin, energie, 

strojového času, aj.) i na straně výstupů (odběratelská omezení určující maximální či 

minimální objem produkce; poměr, ve kterém se mají výrobky vyrábět, apod.). Cílem 

optimalizace může být minimalizace nákladů nebo maximalizace zisku.  
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Příklad:  

Optimalizace výrobního programu výrobny vyrábějící tři výrobky – A, B, C. Pro jejich 

výrobu jsou k dispozici dvě společné suroviny S1, S2. Průzkumem trhu bylo zjištěno, že 

výrobku B je třeba vyrobit minimálně 30 tun a že na tunu prodaného výrobku B lze uplatnit 

na trhu cca 0,8 tun výrobku A. Dále bylo zjištěno, že výrobku C je možno z hlediska podílu 

firmy na trhu prodat neomezené množství. Odhadnuté tržní ceny výrobků, disponibilní 

množství surovin a měrné spotřeby surovin na jednotlivé výrobky jsou v tabulce 1 [10]. 

 

Tab. 1 Základní údaje pro optimalizaci výrobního programu [10] 

Surovina 

Výrobek 

Disponibilní množství (t) 
 

A 

 

B C 

S1 (t/t) 0,9 0,3 0,5 75,6 

S2 (t/t) - 1 0,4 88,2 

Cena (Kč/t) 12 600 19 600 15 700 - 

  

Firma hledá takový výrobní program, který zajistí maximální tržby. Tržby jsou součinem 

prodaného množství a ceny jednotlivých výrobků. Označíme-li hledaná množství výrobku A, 

B, C jako 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, lze účelovou funkci tržeb zapsat ve tvaru [10]: 

 max z = 12 600 𝑥1 + 19 600 𝑥2 + 15 700 𝑥3 

 

Surovinová omezení [10]: 

pro S1        0,9 𝑥1 + 0,3 𝑥2 + 0,5 𝑥3 ≤ 75,6 

pro S2        𝑥2 + 0,4 𝑥3 ≤ 88,2 

požadavek na minimální vyrobené množství výrobku B 𝑥2 ≥ 30 

nutnost vyrábět výrobky A a B v daném poměru  𝑥1 - 0,8 𝑥2 = 0 

požadavek nezápornosti řešení    𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 ≥ 0. 
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6.1.2. Optimalizace složení směsi – směšovací problém 

 

Směšovací problém je úlohou vytvoření směsi požadovaných vlastností s tím, že pro její 

vytvoření lze použít danou nabídku komponent. V těchto úlohách odpovídají proměnné 

použitým komponentám a jejich hodnoty objemu použitých komponent. Cílem je buď 

minimalizace nákladů na vytvoření požadované směsi, jejíž vlastnosti jsou dané omezujícími 

podmínkami nebo je cílem optimalizace určité vlastnosti výsledné směsi při omezeném 

rozpočtu, který vstupuje do modelu jako jedna z omezujících podmínek. Jako příklad je 

možné uvést optimalizaci vsázky do vysokých pecí. Jde o určení komponent do vsázky tak, 

aby vyrobená ocel měla požadované vlastnosti a vsázka byla co nejlevnější.  

 

Příklad: 

Při návrhu vsázky pro výrobu litiny je třeba zajistit procentní obsah následujících chemických 

prvků: uhlík, mangan, křemík a síra (viz tabulka 2). K dispozici jsou 4 druhy vsázkového 

materiálu: hematit, ocelový odpad, vratný odpad a zrcadlovina; tabulka uvádí obsah výše 

uvedených chemických prvků v těchto ingrediencích (v %) a cenu materiálu (v Kč/kg). Cílem 

je určit množství jednotlivých druhů materiálu použitého pro výslednou vsázku tak, aby byly 

respektovány všechny omezující podmínky (minimální a maximální procentuální obsah prvků 

ve směsi) a náklady byly minimální [6]. 

