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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce na téma „Možnosti využití metod operačního výzkumu 
u průmyslového podniku“ je analyzovat a navrhnout možnost užití vybraných metod 
v průmyslových podnicích a posoudit jejich efektivnost. 

Teoretická část práce je zaměřena na popis metod operačního výzkumu a jejich 
možnost využití. Dále je zaměřena na základní teoretické poznatky o operačním výzkumu. 

V praktické části práce je proveden rozbor možného uplatnění síťové analýzy pro efektivní 
řízení projektu.   

 

Abstract 

The subject of my bachelor thesis „Possibilities of Operation research Methods in 

Industrial Company", is to analyze and to suggest possibilities of use of the selected methods 

in industrial companies, and to evaluate their efficiency. 

The theoretical part focuses on description of the operation research methods and 

possibilities of their use, and it also focuses on basic theoretical knowledge of operation 

research. Analysis of potential use of network analysis for effective project direction is 

executed in the practical part. 
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1 Úvod 

 

V současné době vlivem neustálého zvyšování konkurence, dochází k intenzivnímu 

růstu důležitosti manažerských rozhodnutí, kterou podstupují vedoucí pracovníci 

podnikatelských subjektů. Jednotlivé rozhodnutí, které jsou spojeny s manažerskou činností, 

mohou mít zcela zásadní význam jak pro současnost, tak i pro budoucnost podnikatelského 

subjektu. Od poloviny minulého století dochází k rozvoji a neustálému zdokonalování 

podpůrných metod pro rozhodovací proces. Tento rozvoj probíhá s cílem snížit v co možná 

nejvyšší míře riziko rozhodování, které by jinak bylo založené pouze na zkušenostech a 

intuici. Tento soubor podpůrných metod pro rozhodovací proces bývá označován operační 

výzkum.   

Na celosvětových trzích panuje čím dál větší konkurenční boj. Konkurenci mezi 

podnikatelskými subjekty můžeme rozdělit na cenovou a necenovou, podle prostředků, které 

jsou využity při konkurenčním boji. Pokud podnikatelské subjekty uplatňují při 

konkurenčním boji prostředky cenové konkurence, mají snahu mezi jinými podniky vytvářet 

konkurenci tím, že snižují ceny. Podnikatelské subjekty se tedy snaží realizovat vetší 

množství produkce za nižší cenu, jež vede k získání většího počtu zákazníků a tedy i získání 

většího podílu na trhu. Necenová konkurence má také snahu o přilákání zákazníků k produkci 

firmy, ale využívá k tomu necenových metod. Do necenových metod můžeme zahrnout 

zvyšování produkce, snahu rozšířit podmínky prodeje, využívání reklamy na cílové skupiny 

zákazníků, či značku a tradici firmy, která hraje také velmi výraznou roli. Výsledkem úspěšné 

necenová konkurence je dozajista růst zisku. 

Konkurence umožňuje tržnímu hospodářství zajišťovat jednu z jeho základních 

funkcí, která nutí výrobce se chovat efektivně, tedy hledat způsoby jak z omezených zdrojů 

dosáhnout co nejvyššího výkonu. Subjekty na trhu jsou nuceni vynalézat nejrůznější 

pomůcky, modely, algoritmy či systémy, jak dosáhnout co nejefektivnějšího chování, aby 

zajistili přežití v podmínkách tržního mechanismu. Jednou z aplikací, jak nalézt 

nejefektivnější způsob řešení problému, ať už u průmyslových podniků či v jakékoliv jiné 

oblasti, je využití operačního výzkumu.   
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Ve své bakalářské prací se nejprve zaměřuji na operační výzkum jako celek, jeho 

vznik, charakteristiku a jeho základní princip. V následující části se zabývám popisem 

vybraných metod operačního výzkumu a jejich možnou aplikaci v průmyslových podnicích. 

Jmenovitě popisuji čtyři metody operačního výzkumu: simulaci, matematické programování, 

teorii her a síťovou analýzu. V praktické části se na příkladu průmyslového podniku zabývám 

možnou aplikací síťové analýzy, při využití Ganttova diagramu, metody kritické cesty a 

metody Perth. 

Cílem práce je ukázat možné využití metod v průmyslových podnicích a dokázat 

určitou efektivnost operačního výzkumu, který slouží pro racionálnější rozhodovací procesy, 

bez nichž se v současné době neobejde jakýkoliv podnikatelský subjekt.  

 

2 Operační výzkum  

 

Jak už jsem zmínil v úvodu, tak v současné době neustálým růstem konkurence a 

v určitém stádiu i působící ekonomické a finanční krize, nastává pro podniky důležitá otázka, 

ve které by se měly zabývat ve velké míře vlastní hospodárnosti, ve které hraje jednu 

s klíčovou rolí manažerské rozhodování. To by mělo být založené nejen na zkušenostech či 

intuici, ale také na kvalifikovaných rozhodovacích analýzách, které jsou podpořeny 

konkrétními optimalizačními výstupy.  

Z větší části rozhodovací procesy, které jsou zaměřeny na hledání optimální varianty 

řešení složitého manažerského problému, je možné rozdělit na dvě úzce spjaté a vzájemně 

propojené části (na část kvalitativní a část kvantitativní).  

Operační výzkum jako vědní obor se zabývá hledáním optimálního řešení, které 

vychází z větší části z kvantifikovatelných údajů. Ty odpovídají části manažerského 

problému, který bývá označován jako kvantitativní analýza. Kvantitativní analýza nemůže být 

prováděna odděleně a musí v každém případě plně respektovat specifické podmínky 

kvalitativní části řešeného problému, které zachytávají originalitu každého optimalizovaného 

systému.  
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V následujícím obrázku je znázorněno výše popsané rozdělení rozhodovacího 

procesu.  

Manažerský problém

Kvalitativní analýza
 založená na zkušenostech a 

posudku

Kvantitativní analýza
 založená na matematických 

metodách

Souhrn a vyhodnocení Rozhodnutí

 

Obrázek 1. Rozdělení rozhodovacího procesu 

 

Metody operačního výzkumu lze zařadit do nástrojů současného managementu. Jsou 

určené k hledání optimálního řešení možného reálného problému. Na výstupu z jednotlivých 

metod operačního výzkumu se požaduje, poskytovaní objektivního základu, který slouží pro 

rozhodovací procesy, složitějších manažerských úkolů. V manažerských problémech se 

operační výzkum soustředí z větší části na výkonnost jednotlivých organizovaných systémů 

jako celků. Oproti systémovému inženýrství se operační výzkum liší také tím, že se obvykle 

zabývá systémy, ve kterých je jedna z významných rolí i způsob chování lidí.  Za to 

systémové inženýrství využívá často stejné metody, s tím rozdílem, že se soustředí hlavně na 

optimalizaci systémů, v nichž lidský faktor nehraje významnou roli. [1] 

Metody operačního výzkumu tedy zahrnují různá manažerská rozhodnutí a vlastní 

optimalizované procesy či systémy. Operační výzkum se zaměřuje na analýzu skutečných 

rozhodnutí a také na způsob jak by měli manažeři rozhodovat. Přímo do operačního výzkumu 

není zahrnuto vlastní rozhodnutí, jednotlivý postupný proces sběru a zpracování dat, 

monitoring jednotlivých rozhodovacích procesů včetně jejich zavádění do praxe a jejich 

konečná realizace. Metody operačního výzkumu používají celou škálu tradičních disciplín ve 

vědním oboru, mezi které patří například matematika, logika, statistika a zároveň používají i 

velmi „mladé“ vědecké obory jako například teorii přenosu zpráv, teorii rozhodování, teorii 

organizování, teorii systémů či teorie chování. [2] 
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Operační výzkum patří mezi relativně mladší vědní obory, z tohoto důvodu má i 

některé nedořešené problémy, mezi které lze zařadit i v současné době ne úplně sjednocené 

názvosloví. Například celý název vědního oboru, který popisuju, není zcela sjednocen. Jsou 

pro něj používané rozdílné názvy podle autora. V českém jazyce se tak lze setkat s  názvy, 

které mají stejný význam. Nejpoužívanější název je operační výzkum, dále můžeme narazit na 

operační analýzu, kvantitativní metody rozhodování apod.  

V anglicky mluvících zemích jsou v časopisech a odborné literatuře pro tuto oblast 

vědního výzkumu nejčastěji používány názvy operational research, operation research, 

operations research, management science, operations management, quantitative methods for 

decision atd. 

V dnešní době pro obor operační výzkum existuje také nejen mnoho názvů, ale také 

mnoho různých definic, to jak v anglických zdrojích, tak i v českých. Uvedl jsem dvě vybrané 

definice: 

 „Operační výzkum je vědecký přístup hledání řešení, které usiluje o to, jak 

navrhovat a řídit systémy obvykle za podmínek vyžadujících lokalizaci omezených 

zdrojů.“[3] 

„Operační výzkum je vědní disciplína, která je zaměřena na analýzu různých typů 

rozhodovacích problémů.“ [4] 

První definice má pohled na operační výzkum jako na nástroj k nalezení optimálního 

výsledku rozhodovacího procesu, druhá definice i na vlastní proces hledání optimálního 

řešení. 
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2.1 Historie operačního výzkumu 

 

V současné době není ujednoceno názvosloví operačního výzkumu, tak také není 

ujednocen přesný názor na vznik operačního výzkumu. 

Jako jeden z prvních použil matematické modelování, které patří do operačního 

výzkumu, Frederick W. Taylor v době přelomu 19. a 20. 

století. Dalšími průkopníky v oblasti aplikace 

matematických metod do problematiky managementu lze 

jmenovat A. K. Erlanga (teorie front), T. A. Edisona 

(válečné hry), což je datováno na počátek 20. století. [5] 

Vznik operačního výzkumu, jakožto samostatné 

vědní disciplíny je přisuzován nejčastěji díky potřebám 

v oblasti obranného plánování. Ty se datují do druhé 

poloviny třicátých let do Velké Británie, která cítila hrozbu 

fašistického Německa a vytvořila efektivní systém 

rozhodování na podporu protiletadlového boje. 

Vznik operačního výzkumu jako samostatného 

oboru je tedy často spjat s rokem 1937. Vznikl, jak už jsem 

výše nastínil, ve Velké Británii, kdy A. B. Row, který byl 

ředitel výzkumného centra Bawdsey, vytvořil 

specializovaný vědecký tým, který dostal povinnost učit 

armádní velitele možnostem správného a efektivního 

využívání nového radaru k lokalizaci nepřátelských letadel.  

Vývoj operačního výzkumu ve 30. a 40. letech 

probíhal zároveň s Velkou Británií i v jiných zemích jako 

například v Austrálii, v Kanadě, ve Francii a hlavně ve 

Spojených státech, které si zakládaly na dobrých 

kontaktech s britskými výzkumníky. Takovou prvotní 

obsáhlejší práci z oblasti metod operačního výzkumu 

započaly Spojené státy v roce 1942. [6]                                                Obrázek 2. Vývoj operačního             

                                                                                                                            výzkumu a jeho nástrojů                                                                                                  
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Přesněji skupina odborníků v Námořní dělostřelecké laboratoři, která se začala 

zaobírat problematikou bojového použití min. Námořní dělostřelecká laboratoř zrealizovala 

v daném roce specifický způsob zaminování vnitřního moře u Japonska 

S vývojem operačního výzkumu v období po roce 1945 (viz Obrázek 2) a určitým 

vzestupným zaváděním jednotlivých metod do reálné praxe se také postupně zakládaly i různě 

odborně zaměřené společnosti, které se zabývaly touto problematikou. V roce 1948 je 

realizován vznik první takové společnosti. Byl to Britský klub pro operační výzkum, který byl 

v roce 1954 přejmenován na Společnost pro operační výzkum. Později vznikla i řada 

národních společností, které spolu více či méně spolupracovali či stále spolupracují. První 

mezinárodní konference o operačním výzkumu se konala na univerzitě v Oxfordu v roce 1954 

a o 5 let později v roce 1959, byla vytvořena Mezinárodní federace společností pro operační 

výzkum. Když se podíváme na vývoj operačního výzkum ve východním bloku, tak je zřejmé, 

že rozvoj těchto metod tam začal později. Druhá polovina 60. let se datuje jako rozvoj těchto 

„mladých“ oborů u nás, v bývalém ČSSR. A počátkem 70. let nastává velký ústup ve využití 

aplikací metod operačního výzkumu. Novější možnosti přineslo až zavedení počítačů do 

každodenní praxe a zkvalitnění programového vybavení od poloviny 90. let. [2] 

V současnosti používání metod operačního výzkumu v České republice není na příliš 

vysoké úrovni. Což znázorňuje i následující tabulka, která je vyhodnocena ze 103 

respondentů, kteří pracují či pracovali ve vedoucích pozicích, výzkum byl proveden v roce 

2004.   

Metoda Nikdy Několikrát Pravidelně 

Lineární programování 87,4 % 4,8 % 7,9 % 

Síťová analýza 90,2 % 4,9 % 4,9 % 

Simulační metody 91,3 % 2,9 % 5,8 % 

Teorie zásob 91,3 % 4,8 % 3,9 % 

Cílové programování 92,2 % 2,9 % 4,9 % 

Celočíselné programování 98,1 % 0 % 1 % 

Teorie hromadné obsluhy 99 % 0 % 1 % 

Nelineární programování 99 % 0 % 1 % 

Teorie her 99 % 0 % 1 % 

Markovovy procesy 100% 0 % 0 % 

Dynamické programování 100 % 0 % 0 % 

Tabulka 1. Praktické využívání nástrojů pro podporu rozhodování v podnicích 

Celkový údaj využívání metod operačního výzkumu nelze z tabulky vyčíst, jelikož 

nebere v potaz možnost, že vedoucí pracovníci využívají vícero metod. Pokud bychom 

počítali s tím, že 60 % pracovníků používá jen jednu metodu, tak by z celkového počtu 

respondentů bylo 18,84 %, kteří pravidelně využívají jednu z metod operačního výzkumu. 
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2.2 Základní principy operačního výzkumu 

 

Jak již bylo charakterizováno v předešlých kapitolách, lze metody operačního 

výzkumu popsat jako nástroj pro hledání a nalezení nejlepšího řešení zkoumaného problému, 

při respektování určitých omezujících faktorů. Zjednodušeně můžeme říct, že metody 

operačního výzkumu se zabývají vytvářením odlišných druhů jednání a jejím popisem. Dané 

metody by měly dosáhnout stanoveného cíle tím, že vytváří modely operací, které 

v matematických vztazích popisují cíle operací, procesy a výsledky operací. Zaobírají se také 

způsobem hodnocení a srovnávání efektivnosti jiných způsobů jednání a chování v oblasti 

sledovaného modelu. Také se zabývají ujasněním pojmu optimálního výběru jednání a 

vytvářením matematických metod s cílem ho realizovat. 

Pokud chceme dosáhnout úspěšné aplikace metod operačního výzkumu do reálného 

procesu, jsou pro ni charakteristické tři základní principy. První z nich je dodržení 

systémového přístupu, podstatná je práce v interdisciplinárních týmech a princip modelování. 

V další části dané tři principy lehce objasním. 

 

2.2.1 Systémový přístup 

 

Jeho předpoklad je, že chování systému nemůže být v žádném případě náhodné a 

chování kterékoliv části systému má vazbu a vliv, na chování systémů jako celku. Základní 

poznatek systémového přístupu je zjištění, že pokud se chovají všechny prvky systému dobře, 

ještě to neznamená, že se musí chovat celý systém jako celek taky dobře. V sledovaném 

systému závisí na chování jednotlivých prvků v rámci propojení, dále na umístění systému do 

požadovaného vnějšího prostředí.  

Operační výzkum a jeho metody mají snahu analyzovat a hodnotit vnější i vnitřní 

činnosti a vlivy, které mohou nastat. Vyhodnocují důsledky jednotlivých změn částí daného 

systému na systém jako celek a vyhledávají příčiny problémů, k nimž může dojít v jedné části 

systému, v jiných částech či v interakcích. Výstup potom tvoří optimalizace činnosti systému 

jako celku. Z toho tedy vyplývá, že systémový přístup nemá snahu o získání co největší 

maximalizace výstupů jednotlivých prvků v systému, ale jde mu především o efektivní 
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vzájemné působení jednotlivých prvků s cílem vyhodnotit optimální výstup celého systému za 

příslušných omezujících podmínek. 