 

Tab. 2 Směšovací problém [6] 

 
Hematit 

Ocelový 

odpad  

Vratný 

odpad 
Zrcadlovina Min Max 

Uhlík 3,6 0,3 3,1 0,6 2,00 2,50 

Mangan 0,8 0,6 0,7 3,0 1,00 1,25 

Křemík 2,1 0,3 2,1 1,0 1,25 1,60 

Síra  0,03 0,04 0,1 0,3 - 0,10 

Cena 8 3 2 9 - - 

 

Množství vsázkové materiálu v g obsažené v 1 kg výsledné vsázky označíme jako proměnné 

𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4.  

 

Jelikož je cena v tabulce uvedena v Kč za 1 kg suroviny, je nutné výsledné celkové náklady 

vydělit 1000. 
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Omezující podmínky: 

C:   36 𝑥1 + 3 𝑥2 + 31 𝑥3 + 6 𝑥4 ≤ 25000, 

       36 𝑥1 + 3 𝑥2 + 31 𝑥3 + 6 𝑥4 ≥ 20000, 

Si: 21 𝑥1 + 3 𝑥2 + 21 𝑥3 + 10 𝑥4 ≤ 16000, 

     21 𝑥1 + 3 𝑥2 + 21 𝑥3 + 10 𝑥4 ≥ 12500, 

Mn:  8 𝑥1 + 6 𝑥2 + 7 𝑥3 + 30 𝑥4 ≤ 12500, 

         8 𝑥1 + 6 𝑥2 + 7 𝑥3 + 30 𝑥4 ≥ 10000, 

S:    3 𝑥1 + 4 𝑥2 + 10 𝑥3 + 30 𝑥4 ≤ 10000. 

 

Vzhledem k tomu, že se sleduje obsah jednotlivých surovin v gramech v 1 kg vsázky, musí 

platit rovnice: 

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 = 1000. 

Podmínky nezápornosti: 

𝑥1, 𝑥2,  𝑥3, 𝑥4 ≥ 0. 

Cílem je minimalizovat celkové náklady, potřebné na přípravu 1 kg vsázky. Potom lze 

účelovou funkci vyjádřit: 

𝑧𝑚𝑖𝑛 = 8 𝑥1 + 3 𝑥2 + 2 𝑥3 + 9 𝑥4. 

 

Optimální řešení úlohy, hodnoty proměnných jsou zaokrouhleny na čtyři desetinná místa, 

stejně jako optimální hodnota účelové funkce [6]: 

𝑥1 = 139,0607, 

𝑥2 = 295,1696, 

𝑥3 = 428,5476, 

𝑥4 = 137,2221, 

𝑥0 = 4090,0886. 

 

6.1.3. Optimalizace dělení materiálu 

 

V těchto úlohách jde o problém dělení větších celků na menší části tak, aby byl odpad 

minimalizován. Je však nutno respektovat požadavky v jakém poměru mají vzniklé menší 

části být, kolik jich má maximálně či minimálně vzniknout, aj. Úloha může být 

jednorozměrná (dělení je charakterizováno jedním rozměrem – tyče, pásy konstantní šířky, 

atd.), nebo dvojrozměrná (z plochy se vyřezávají menší díly). Každý větší celek je možné 
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rozřezat na menší části celou řadou způsobů. Procesem se rozumí použití jednoho 

z potenciálních způsobů. Procesům budou odpovídat proměnné a hodnoty proměnných budou 

uvádět, kolikrát se který způsob dělení použije. 

 

Příklad: 

Podnik vyrábí role papíru o délce 500 m a šířce 2 m. Tento rozměr odebírá většina odběratelů. 

Někteří z nich však požadují jinou šířku rolí, a to 0.5 m, 0.8 m a 1.2 m. Role jsou získávány 

z rolí o šířce 2 m jejich dělením. V rámci zakázky je nutno vyprodukovat 500 ks rolí o šířce 

0.5 m, 1000 ks rolí o šířce 0.8 m, 400 ks rolí o šířce 1.2 m. Pro dělení rolí na menší je 

k dispozici 5 variant, které jsou charakterizovány počtem 0.5, 0.8 a 1.2 metrových rolí 

získaných rozdělením jedné 2 m role. Kromě toho je u každé varianty uvedený také případný 

odpad vzniklý dělením. Popis variant dělení je uveden v tabulce 3 [11]. 