 

2.2.2 Modelování  

 

Do druhého základního principu lze zařadit modelování. V mnoha případech je 

zkoumání systému a jeho chování, možné pouze na modelu. Hlavními příčinami takového to 

stavu jsou časová náročnost, nedostatek zdrojů, ekonomická náročnost, velikost zkoumaného 

systému či zachování preventivní bezpečnosti. Velké socioekonomické systémy, na které se 

ve větší míře metody operačního výzkumu ubírají, není normálně možné přenést do laboratoří 

a na skutečných systémech by se změny či úpravy zkoušely velmi obtížně. Řešení se tedy 

provádí pomocí modelů, které by měly představovat daný zkoumaný systém. Princip spočívá 

v převedení reálného systému na kvantifikovaný model a tento model se následně 

optimalizuje podle vhodně zvolených nástrojů optimalizačního modelování. 

Jedna z nejpoužívanějších definic modelování říká: 

„Podstatou modelování ve smyslu výzkumné techniky je náhrada zkoumaného 

systému jeho modelem, přesněji systémem, který jej modeluje, jehož cílem je získat pomocí 

pokusu s modelem informaci o původním zkoumaném systému.“ [7] 

Modelování šetří velkou míru použitých a spotřebovaných prostředků, ve velké míře 

šetří čas a umožňuje dosáhnutí určité univerzálnosti řešení, pro podobné problémy do 

budoucnosti. Kvantitativní metody využívají širokou škálu matematických nástrojů pro 

optimalizaci systémů a jejich předešlou kvantifikaci. Mezi nejpoužívanější patří: matematické 

programování, teorie diferenciálních rovnic, matematická analýza, lineární algebra, teorie 

grafů a sítí, teorie her, simulace apod.   
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2.2.3 Práce v interdisciplinárních týmech 

 

Práce v interdisciplinárních týmech je třetí základní princip, který objasním. Již 

v začátcích vývoje operačního výzkumu bylo nutností spojit do jednoho řešitelského týmu 

odborníky z různých vědních disciplín, kteří se zabývali řešením složitějších a obsáhlejších 

problémů. V poslední době je situace o to víc umocněna čím dál větším růstem poznatků 

v oblastech vědních tak i technologických. Z toho vyplývá i úzká specializace jednotlivých 

odborníků. 

U velkých organizovaných systémů vznikají problémy s  přítomností lidského 

faktoru, které s  omezenými přístupy jsou velmi složitě řešitelné. Je tedy bezpodmínečné 

vyhledávat prostředky, jak spojit hlediska různých disciplín. Interdisciplinární týmy mají 

mnohem větší potenciál ve využití výzkumných metod a nástrojů, oproti týmům složených 

pouze s monodisciplinárně zaměřených pracovníků. Metody operačního výzkumu lze 

charakterizovat kombinací disciplín ve výzkumných týmech a využitím odlišných 

výzkumných metod. V mnoha případech je realizováno spojení matematika nebo analytika, 

kdy sestavení prvotního modelu probíhá s odborníky z daných odvětví (například: manažer, 

výrobní technolog, přepravce atd.), kteří mají snahu o optimalizování konkrétního systému, 

kdy se berou v potaz reálné omezení, které vyplývají z různého technologického postupu.       
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3 Vybrané metody operačního výzkumu 

 

Klasifikace operačního výzkumu do metodických oblastí je vesměs nejednotná. 

Modely metod operačního výzkumu jsou velmi různorodé a zabývají se velmi širokým polem 

působnosti. Zde uvádím metody aplikovatelné u průmyslových podniků. 

 

Metody operačního výzkumu

Matematické 
programování

Vícekriteriální 
rozhodování

Lineární programování
Dynamické 

programování

Nelineární 

programování

Lineární programování

Simulace Teorie grafů

Teorie front

Teorie her Teorie zásob

Teorie obnovy

Stochastické metodyDeterministické metody

 

Obrázek 3. Metody operačního výzkumu 

 

Ve své práci se podrobněji zaměřím na následující čtyři metody:  

 Matematické programování                                                           [kapitola 3.1] 

 Síťová analýza (teorie grafů)                                                         [kapitola 3.2] 

 Teorie her a rozhodování v konfliktních situacích                        [kapitola 3.3] 

 Simulační modely                                                                          [kapitola 3.4] 

 

 



 

15 

 

3.1 Matematické programování 

 

Úloha matematického programování je někdy taktéž nazývána úlohou optimalizace. 

Tento termín nemá přímý vztah k programování. Metodami matematického programování se 

rozumí obecná úloha nalezení maxima či minima účelové funkce: 

 , 

při splnění omezujících podmínek 

           

                                                 

 

Podle typu účelové funkce a jednotlivých omezení lze úlohy matematického 

programování rozdělit do tří základních skupin:  

 Nelineární programování se zabývá optimalizačními problémy, v nichž je 

výskyt nelineárních závislostí (kvadratických a vyšších). 

 Dynamické programování se využívá k optimalizaci činností, které se 

skládají z několika dílčích etap. Řídící orgán má za úkol při každé etapě 

rozhodnout tak, aby výsledek celkové činnosti byl optimální. 

 Lineární programování je jedna z nejrozšířenějších metod ze souboru 

optimalizačních metod. Nejznámější algoritmus na řešení je tzv. Simplexová 

metoda. Mezi typické úlohy lineárního programování patří: 

 

o Distribuční úlohy (aproximativní a přesné) 

o Směšovací úlohy (optimalizace využití surovin na výrobu několika 

druhů výrobků) 

o Přiřazovací problém (optimální rozmístění omezených prostředků) 
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3.1.1 Simplexová metoda  

 

Simplexová metoda je iterativní způsob řešení problémů lineárního programování. 

Algoritmus simplexové metody umožňuje řešit jakoukoliv úlohu lineárního programování. 

Jako první byla popsána americkým matematikem Georgem Dantzigem v roce 1947.  

Simplexová metoda postupuje od základního řešení, v každém svém dalším kroku 

řešení pozmění takovým způsobem, aby hodnota účelové funkce byla vyšší, než v kroku 

předchozím. Algoritmus končí, pokud řešení již nelze zlepšit, je optimální. Optimální řešení 

je takové, které poskytuje nejvýhodnější hodnotu účelové funkce. V následujícím obrázku je 

znázorněn zjednodušený algoritmus simplexu, který neřeší speciální případy. 

Začátek

Výchozí řešení

Je řešení optimální?

Výpočet končí

Ano

Vstupující 
proměnná

 Ne 
Transformace 

řešení

Vystupující 

proměnná

 

Obrázek 4. Zjednodušený simplexový algoritmus 
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První krok algoritmu je zavedení přidatných proměnných, které vyrovnají omezující 

podmínky na rovnice. Druhý krok je získání výchozího přípustného řešení, a to tím 

způsobem, že se všechny přidatné proměnné v jednotlivých omezeních položí proti pravým 

stranám těchto omezení a ostatní proměnné se budou rovnat nule. Dalším krokem je test 

optima či následný výběr vstupující proměnné, která nejvíc narušuje kritérium optimality. 

Následně dochází k výběru vystupující proměnné a k transformaci řešení. Tabulku upravíme 

podle Gaussovy eliminační metody. 

 

3.1.2 Distribuční úlohy 

 

Distribuční úlohy představují označení pro dva typy úloh lineárního programování – 

pro úlohy dopravní a přiřazovací.  

Algoritmy řešení úloh se dělí na: 

 Aproximativní  

o Nalezení bazického optima nevylučují, ale také nezaručují 

o Poskytují tzv. suboptimální bazická řešení, nejsou iterační  

o Poskytují výchozí bazická řešení pro aplikaci přesných algoritmů. 