 

Cílem optimalizace je nalezení takové struktury dělení rolí, která uspokojí požadavky 

odběratele a bude minimalizovat počet 2 m rolí, které je nutno k dělení použít. Každé variantě 

dělení přiřadíme jednu proměnnou 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5. Proměnné x budou vyjadřovat, kolik rolí 

o šířce 2 m bude rozděleno určitou variantou. 

 

Tab. 3 Varianty dělení [11] 

 Varianty dělení 2 m  rolí 

I II III IV V 

0.5 m [ks] 4 2 1 0 0 

0.8 m [ks] - 1 0 2 1 

1.2 m [ks] - - 1 0 1 

odpad [m] 0 0.2 0.3 0.4 0 

 

Omezující podmínky musí zabezpečit produkci příslušného počtu rolí jednotlivých šířek:  

pro 0.5 m:  4 𝑥1 + 2 𝑥2 + 1 𝑥3          ≥ 500, 

pro 0.8 m:              1 𝑥2          + 2 𝑥4 + 1 𝑥5 ≥ 1000, 

pro 1.2 m:                        1 𝑥3              + 1 𝑥5 ≥ 400. 

Levá strana omezení vyjadřuje počet rolí menší šířky získaných při rozdělení 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 

𝑥5 kusů rolí o šířce 2 m při použití varianty I, II, III, IV, V, který musí být větší než 

požadované množství na pravé straně nerovnice. Dále musí být definovány podmínky 

nezápornosti a proměnné by měly být celočíselné.  
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Účelová funkce minimalizuje počet 2 m rolí, tzn. součet všech proměnných: 

   z =  𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 . 

Minimální hodnota účelové funkce je z = 825, tzn. k dělení je třeba 825 ks rolí o šířce 2 m 

[11]. 

 

6.1.4. Přiřazovací úlohy 

 

Přiřazovací úlohy jsou jedním z typů distribučních úloh. V přiřazovacích úlohách jde 

především o optimální přiřazení výrobního programu výrobnímu zařízení tak, aby náklady na 

výrobu byly minimální. 

 

Příklad: 

Dílna má k dispozici tři stroje označené 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, na kterých se mohou vyrábět 4 různé 

výrobky A, B, C, D. Každý výrobek se může vyrábět na všech 3 strojích. Kapacita stroje 𝑆1 je 

3000 provozních hodin, stroje 𝑆2 2500 provozních hodin, stroje 𝑆3 provozních hodin. Na 

strojích má být vyrobeno 300 ks výrobků A, 250 ks výrobků B, 290 ks výrobků C, 420 ks 

výrobků D. V tabulce 4 je uvedena spotřeba provozního času na jednotlivé výrobky v min/ks 

a náklady na výrobu jednotlivých výrobků na jednotlivých strojích v Kč/ks jsou uvedeny 

v tabulce 5. 

 

Tab. 4 Spotřeba provozního času na jednotlivé výrobky v min/ks 

 A B C D 

𝑆1 12 14 18 17 

𝑆2 10 12 19 15 

𝑆3 14 15 16 14 

 

 

Tab. 5 Náklady na výrobu jednotlivých výrobků na jednotlivých strojích v Kč/ks 

 A B C D 

𝑆1 20 24 32 30 

𝑆2 16 18 25 17 

𝑆3 19 24 22 17 
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Je třeba určit, kolik se má vyrobit kterých výrobků na kterém stroji tak, aby byl splněn plán 

s minimálními náklady.  