 Přesné 

o Vedou zaručeně k nalezení optima, pokud úloha optimální řešení má 

o Jsou iterační  

 

3.1.2.1 Aproximativní algoritmy 

 

Informace se u aproximativních i přesných úloh zapisují do tabulky, které mohou 

vypadat následovně. 
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  O1 O2 … On   

D1 x11      c11 x12     c12 … x1n    c1n a1 

D2 x21      c21 x22     c22 … x2n    c2n a2 

… … … … … … 

Dm xm1   cm1 xm2  cm2 … xmn cmn am 

  b1 b2 … bn a= b 

Tabulka 2. Obecná křížová tabulka distribučních úloh 

Každou dvojici DiOj je potřeba nějakým způsobem ocenit. Většinou se používají 

vykalkulované náklady na přepravu jednoho kusu zboží mezi i-tým dodavatelem a j-tým 

odběratelem, nebo například kilometrová vzdálenost mezi nimi. Toto ocenění označujeme cij. 

Cílem úlohy je naplánovat přepravu, nebo- li stanovit objem přepravy pro každou 

dvojici cij = (Di,Oj) tak, aby nebyly překročeny kapacity dodavatelů a aby byly uspokojeny 

požadavky odběratelů. Tento objem přepravy označujeme xij.  

Před začátkem výpočtu je nutné vzít v úvahu ještě vztah mezi celkovou kapacitou 

zdrojů a součtem požadavků. Platí vztah , pokud 

tomu tak není, je potřeba vytvořit buď to fiktivní cílové místo Of nebo fiktivní zdroj Df  za 

účelem dorovnání převisu nabídky či poptávky. 

K nejznámějším a nejpoužívanějším aproximativním algoritmům patří metoda 

„severozápadního rohu“, metoda indexová a Vogelova aproximační metoda. 

Jako první, na kterou sem se podrobněji zaměřil, je metoda SZ rohu. 

 Metoda severozápadního rohu: 

o Výhody – metoda je velmi rychlá a jednoduchá 

o Nevýhody – metoda nebere do úvahy náklady cij (hodnota ocenění 

daného pole = náklady). Proto většinou vyhledá „špatné“ řešení, které 

je daleko od optimálního řešení. Důsledkem je daleko náročnější 

výpočet při hledání optimálního řešení. 
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Metoda spočívá v postupném obsazování prvků a to tím způsobem, že se začíná 

obsazovat pole D1O1 křížové tabulky (severozápadní roh) maximální možnou hodnotou, která 

respektuje omezující podmínky a postupuje se diagonálně doprava k jihovýchodnímu rohu.  

Příklad:  

Di                               Oj O1 O2 O3  O4 O5 O6 Kapacity Ki 

D1 180      6 20        5 0        4 0        3 0        2 0        3 200 

D2 0     1 6 170    15 170       11 0       8 0      20 0      19 340 

D3  0      18 0      14 40      19 294     6 26      11 0    10 360 

D4 0     17  0    15 0    12 0       22 285    11 315       24 600 

Požadavky Pj 180 190 210 294 311 315 1500 

Tabulka 3. Příklad řešení metodou severozápadního rohu 

Hodnota účelové funkce: 

 

Hodnota účelové funkce se vypočte součtem všech vyplněných polí, pro které platí 

vztah (  ocenění příslušného pole * příslušný objem přepravy), jinak řečeno 

vynásobením indexu pole s hodnotou v daném poli. 

Kvalita řešení tedy vzdálenost výsledku od optima závisí na náhodném uspořádání 

údajů v křížové tabulce, což činí metodu ne zcela efektivní. 

 

 Metoda indexová 

o Výhody – metoda bere v potaz náklady cij, proto bývá většinou lepší 

než metoda SZ. 

o Nevýhody – může se stát, že až na konci výpočtu je obsazeno pole 

s maximální hodnotou cij. 

Metoda spočívá v postupném obsazování pole křížové tabulky tím způsobem, že se 

obsazují proměnné v pořadí od nejnižšího nákladového ocenění cij postupně k nejvyššímu, 

vždy maximální možnou hodnotou, která respektuje omezující podmínky. Tzn. obsazování od 

nejnižších indexů. 
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Příklad: 

Di                               Oj O1 O2 O3  O4 O5 O6 Kapacity Ki 

D1 0        6 0        5 0        4 0        3 200        2 0        3 200 

D2 46      1 6 0     15 0       11 294        8 0      20 0      19 340 

D3  0      18 45      14 0      19 0        6 0      11 315    10 360 

D4 134    17 145    15 210    12 0       22 111      11 0       24 600 

Požadavky Pj 180 190 210 294 311 315 1500 

Tabulka 4. Příklad řešení indexovou metodou 

Hodnota účelové funkce: 

  

 

 Vogelova aproximační metoda – VAM 

 

o Výhody – často je nalezené řešení řešením optimálním 

o Nevýhody – metoda je výpočetně nejsložitější 

 

Metoda spočívá obsazováním pole křížové tabulky tím způsobem, že se nejprve 

vypočtou diference jednotlivých řádků a sloupců s dvěma nejnižšími oceněními daných 

proměnných. Určí se největší diference sloupce či řádku a v něm proměnnou s nejnižším 

oceněním, která se obsadí největší možnou hodnotou, která respektuje omezující podmínky. 

Následně se postupuje obdobnými kroky, tedy opětovný výpočet diferencí, ale už bez sloupce 

či řádku, ve kterém jsou pole obsazeny maximálními možnými hodnotami, které určují 

omezující podmínky. Tímto způsobem se obsadí pole křížové tabulky. 
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Příklad: 

Di                               Oj O1 O2 O3  O4 O5 O6 Kapacity Ki 

D1 180       6 0        5 0        4 0        3 20       2 0        3 200 

D2 0      1 6 91     15 0       11 249        8 0      20 0      19 340 

D3  0      18 0      14 0      19 45        6 0      11 315    10 360 

D4 0    17 99    15 210   12 0       22 291      11 0      24 600 

Požadavky Pj 180 190 210 294 311 315 1500 

Tabulka 5. Příklad řešení metodou VAM 

Hodnota účelové funkce: 

 

Shrnutí : 

Hodnota účelové funkce v metodě VAM je ve srovnání s metodou SZ rohu a 

indexovou nejmenší. Řešení metodou VAM je tedy nejefektivnější, jelikož v daném případě 

jsou náklady spojené s přepravou nejnižší. 

U průmyslových podniků lze všechny tři metody využít k efektivnějšímu řešení 

logistiky, k minimalizaci nákladů na přepravu materiálu, zboží, výrobků, součástí, polotovarů, 

z dodavatelských míst k odběratelům. 

 

3.1.2.2 Přesné algoritmy 

 

 Modifikovaná distribuční metoda – MODI 

 

Jedná se o přesnou metodu řešení distribučních úloh, která vede k nalezení 

optimálního řešení (pokud ho tedy úloha má) a jejím výstupem jsou nejlepší možné výsledky. 

Při hledání optimálního řešení vycházíme z bazického řešení dopravní úlohy, tedy z řešení 

získaného libovolnou výše popisovanou aproximační metodou. V metodě MODI toto výchozí 

řešení podrobíme testu optimality, pokud vyhoví, jedná se o optimální řešení, pokud 

nevyhoví, musíme výchozí řešení upravit tak, aby bylo optimální. Ve své práci se metodou 
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MODI podrobněji nezabývám, z důvodu široké obsáhlosti dané metody. Podrobnější 

informace o metodě lze nalézt v mnoha světových literaturách.   

 

3.1.3 Možnost využití lineárního programování v průmyslových podnicích 

 

Lineární programování lze využít v následujících problémech průmyslových 

podniků:  

 

Obrázek 5. První možnost využití lineárního programování 

Na výstupu v daném případě dostaneme určitou skladbu výroby sortimentu při 

respektování omezujících podmínek, při kterých bude hodnota výroby maximální. Dále 

analýzu omezení, která dodává informace o rezervách nevyčerpaných disponibilních kapacit 

nebo o naplnění očekávaného množství výrobků. A v neposledním případě taky rozbor tzv. 

duálního řešení, které vypovídá o ocenění jednotlivých disponibilit.         

2 možnost                                                              Optimální dělicí plány

Tyto plány se týkají dělení lineárního, plošného nebo jiného materiálu na určitý počet částí (kusů) 

s cílem minimalizovat odpad. Vstupními informacemi jsou rozměry výchozích zdrojů, rozměry požadovaných 

dílů a jejich počty. Výstupem je pak optimální plán dělení.
 

Obrázek 6. Druhá možnost využití lineárního programování 

3 možnost                                                              Dopravní úlohy

            Ty patří mezi speciální metody lineárního programování, jsou označovány jako distribuční úlohy. 

K jejich řešení není nutné ani vhodné používat simplexovou metodu. Jde o metody iterační, k optimálnímu 

řešení se dospívá postupně, krok za krokem. U dopravního problému jde o optimalizaci rozvozu materiálu 

(minimalizaci nákladů na přepravu) od dodavatelů k odběratelům při splnění požadavků zákazníků. Příkladem 

jednoduchého distribučního problému může být rozmístění pracovníků na určité druhy práce nebo přidělení 

strojů a zařízení tak, aby byla efektivnost rozdělení maximální.
 

Obrázek 7. Třetí možnost využití lineárního programování 
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3.2 Síťová analýza 

 

Druhá metoda operačního výzkumu, na kterou jsem se zaměřil, je síťová analýza. 

Síťová analýza se zabývá analýzou a zobrazením struktur složitých projektů a dynamických 

systémů. Je charakteristická možností určení minimálního času pro vyřešení daného projektu 

a nalezení kritických činností, na kterých závisí včasné dokončení projektu. 

Metoda síťové analýzy jsou skupiny speciálních analytických metod, které se 

využívají v případě, kdy je potřeba provádět analýzu nebo optimalizaci určitých sítí, kde se 

nachází vzájemně propojené a související prvky. [14] 

Mezi základní metody síťové analýzy patří: 

 Metoda kritické cesty CPM (Critical Path Method) 

 Metoda kritického řetězu CCM (Critical Chain Method) 

 Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique) 

 Metoda GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) 

 Metoda MPM (Metra Potential Method) 

 

 

V následující části vysvětlím pár nezbytných pojmů, které souvisejí se síťovou 

analýzou: 

Síťový graf  

S metodami síťové analýzy souvisí pojem síťový graf (Network Diagram), což je 

zobrazení projektu ve formě grafu, který vyjadřuje různé vazby mezi činnostmi projektu. 

Síťové grafy a metody síťové analýzy vycházejí z Teorie grafů. V projektovém řízení se 

využívají síťové grafy jak hranově ohodnocené (definované), kde hrany grafu představují 

činnosti v projektu a uzly jejich návaznosti (resp. události mezi činnostmi), tak i grafy uzlově 

ohodnocené (definované), kde uzly grafu reprezentují činnosti a hrany vztahy mezi nimi. [14] 
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Ganttův diagram 

Představuje grafické zobrazení plánovaných posloupností činností v čase, které mají 

využití pro řízení projektů nebo programů. Sloupce Ganttova diagramu představují určité 

časové období (roky, měsíce, týdny, dny). Řádky Ganttova diagramu představují jednotlivé 

aktivity (úkoly), tedy činnosti v pořadí, které odpovídá reálnému sledu v projektu. Trvání 

daného úkolu pak odpovídá určitému časovému období. 

ID Název úkolu Zahájení Dokončení Trvání

III 2012

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2d.9.3.20128.3.2012Úkol 1

2 6d.16.3.20129.3.2012Úkol 2

3 4d.19.3.201214.3.2012Úkol 3

4 2d.20.3.201219.3.2012Úkol 4

              Tabulka 6. Příklad Ganttova diagramu 

Nejčastější využití Ganttova diagramu je pro naplánování úkolů v rámci projektu 

nebo při koordinaci projektů v rámci nějakého programu. V praxi se využívá jednoduchá 

forma diagramu pouze pro znázornění úkolů v daném projektu v čase. Jednoduchou formu lze 

realizovat pomocí jednoduchých kancelářských aplikací. Složitější formu Ganttova diagramu 

představuje zobrazení různých návazností (například kapacitních, věcných či 

technologických) mezi jednotlivými úkoly. Takový to způsob plánování úkolů vyplývá z 

metody kritické cesty a pro zobrazení se využívají některé z nástrojů pro podporu řízení 

projektů (například Microsoft Project).  

 

3.2.1 Metoda kritické cesty CPM 

 

Metoda kritické cesty patří mezi základní deterministické metody síťové analýzy. 

Její cíl je stanovit dobu trvání projektu na základě délky tzv. kritické cesty. Kritická cesta 

představuje sled vzájemně závislých činností s nejmenší časovou rezervou.  

Je definována jako časově nejdelší možná cesta z počátečního bodu grafu do 

koncového bodu grafu. Každý projekt má minimálně jednu kritickou cestu. Každá kritická 

cesta se skládá ze seznamu činností, na které by se měl manažer projektu nejvíce zaměřit, 

pokud chce zabezpečit včasné dokončení projektu. Datum dokončení posledního úkolu na 

kritické cestě je zároveň datem dokončení projektu. Pro kritické úkoly platí, že jejich celková 
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časová rezerva a tedy i volná časová rezerva je rovna nule, tzn., že zdržení počátku tohoto 

úkolu nebo prodloužení jeho doby trvání bude mít vliv na konečné datum projektu. Kritická 

cesta se promítá do časového plánování a řízení projektu prakticky ve všech fázích životního 

cyklu projektu. [8] 

Metodu lze využít jako nástroj pro odhad doby trvání projektu. Používá se u 

přímočarých projektů, kde lze doby trvání odhadnout s vysokým stupněm přesnosti. Metodu 

je možné použít i v oblasti logistiky a dopravy. 

V metodě CPM jsou platná dvě základní pravidla: 

 Zpoždění úkolu na kritické cestě se promítne do zpoždění projektu jako celku. 

 Zrychlení prací na úkolu ležícím na kritické cestě zkracuje trvání projektu jako 

celku [9] 

 

3.2.2 Metoda PERT 

 

Představuje zobecnění metody kritické cesty CPM. Využívá se k řízení složitých 

akcí, které mají stochastickou povahu. Doba trvání každé dílčí činnosti se chápe jako náhodná 

proměnná mající určité rozložení pravděpodobnosti.  

Cíl metody PERT je uspořádat úkoly tak, aby se zajistilo dodržení termínu pro 

dokončení projektu s dostatečně vysokou pravděpodobností. Od metody CPM se liší tím, že 

doba trvání úkolů není přesně známa, je dána pouze s určitou pravděpodobností.  

Metoda PERT při výpočtu doby trvání činnosti vychází z váženého průměru tří 

časových odhadů: optimistického, pesimistického (tyto dva jsou ohodnoceny stejně) a 

modálního (nejpravděpodobnějšího, který je ohodnocen čtyřikrát větší pravděpodobností). 

Střední doba trvání každé činnosti je tak   (kde  je optimistický odhad,  

pesimistický a  modální). [8] 

Směrodatnou odchylku tohoto odhadu vypočítáme jako: 

s            
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Tato metoda může sloužit, stejně jako ostatní metody síťové analýzy, pro odhad 

doby trvání projektu. Je používána alternativně k metodě CPM. Je využívána v rámci řízení 

projektů a v oblasti logistiky a dopravy a především v oblasti výzkumu a vývoje 

 

3.2.3 Možné oblasti využití metod síťové analýzy v průmyslových 

podnicích 

 

Stanovení harmonogramu projektu 

Znamená stanovit časový plán projektu. Měl by obsahovat posloupnost provedení 

jednotlivých činností, plánovaná data plnění těchto činností a klíčové milníky projektu. Bývá 

v praxi většinou vyjádřen formou Ganttova diagramu. Pro optimalizaci harmonogramu 

projektu lze využít různé metody síťové analýzy. 

 

Logistika a doprava 

Jde o řízení dopravních a skladovacích činností organizace, které zahrnuje řízení 

materiálových, informačních a finančních toků tak, aby byly uspokojeny požadavky 

zákazníka. Cílem logistiky je zajistit, aby správný zákazník obdržel ve správnou dobu a na 

správném místě správné zboží nebo službu ve správné kvalitě a správném množství. To vše 

při vynaložení přiměřených nákladů. 

 

Plán projektu 

Definuje, jak má být projekt naplánován a jak má být realizace projektu 

organizována, vykonávána, monitorována a kontrolována. Plán projektu by měl optimálně 

obsahovat 4 základní otázky (proč, co, kdo, kdy). 