 

Úroveň procesů – 𝑥𝑖𝑗 − dvojindexová proměnná i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4, 

𝑥𝑖𝑗 = množství výrobků j-tého druhu, které je třeba vyrobit na i-tém stroji nebo čas, který je 

třeba na výrobu j-tého výrobku na i-tém stroji, 

podmínka nezápornosti: 𝑥𝑖𝑗 ≥ 0 , 

kapacitní omezení v min:  

𝑆1:   12𝑥11 +14𝑥12 +18𝑥13 +17𝑥14 ≤ 3000 . 60, 

𝑆2:  10𝑥21 +12𝑥22 +19𝑥23 +15𝑥24 ≤ 2500 . 60, 

𝑆3:  14𝑥31 +15𝑥32+16𝑥33 +14𝑥34 ≤ 2800 . 60, 

požadavková omezení v ks: 

A:  𝑥11 +𝑥21+𝑥31 = 300, 

B:  𝑥12 +𝑥22+𝑥32 = 250, 

C:  𝑥13 +𝑥23+𝑥33 = 290, 

D:  𝑥14 +𝑥24+𝑥34 = 420, 

účelová funkce minimalizuje náklady na výrobu: 

𝑧𝑚𝑖𝑛 = 

20𝑥11 +24𝑥12 +32𝑥13 +30𝑥14+16𝑥21 +18𝑥22+25𝑥23 +17𝑥24+19𝑥31 +24𝑥32+22𝑥33 +17𝑥34 . 

 

6.1.5. Dopravní úlohy 

 

Dopravní úlohy jsou druhým typem distribučních úloh. V dopravních úlohách se jedná o 

optimalizaci distribuce zboží mezi dodavateli a odběrateli. Pro úspěšný prodej výrobků 

zákazníkům je nutno vyrobené výrobky také efektivně dopravit do místa spotřeby. Náklady na 

dopravu bývají často velmi vysoké, někdy překračují náklady vynaložené na jejich výrobu. 

Aby bylo dosaženo požadovaného efektu, nejčastěji minimum přepravních nákladů, k tomu je 

třeba naplánovat přepravu mezi zdroji a cíli tak, aby nebyly překročeny kapacity zdrojů a byly 

uspokojeny požadavky cílů. O dopravní úlohu jde také, pokud jde o distribuci výrobků a 

služeb ve více na sebe navazujících přepravních systémech. Typickým příkladem jsou 

velkosklady, do kterých se dopravuje zboží od výrobců, a z těchto skladů jsou zásobovány 

prodejny maloobchodu. Tyto úlohy mají odlišnou strukturu než předcházející typ úloh.  
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Příklad: 

Od dvou dodavatelů 𝐷1 a 𝐷2 je nutno přemístit zboží ke třem spotřebitelům 𝑆1, 𝑆2 a 𝑆3. 

Kapacity dodavatelů v ks, požadavky spotřebitelů v ks a náklady na přepravu 1 ks zboží 

udávají přepravní sazby v Kč uvedené v tabulce 6.  

 

Tab. 6 Zadání dopravní úlohy 

Dodavatel 

Spotřebitel 

Kapacity 

𝑆1 𝑆2 𝑆3 

𝐷1 31 12 9 900 

𝐷2 14 21 11 1100 

Požadavky 400 1000 600 2000 

 

Úkolem je sestavit optimální plán přepravy, tedy rozhodnout, po kterých cestách a v jakém 

množství se má zboží přepravovat, aby celkové přepravní náklady byly minimální. 

 

Kapacitní omezení: 

𝐷1:  𝑥11 +𝑥21+𝑥31 = 900, 

𝐷2:  𝑥12 +𝑥22+𝑥32 = 1100, 

požadavková omezení: 

𝑆1:          𝑥11 +𝑥21 = 400, 

𝑆2:            𝑥12 +𝑥22 = 1000, 

𝑆3:            𝑥13 +𝑥23 = 600, 

je také nutné stanovit podmínky nezápornosti, jelikož není možné přepravovat záporné 

množství zboží: 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0, i = 1, 2; j = 1, 2, 3, 

účelová funkce minimalizuje přepravní náklady: 

𝑧𝑚𝑖𝑛= 31𝑥11 + 12𝑥12 + 9𝑥13 + 14𝑥21 + 21𝑥22 + 11𝑥23 . 
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K řešení dopravních úloh se používají Indexová metoda, Vogelova aproximativní metoda, 

Metoda severozápadního rohu, které jsou jednodušší než Simplexová metoda. 

 

6.1.6. Uplatnění lineárního programování 

 

Uplatnění lineárního programování se soustřeďuje především na ekonomickou a 

technickoekonomickou sféru, na řešení úloh využití, rozdělení, rozmístění zdrojů především 

v průmyslových oblastech. Každý model je zjednodušením reality. Pokud má mít jeho řešení 

smysl, nesmí zjednodušení reality nabývat podoby jejího zkreslení. Jestliže získáváme 

informace pro optimalizaci rozhodovacích procesů prostřednictvím matematického 

modelování, řešení optimalizačních úloh lze považovat za doporučení k bezprostřednímu 

rozhodování nebo nám umožňuje orientaci v dané rozhodovací problematice, a to např. 

podněcuje systémovou analýzu, upozorňuje na neodpovídající zjednodušení reality, upřesňuje 

podmínky řešení problému, vyvolává požadavek uplatnění alternativních přístupů či 

náročnějších metodik řešení. 

Největšími výhodami lineárního programování jsou jeho jednoduchost, snadné získávání 

vstupních údajů a skutečnost, že programy pro výpočet těchto úloh patří k běžnému 

softwarovému vybavení počítačů.  

Nevýhodou lineárního programování je zjednodušení, protože se ekonomické systémy 

většinou nechovají lineárně. I přesto je lineární programování jednou z nejvýznamnějších 

metod. 

 
6.2. CELOČÍSELNÉ PROGRAMOVÁNÍ 

 

Celočíselné programování je velmi rozsáhlou skupinou modelů reálných rozhodovacích 

situací. Patří k nim řešení problémů, jako je plánování výroby, rozmisťování pracovníků na 

jednotlivá pracoviště, hledání rozvozních plánů u okružních dopravních úloh, efektivní 

lokalizace kapitálových prostředků firmy do jednotlivých oblastí podnikání atd. V praxi jde 

o situace, kdy proměnné modelu mohou nabývat jen předem stanovených hodnot, nebo musí 

jít o celá čísla. Výrobky jsou objednávány po celých baleních, jiné jsou zase dodávány po 

kusech atd. [10]. 
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Formálně jsou modely celočíselného programování rozdělovány do tří skupin [9]: 

 první tvoří úlohy, kdy je kladen požadavek celočíselnosti všech proměnných v 

modelu, 

 druhou úlohy, kdy je požadavek celočíselnosti formulován jen na některé proměnné, 

 a speciální skupinu tvoří úlohy binárního programování. 

 

I když se zmenšuje oblast přípustných  řešení těchto úloh a mohlo by se zdát, že jejich řešení 

bude snadnější, není tomu tak. Řešení modelů celočíselného programování je dodnes 

předmětem dalšího výzkumu. Ale i přesto již dnes existuje dostatek produktů, umožňujících 

efektivní řešení těchto úloh. Patří mezi ně např.: 

 metody sečných nadrovin, 

 kombinatorické metody, 

 metoda větví a mezí. 

 

6.3. NELINEÁRNÍ PROGRAMOVÁNÍ 

 

O úlohy nelineárního programování se jedná, jestliže je alespoň jedna funkce nelineární. Pro 

řešení úloh nelineárního programování není známa žádná obecná metoda, která by byla 

použitelná ve všech případech. Existuje větší množství různých metod, a proto je teorie 

nelineárního programování rozsáhlá.  Vzhledem k problémům s řešením nelineárních modelů, 

jsou méně používané. Jejich nevýhodou je složitost, pracnost a využitelnost jen pro méně 

rozsáhlé problémy. 