 

Řízení projektů 

Účelem projektového řízení je zajistit efektivní řízení sady činností tak, aby přinesla 

předpokládaný výsledek a užitek. Předmětem projektového řízení je projekt. Projektové řízení 

tedy představuje aplikaci znalostí, dovedností, činností, nástrojů a technik na projektu tak, aby 

projekt splnil požadavky na něj kladené a dosáhl svých cílů. Řízení projektu je možno 

provádět pomocí různých softwarů. 
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3.3 Teorie her a rozhodování v konfliktních situacích 

 

Teorie her patří do aplikované matematiky, je označována jako exaktní matematická 

věda. Velmi úzce se prolíná s humanitní oblastí a bere na vědomí psychologický faktor 

jedince. Analyzuje široké spektrum konfliktních rozhodovacích situací, které mohou nastat 

tam, kde dochází ke střetům zájmů. Herně teoretické modely se pak snaží nejen analyzovat 

tyto konfliktní situace, ale také řeší sestavení matematických modelů daného konfliktu a 

pomocí výpočtů se snaží nalézt co nejlepší strategii pro konkrétní účastníky takových 

konfliktů. Je tedy nápomocná k dosažení výhodných dohod. [12] 

Teorie her má uplatnění  v oblastech ekonomie, průmyslu, sociologii, obchodu či 

oblasti lidské činnosti. Teorie her obsahuje různě definované pojmy, na které jsem se v další 

části postupně zaměřil. Základním pravidlem je, že hra obsahuje hráče, možné tahy 

jednotlivých hráčů a obsahuje funkci udávající zisk každého hráče v závislosti na 

provedených tazích. Hry lze zapisovat dvojím způsobem normální a explicitní formou. 

  

 Hra v normální formě   

Představuje matici, ve které jsou jednotliví hráči, zapisují se do ní jednotlivé tahy a 

možné zisky (viz Tabulka 7). Obecněji může představovat funkci, která přiřazuje zisk 

každému hráči na základě dané kombinace tahů. V ukázkovém příkladu v  tabulce 1 jsou dva 

hráči. Úkol prvního hráče je vybrat ze dvou možností A nebo B, úkolem druhého je vybrat 

z možností X nebo Y. Zisky jsou zapsány v matici, první číslo je zisk pro hráče 1, druhé číslo 

je zisk pro hráče 2. Pokud tedy první hráč vybere A a druhý X, zisk prvního hráče je 3 a zisk 

druhého hráče je 2. Pro hry v normální formě je typické, že tahy probíhají souběžně, nebo 

alespoň hráči neví, jaký tah zvolil protihráč z důvodu zachování regulérnosti. 

Druhý hráč vybere X Druhý hráč vybere Y

První hráč vybere A

První hráč vybere B

3;2

0;0 2;3

-1;-1

 

Tabulka 7. Příklad hry v normální formě 
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Hra v explicitním tvaru 

   Hra v explicitním tvaru bývá využívána pro hry, ve kterých hraje roli pořadí tahů. 

Hra je představována „stromem“ (viz Obrázek 8). Uzlové body představují místo, ve kterém 

některý z hráčů volí tah. Tah vybírá ten hráč, který je napsaný u daného uzlového bodu.  

Jednotlivé hrany „stromu“ představují možné tahy hráče. Zisk jednotlivých hráčů se zobrazuje 

hierarchicky do nejnižší části „stromu“. 

Hráč 1

Hráč 2 Hráč 2

 Y Z     

5;5 0;0 8;2 0;0

 A  B  A  B

Možné  zisky

 

Obrázek 8. Hra v explicitním tvaru 

V uvedené hře na obrázku 8 jsou dva hráči. Jako první vybírá hráč 1 a má možnost 

výběru buď Z, nebo Y. Hráč 2 viděl tah hráče 1 a vybírá A, nebo B. Pro příklad, hráč 1 vybere 

možnost Z a hráč 2 možnost A. zisk prvního hráče bude 5 a zisk druhého hráče bude také 5. 

                                                                

Extenzivní forma může zobrazit i situaci, kdy hráči vybírají tahy zároveň. Existují 

také hry s neúplnou informací. Pokud hráč neví, v kterém z několika stavů je, zakreslí se 

okolo těchto stavů kružnice. [12] 
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3.3.1 Příklad oblasti využití teorie her u průmyslových podniků 

 

Teorii her je možné uplatnit v oblasti, kde dochází ke konfliktům či střetům zájmů, 

v následujících případech se podíváme na některé možné konflikty a jejich možnost řešení 

pomocí teorie her: 

 

Využití při vzájemných dohodách mezi podniky (organizacemi) 

Jeden z úkolů organizace OPEC (organizace zemí vyvážejících ropu) je regulace 

těžby ropy. Tím se má zajistit její stabilní cena na světovém trhu. Pro názornou situaci si 

představme dva členy OPECu – pro příklad určitou Organizaci A a Organizaci B. Ty se 

dohodnou na společném postupu s cílem zvýšit především zisky. Obě organizace vychází 

z předpokladu, že čím méně ropy vytěží, tím dosáhnou její vyšší ceny. Domluví se tedy, že 

každá organizace vytěží pouze předem domluvené množství ropy, které ji zajistí zisk 70 

miliard eur. Pokud tedy organizace dohodu dodrží, celkové vytěžené množství ropy bude 

nižší. Pokud ale dohodu nedodrží, objem vytěžené ropy se navýší. To bude mít i bezesporu 

vliv na zisky organizací. Tuto situaci zapíši do tabulky: 

Organizace 1

Organizace 2

Poruší

Dodrží
Org. 1 : €  70 mld.   

Org. 2 : €  70 mld. 
3;2

3;2 3;2

Dodrží Poruší

3;2

3;2

3;2
Org. 1 : €  80 mld. 

Org. 2 : €  50 mld.

Org. 1  : €  60 mld.   

Org. 2  : €  60 mld. 

Org. 1 : €  50 mld.  

   Org. 2 : €  80 mld. 

Poruší

 

   Tabulka 8. Zisky organizací při vzájemných dohodách 

Po uzavření dohody může Organizace 1 uvažovat následovně: Organizace 2 dohodu 

dodrží, je tedy pro ni výhodnější těžit vyšší, než stanovené množství ropy se ziskem 80 

miliard eur, oproti 70 miliard eur při dodržení dohody. Pokud by Organizace 2 dohodu 

porušila, je opět výhodnější dohodu porušit a vydělat 60 miliard eur, než ji zachovat a 

inkasovat o 10 miliard eur méně. Pomocí maticového zápisu zjistíme, že oboustranné 

porušení dohody je dominantní strategií obou hráčů.  
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Hodnotu výplaty zjistíme jako rozdíl Organizace 1 a oboustranné spolupráce. 

Organizace 1

Organizace 2

Poruší

Dodrží 0 3;2

3;2 3;2

Dodrží Poruší

3;2

3;2

3;2+10 -10

-20

Poruší

10 -10*

-20

-10*

 

                    Tabulka 9. Hodnoty výplat jednotlivých organizací 

Maximální minimum odpovídá minimálnímu maximu matice, hra má tedy sedlový 

bod s hodnotou -10. Pro obě organizace je nejbezpečnější dohodu porušit. Z tabulky však 

zjistíme, že pro obě organizace je absolutně nejvýhodnější dohodu dodržet, jejich celkový 

zisk by byl nejvyšší. Spolupráce by v dané situaci maximalizovala zisk, ale pokud se jedná o 

oligopolní trh, tak by v dané situaci byla spolupráce nevýhodná. 

 

Využití při reklamní činnosti 

Konflikt mezi reklamními odděleními podniků. Jeho cílem je s co nejmenšími 

možnými náklady získat co nejvíce zákazníků. Příklad si uvedeme na dvou organizacích, 

které spolu konkurují tím, že produkují podobný výrobek. Situaci znázorním v tabulce. 

Organizace 1

Organizace 2

Poruší

Inzeruje
A: €  3 mld. 

B: €  3 mld.
3;2

3;2 3;2

Inzeruje Neinzeruje

3;2

3;2

3;2
A: € 2  mld. 

B: € 5  mld.

A: € 4   mld. 

B: € 4   mld.