 

6.4. DYNAMICKÉ PROGRAMOVÁNÍ 

 

Dynamické programování se zabývá optimalizací časově na sebe navazujících procesů. Ani 

pro toto programování neexistuje jedna obecně použitelná metoda. V praxi se s ním 

setkáváme zřídka, nejspíš kvůli náročnosti aplikace. Předpokladem pro použití dynamického 

rozhodování je možnost rozdělit rozhodovací proces na etapy a v každé etapě učinit takové 

rozhodnutí, aby byl dosažen optimální efekt celého rozhodovacího procesu. Rozhodnutí 

v jedné etapě se nečiní z hlediska té etapy, ale z hlediska procesu jako celku. Špatné 

rozhodnutí v jedné etapě může ovlivnit další vývojové etapy.  
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Příklady použití dynamického programování: 

 v některých problémech matematického programování s malým počtem omezujících 

podmínek (1-3), jedná se o lineární a nelineární programování, celočíselné 

programování; 

 v problémech pořadí, když se má rozhodnout o pořadí činností; 

 v modelech teorie obnovy; 

 v modelech teorie zásob; 

 v případě rozhodování o investicích. 

Dynamická metoda je vhodná pro případy z praxe, aplikace je však velice náročná [8]. 

 

6.5. SOFTWARE 

 

S rozvojem počítačů vznikal také software pro řešení úloh matematického programování, a to 

k usnadnění výpočtů úloh s více proměnnými. Při řešení reálných problémů, které často 

obsahují velký počet proměnných, není možné tyto úlohy kvůli obtížnosti a velké pracnosti 

počítat ručně. Z hlediska časových úspor a vyvarování se numerických chyb je užitečnější 

k řešení použít výpočetní techniku. Dnes již existuje mnoho dostupných počítačových 

systémů k výpočtu úloh lineárního programování.  

Patří k nim např.: 

 ŘEŠITEL - je to obecně použitelný optimalizační nástroj. Slouží k řešení lineárních, 

nelineárních a celočíselných úloh. Řešitelem můžeme najít optimální, tedy 

maximální, minimální nebo přesnou, hodnotu jedné buňky změnou jiných buněk, 

které musí být propojené pomocí vzorců. Hodnoty v měněných buňkách upraví tak, 

aby bylo dosaženo určeného výsledku. Řešitel je dodáván jako doplněk Excelu a před 

prvním použitím je nutno ho aktivovat. Pokud tato položka chybí, musí se doplněk 

doinstalovat. 

 

Příklad č. 1: 

Řešitelem vyřešíme příklad optimalizace dělení materiálu (viz str. 21). Nejdříve zadáme do 

tabulky koeficienty v matematickém modelu, koeficienty účelové funkce a koeficienty u 

proměnných v omezujících podmínkách. Účelová funkce je z matematického hlediska 

skalárním součinem vektoru koeficientů účelové funkce a vektoru proměnných.  
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K úplnému zadání matematického modelu a vyřešení úlohy je v MS Excel určen nástroj 

Řešitel. V dialogovém okně Parametry Řešitele zadáme matematický model úlohy. 

 

 

 

Potvrzením tlačítka Řešit se spustí výpočet, po té se objeví okno Výsledky řešení, kde volbou 

Uchovat řešení, typu výsledkové zprávy a kliknutím na tlačítko OK se vrátíme do tabulky 

s modelem, ze které lze vyčíst základní informace o optimálním řešení. 
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V přidaném listu Výsledková sestava 1 nalezneme podrobnější výsledky, 

 

 

 

ze kterých vyčteme, že minimální hodnota účelové funkce je z = 825, k dělení je tedy třeba 

825 ks rolí o šířce 2 m. 
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Příklad č. 2: 

Řešitelem vyřešíme příklad dopravní úlohy (viz str. 24). Opět zadáme do tabulky všechny 

koeficienty v matematickém modelu. 

 

 

 

V Řešiteli zadáme matematický model této úlohy. 