   A: € 5   mld. 

B: € 2   mld.

Neinzeruje

 

Tabulka 10. Zisky organizací při reklamní činnosti  
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Vycházíme z předpokladu, že na trhu není jiná společnost, která by vyráběla 

podobný produkt. V ideálním případě by měl být trh rozdělen na polovinu mezi obě 

společnosti. Jestliže společnosti nevyužijí možnost jakékoliv reklamy, k žádným změnám 

v počtu zákazníků nedojde a obě společnosti tak ušetří výdaje spojené s reklamou. Pokud se 

ale obě firmy rozhodnou inzerovat, tak v ideálním případě také nedojde ke změnám počtu 

zákazníků. Samozřejmě realita je trošku odlišná, kvalita marketingu a reklamy se bezesporu 

projeví na počtu zákazníku, v našem ideálním případě ale bereme předpoklad, že obě 

společnosti mají kvalitu reklamy stejnou a to stejné platí i o kvalitě výrobku. Oba výrobci 

v daném případě však dosáhnou nižšího zisku než v předchozím případě kvůli ceně za 

reklamu. 

 Jako poslední může nastat situace, kdy se rozhodne pouze jedna z firem použít 

reklamu. Pro tuto firmu se navýší náklady, ale také pravděpodobně získá část zákazníků 

konkurenční společnosti a navíc také všechny nové zákazníky. Celkově je proto dominantní 

strategií obou firem investice do inzerce. I když to v daném případě znamená nižší zisky, než 

oboustranná pasiva. Vše je zobrazeno v následující tabulce: 

Organizace 1

Organizace 2

Poruší

Inzeruje -1 3;2

3;2 3;2

Inzeruje Neinzeruje

3;2

3;2

3;2-2 0

+1

Neinzeruje

-1* 1

-1*

-2

 

                     Tabulka 11. Hodnoty výplat jednotlivých organizací 

Sedlový bod má hra při strategii použít inzerci obou hráčů, hodnota sedlového bodu 

(-1) není výhodnější než neutrální stav, který odpovídá spolupráci v ignorování inzerce. 

 

Využití při vstupu podniku na trh (strategie vstupu) 

 Na trhu působí velká monopolní firma. Ta dostane informaci, že Organizace 1 

uvažuje o vstupu na do té doby monopolní trh. Je zřejmé, že pro monopolní firmu není 
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konkurence v jejím zájmu a má dvě možnosti: nijak nereagovat na vstup a tak přijít o část 

zisku, nebo pomocí vyšších nákladů na reklamu a inovaci zvýšit svou úspěšnost a způsobit, že 

vstup Organizace 1 skončí neúspěchem. Monopolní firma a její manažeři stojí před 

následujícím schématem. 

 

   Obrázek 9. Zisky organizací při strategii vstupu na trh 

Pokud by Organizace 1 od svého rozhodnutí nakonec opustila, bylo by pro 

monopolní podnik lepší nezavádět žádná zvláštní opatření. Pokud by Organizace 1 na trh 

vstoupila, může monopolní firma investovat do konkurenčních opatření, takže nováčka na 

trhu sice vytlačí., ale za cenu obrovských ztrát vlastních zdrojů. Lepší tedy bude, aby 

monopolní firma zvolila strategii vyčkávání a prozatímně nereagovala, sice Organizace 1 

získá na trhu určitý podíl, ale monopolní firma předejde jednorázovému vyčerpání 

neziskových výdajů.  

 

3.4 Simulační modely 

 

Poslední metodou operačního výzkum, kterou jsem se ve své bakalářské práci 

zabýval, je simulace. Pro podnikohospodářskou oblast se simulace rozumí provádění 

experimentů na modelu reálného systému vytvořeného na počítači. Simulace je tedy často 

jedinou metodou zkoumání složitých, pravděpodobnostních a dynamických systémů 

v podnicích. Dříve se postup hledání optimálního řešení rozhodovacích situací opíral o 

matematický model řešitelný analyticky, což vedlo v mnoha případech k přílišnému 

zjednodušení reality a následným problémům při interpretaci získaných výsledků. Rozvoj 

v oblasti informačních technologií, který lze sledovat v posledních několika desetiletích, 

umožnil mnohem frekventovanější využívání počítačových simulací v různých oblastech. 
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V průmyslových podnicích se může například využít při navrhování, zlepšování, hodnocení 

výrobních, logistických a obslužných procesů.  

 

Definice podle Löffelmana :  

„Simulace je výzkumná metoda, při níž je realita nahrazena počítačovým modelem. 

Cílům je, aby se model choval stejně jako sledovaná realita. Na vytvořeném se dá pak 

experimentovat takovým způsobem, který by v realitě nebyl vůbec možný nebo pouze za velmi 

nevýhodných podmínek (dlouhý čas, vysoké náklady). Pro simulaci a následné vytvoření 

dynamického modelu se používají speciální modelovací nástroje.“ [10] 

 

V manažerské praxi se uplatňuje počítačová simulace, což je užití počítače 

k experimentování na modelu reálného systému. Ta může mít podobu číslicové, analogové či 

hybridní simulace podle použitého typu počítače. V současné době se výhradně využívá 

simulace číslicová a v označení se přívlastek „číslicová“ již nevyužívá. 

Možnost simulovat funkci výrobku nebo technického zařízení a také prověřit jeho 

chování v různých podmínkách bez nutnosti pořizovat fyzický model značně urychluje a také 

zlevňuje výzkum a vývoj. Přes obrovský pokrok, který simulační programy přinášejí, není, 

hlavně u náročnějších úloh, možné zdárný výsledek očekávat bez práce specialistů výpočtářů, 

bez jejichž odborných znalostí a zkušeností může simulace přinést problematické výsledky. 

Každá simulace dodnes pracuje s menším či větším zjednodušením. Důležitá je volba vhodné 

míry. V některých případech není samotná počítačová simulace pro analýzu problému 

postačující a je nutné ji kombinovat se zkouškami a měřením na fyzickém modelu. Existují i 

případy, kdy práce s fyzickým modelem je jedinou vhodnou metodou pro analýzu problému, 

neboť počítačová simulace buď není proveditelná, nebo by byla dražší a náročnější než 

simulace fyzická. Simulace přináší snižování výrobních nákladů a zlepšování užitných 

vlastností výrobků. [11] 
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Obrázek zachycuje stručné rozdělení výhodných a nevýhodných vlastností, které 

jsou spojeny se simulačním procesem. 

Výhody

Vytvoření modelu vede k 
lepšímu porozumění 

modelovaného reálného 
systému

Lze podstatně zrychlit čas

Komplexní pohled

Nenarušuje chod reálného 
systému

Simulační model může být použit jako nástroj pro trénink 
pro získávání zkušeností, například při školení pracovníků. 

Nevýhody

Komplexní systémy jsou 
hardwarově náročné

Časová a finanční náročnost při vytvoření modelu v 
závislosti na složitosti modelu.

Může být méně přesná 
než analytické řešení.

Neexistuje záruka, že model bude s dostatečnou přesností 
odpovídat reálnému systému

                  Obrázek 10. Výhody a nevýhody simulačního procesu 

 

3.4.1 Metody simulace 

 

Nejpoužívanější metodou přinášející uspokojivé výsledky pro technickou praxi je 

metoda konečných prvků MKP (anglická zkratka FEM). První praktické uplatnění měla 

metoda v kosmickém výzkumu v programu Apollo v polovině šedesátých let minulého století. 

Následovaly aplikace ve vojenské technice a v letectví. Uvolnění metody pro civilní sektor a 

rozvoj počítačů umožnil další šíření této metody.  

Metoda našla postupně své uplatnění i v dalších oborech jako je problematika 

proudění, šíření tepla, elektromagnetických polí ad. Pro simulace pomocí MKP se používá 

řada počítačových programů, například Ansys, Cosmos, MSC/Marc, MCS/Nastran. [13] 

Pro zkoumání dynamického chování soustav těles se používá Multibody simulace 

(MBS).  Jistým stupněm simulace je dnes i konstruování. Používání 3D modelů vytvářených 

konstrukčními programy umožňuje velmi věrné napodobení skutečné geometrie výrobku. [11] 
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V daném příkladě je ukázka možné simulace pro stanovení pravděpodobnosti doby 

dokončení činnosti metodou Perth, kde počet iterací je 5000. Simulace je provedena v 

programu @Risk. 