 

 

 

Spuštěním výpočtu získáme základní informace o optimálním řešení. 
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Ve Výsledkové sestavě 1 nalezneme podrobnější výsledky, 

 

ze kterých vyčteme, že minimální hodnota účelové funkce je z = 25100, celkové minimální 

přepravní náklady činí 25.100,- Kč. Dále vyčteme, že od dodavatele  

𝐷1 proběhne přeprava pouze ke spotřebiteli 𝑆2 ve výši 900 ks, od dodavatele 𝐷2 proběhne 

přeprava ke spotřebiteli 𝑆1 ve výši 400 ks, ke spotřebiteli 𝑆2 ve výši 100 ks a ke spotřebiteli 

𝑆3 ve výši 600 ks. 
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 LINKOSA –  program řeší úlohy lineárního programování formulované jako tabulky 

na listu MS Excel. Kromě optimálního řešení poskytuje také podklady 

k postoptimalizačním úvahám. 

 DUMKOSA – program poskytuje optimální řešení a také výstupy pro analýzu 

perspektivy a propustnosti tras. 

 MCAKOSA – program umožňuje řešení modelů vícekriteriální analýzy variant 

pomocí různých metod (Topsis, Oreste, metoda váženého součtu, apod.). 

 MATLAB – kromě řešení úloh lineárního programování lze tímto systémem provádět 

výpočty numerické matematiky, analyzovat, simulovat a modelovat různé systémy, 

používat objektové programování.  

 LPS – program pro řešení úloh lineárního programování, který využívá simplexovou 

metodu. Je vytvořen spíše pro odborníky. 

 LINDO – program je určen pro lineární programování, celočíselné programování, 

nelineární programování. 

 XA LINEAR OPTIMIZER SYSTEM – systém je určen k řešení úloh lineárního 

programování. 

 XA BINARY AND MIXED INTEGER SOLVER – systém je určen k řešení 

binárních a smíšeně-celočíselných úloh. 

 STORM, WinQSB, Xpress IVE a další.  

 

6.6. VYUŽITÍ METOD V PRŮMYSLOVÉ PRAXI 

 

V současném ekonomickém prostředí je velmi důležitá otázka, zda má subjekt na 

podnikatelský záměr dostatek prostředků, zda je k dispozici dostatek surovin, zda kapacita 

instalované výrobní linky bude stačit na uspokojení zákazníků, apod. Důvodů je spousta: 

požadavky zákazníků jsou těžce předvídatelné, každou změnu je nutno pružně promítat do 

bilancí materiálových, kapacitních a jiných zdrojů, rozsah řízených dodavatelských řetězců se 

zvětšuje a bilance pouze na podnikové úrovni nestačí, výrobky jsou stále složitější a počet 

bilancovaných položek trvale roste, aj.  

Matematické metody mají velký význam pro rozvoj vědy a techniky, který dnes dostává nové 

rozměry. V dnešní společnosti nacházejí matematické metody uplatnění ve všech oborech. 

Využívají je manažeři, techničtí pracovníci, ekonomové, malí a střední podnikatelé, a to ve 

všech typech podniků a služeb a na všech úrovních řízení. Uplatněním těchto metod při řešení 
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problémů, podpoře rozhodování a řízení, podniky šetří značné finanční prostředky a také 

přírodní zdroje. 

Byly získány dobré zkušenosti při implementaci matematického modelování do plánování a 

řízení výroby. Matematické modelování umožňuje podnikům chemického průmyslu urychlit 

komplikované a náročné plánovací propočty v podmínkách složité chemické výroby 

s komplikovanými mezivýrobkovými vztahy, mnohostupňovými výrobními procesy, 

existencí zpětných vazeb v materiálových tocích a častým výskytem sdružených výrob. 

Výpočetní technika je nástrojem pro zpracování plánu výroby, zásobování a kapacit 

v libovolném počtu variant. 

Rovněž v hutnictví má matematické programování uplatnění. Využívají se např. úlohy 

k optimalizaci dělení materiálu, a to k dělení bram, drátů. Ve slévárnách se využívají zejména 

směšovací úlohy k určení množství jednotlivých druhů materiálu potřebných k použití pro 

vytvoření výsledné vsázky.  

Významnou oblastí využití metod je oblast distribuce, prodeje výrobků, lokalizace objektů. 

Patří mezi ně např. hledání vhodného umístění výroben, strojů ve výrobních halách,  

distribučních skladů, atd. Výdaje na dopravu výrazně ovlivňují distribuční náklady, proto se 

metodami také řeší hledání nejlepších přepravních cest a struktura přepravní sítě. Lze jimi 

také optimalizovat strukturu vozových parků přepravců.  

Metody našly uplatnění ve specifické oblasti, kterou je realizace rozsáhlých projektů. 

Představují komplex složitých na sebe navazujících činností a při realizaci projektů je nutné 

řídit stále více dodavatelů výrobků a služeb. Metody tak umožňují efektivně řídit akce bez 

ohledu na rozsah řízených aktivit, docílit nejkratší doby jejich realizace, včas zjistit možné 

problémy a najít cestu, jak zabránit jejich vzniku. Začaly se také aplikovat v logistice, kdy se 

daří optimalizovat toky zboží v rozsáhlých logistických řetězcích, od dodavatelů prvotních 

surovin až ke konečným zákazníkům.   

Další oblastí využití metod je oblast operativního řízení, především rozhodování o 

operativním rozpisu plánu na jednotlivá pracoviště a kratší časové úseky. Metody umožňují 

hledat cesty, jak při respektování požadavků zákazníků a kapacitních možností podniku 

dosáhnout co nejpříznivějších výsledků firmy. 

Metody se také začínají prosazovat v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů. Jsou 

využívány v plánování lidských zdrojů, náboru pracovníků a jejich hodnocení. Dále se 

začínají používat v oblasti finančního plánování, např. řízení peněžních toků firem, také 

v oblasti řízení problémů ochrany životního prostředí, znečišťování vod a ovzduší.  
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7. ZÁVĚR 

 

V této práci je řešena problematika manažerského rozhodování se zaměřením na matematické 

programování. V teoretické části byly objasněny poznatky z oblasti manažerského 

rozhodování, které představuje podstatu práce manažera a je jednou z nejvýznamnějších a 

nejčastějších činností, které manažeři realizují. Kvalita rozhodování zásadně ovlivňuje 

efektivitu, prosperitu podnikání, i budoucnost podniku. Význam rozhodování se současně 

odvíjí i od rozsahu zdrojů. 

 

V praktické části byla provedena charakteristika hlavních metod matematického 

programování a jejich využití v průmyslové praxi. Lineární programování je jedna 

z nejpoužívanějších metod vědy o řízení a bylo aplikováno na konkrétní příklady. Každý 

model je vlastně zjednodušením reality, a pokud má mít jejich řešení smysl, nesmí 

zjednodušení reality nabývat podoby jejího zkreslení. Toto zjednodušení je sice nevýhodou 

lineárního programování, ale i přesto je lineární programování jednou z nejvýznamnějších 

metod. Zřejmé je, že každé řešení problému vyžaduje specifický přístup a výsledky jsou 

závislé na zvolené metodě rozhodování. Matematické programování je významnou oporou 

současného společenského vývoje a jeho význam pro rozvoj vědy a techniky nabývá nové 

rozměry. Uplatněním matematického programování při řešení problémů se šetří obrovské 

finance a přírodní zdroje.   

 

S rozvojem počítačů vznikal také software pro řešení úloh matematického programování 

k usnadnění výpočtů úloh. Dnes již existuje mnoho dostupných počítačových systémů k jejich 

výpočtu. Byl proveden průzkum dostupného softwaru pro řešení úloh matematického 

programování. Jeden z těchto softwarů - Řešitel – byl aplikován na dva konkrétní příklady. 

Při řešení reálných problémů není možné tyto úlohy kvůli obtížnosti a velké pracnosti počítat 

ručně. K řešení je užitečnější použít výpočetní techniku z hlediska časových úspor a 

vyvarování se numerických chyb. 
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