 

Obrázek 11. Simulace možné doby dokončení činnosti. 

 Pravděpodobnost dokončení činnosti v rozmezí 11 až 15 dnů je 90 %. 

 

 

3.4.2 Náklady a výnosy spojené se simulací 

 

Pokud je v podniku pro řešení problému zvolena simulace, ještě by to nemělo 

znamenat automaticky, že ji podnik použije. Je třeba velmi důkladně zvážit její náklady a 

výnosy.  

Podmínkou zjištění nákladu na simulaci, je schopnost podniku poměrně přesně určit 

časovou náročnost spojenou se simulací. Výše nákladů bude záležet také na tom, jestli jde o 

prvotní, pilotní či opakovaný projekt. V následujícím obrázku jsou zachyceny náklady a 

výnosy spojené se simulačním procesem. 
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Náklady

Náklady personální 

Náklady na technické vybavení  (hardware, 

software) 

Náklady na údržbu a provoz

Výnosy

Výnosy kvantitativní – jsou snadno 

zjistitelné, zahrnují například úsporu 
pracovních sil, úsporu materiálů či strojového 
času.

Výnosy kvalitativní – velice těžko zjistitelné, 

zahrnují například zjištění funkčnosti a 
spolehlivosti procesu, uchování jednou 
nabytých znalostí či získání argumentů pro 
odbornou diskuzi.

 

Obrázek 12. Členění nákladů a výnosů spojených se simulací 

Poradenská organizace Dynamic Future uvádí následující přínosy simulace v praxi:  

 Úspora nákladů až 20-25% 

 Zkrácení průběžné doby procesu až o 30-50% 

 Zvýšení disponibilní kapacity o 25-50% 

 Zvýšení rentability aktiv o 20-40%   [15] 

 

3.4.3 Příklad oblasti využití simulace u průmyslových podniků 

 

Návrh možného využití simulace jsem rozdělil do několika oblastí, ve kterých lze simulaci 

uplatnit. 

Projektování výrobních zařízení: 

Zkušební provoz, zjištění požadavků na kapacity či návrh uspořádání výrobních zařízení a 

jeho optimalizace 

Plánování a řízení výroby: 

Plánování podnikových zdrojů, dělení zakázek jednotlivým výrobním celkům či dílenské 

řízení výroby.  

Oblast optimalizace obchodních procesů: 

Stanovení optimální výrobní strategie. Předpovídání skutečných nákladů na zakázku. 
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Školení pracovníků: 

Zaškolování pracovníků, projektování a plánování výroby, stanovení výrobní strategie. 

Efektivnost chodu výroby, analýza výrobního systému: 

Identifikace a optimalizace kritických míst, odhalování rezerv, provádění „co-když“ analýzy. 

Potenciál pro zlepšení logistiky: 

Eliminace skladů a zásob. Určování výrobních a transportních dodávek. Sladění dodávek 

surovin a polotovarů s výrobou. Zabezpečení expedice. 

 

4 Aplikace síťové analýzy u průmyslových podniků 

 

V praktické části bakalářské práce jsem využil síťovou analýzu k názorné ukázce 

možného řízení projektu na inovaci výrobků. Pro projekt jsem použil Ganttův diagram, 

stanovil jsem metodu kritické cesty CPM a metodu Perth. Pro metodu Perth a její výstupy 

jsem následně využil simulace pomocí programu Palisade @Risk. 

 

Praktický příklad 

Mějme firmu, která se zabývá výrobou lékařských nástrojů. Podniku se v 

prvopočátku na trhu výrazně dařilo. Jenomže v poslední době přílivem velké konkurence a 

neefektivního marketingu, klesl prodej výrobků natolik, že se vedení společnosti rozhodlo 

k inovaci výroby.  

Sestavilo tým manažerů z útvaru jakosti, výroby a obchodu, s cílem zamezit pokles 

prodejnosti. Na daný úkol měl tým 32 týdnů a vedení společnosti požadovalo co největší 

minimalizaci nákladů. Daný postup týmu manažerů je zachycen v následující tabulce. 
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Bezprostředně 

předcházející činnost

Délka trvání činnosti 

ve dnech
ČinnostOznačení činnosti

Bezprostředně 
následující činnost

1
Analýza prodeje vlastních 

výrobků
7 Žádná 2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Analýza prodeje 
konkurence

Zjištění potřeb zákazníků

Aplikace metody QFD

Zjištění možností technické 
inovace výrobků

Zjištění možností výroby

Aplikace metody FMEA

Aplikace Ishikawova 

diagramu

Vývoj výrobků

Optimalizace návrhu 
výrobků

Vývoj výroby

Optimalizace výroby

Testování statistické 
zvládnutosti procesu výroby

Inovace marketingové 
oblasti

Stanovení ceny nástrojů

Začátek výroby

Začátek prodeje nástrojů

Ukončení projektu

14

35

7

14

7

7

7

21

7

28

14

7

21

7

14

7

7

1 14

Žádná 4;14

3 9

Žádná 6;11

5

6

7;11

8

7 9

4;8 10

9 14;15

6 12

11 13

12 16

2;3;10 16

10 16

13;14;15 17

16 18

17 Žádná

 

Tabulka 12. Jednotlivé činnosti k inovaci výroby 

 

Očekávanou délku jednotlivých činností stanovil tým manažerů s tím, že jednotlivý 

začátek činností závisí na konci příslušných činností, které s nimi úzce souvisí a 

bezprostředně je předchází. Některé činnosti v daném projektu viz tabulka 12, předchůdce 

nemají, v tom případě začínají ve stejný den, jako první činnost projektu
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K řešení daného úkolu jsem využil aplikaci Microsoft Project 2007. V následujícím 

obrázku lze vidět časovou strukturu jednotlivých činností a vazby mezi nimi. Červeně je 

zachycena kritická cesta, která je pro nás klíčová s ohledem na včasné dokončení projektu. 

 

Obrázek 13. Ganttův diagram s červeně vyznačenou kritickou cestou 
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Pro řízení projektu jsem následně ve své práci využil Perth analýzu, která stanovuje 

pravděpodobnost doby dokončení projektu a jeho jednotlivých činností.  Jednotlivé váhy doby 

trvání jsem zvolil následovně, pro optimistickou a pesimistickou dobu trvání váhu 1 a pro 

očekávanou dobu trvání váhu 4. Jednotlivé výpočty Perth analýzy jsou zachyceny v tabulce. 

 

Tabulka 13. Perth analýza projektu 

Využil jsem simulaci programem @Risk, viz obrázek 14, z důvodu rizika spojeného 

s nedodržením harmonogramu dokončení projektu. Počet iterací v simulaci je 5000. Při 

využití odhadu podle metody Perth je nejpravděpodobnější dokončení projektu 220,17 dnů.  

 

Obrázek 14. Simulovaná délka dokončení projektu 
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Ze simulace obr. 14, lze stanovit: 

 Pravděpodobnost, že dokončený projekt bude trvat méně než 217 dnů, je 20%. 

 Pravděpodobnost dokončení projektu v očekávané době 224 dnů, je 87%. 

 225 dnů pro dokončení projektu odpovídá pravděpodobnosti přibližně 97%. 

 

Jednotlivé metody jsou nápomocné pro projektového manažera a měly by zajistit, 

aby daný projekt byl splněn v požadované době. 

Pro efektivní řízení rizik projektů existuje celá řada nejrůznějších metod. Výše 

uvedené metody bezesporu k efektivním patří, ale nelze je využívat univerzálně na všechny 

projekty, je nutné přihlédnout na charakter podniku a jeho způsob provádění projektů. 
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5 Závěr 
 

Při psaní této práce jsem se seznámil a udělal představu o hlubším významu pojmu 

operační výzkum. Nastudovaná problematika se mi ukázala jako jeden z možných směrů 

mého dalšího vzdělání, kterému bych se mohl v budoucnu věnovat. 

 Do teoretické části, tedy do prvních třech kapitol, jsem zahrnul nezbytnou znalost 

základních teoretických poznatků o operačním výzkumu. Jsou zde uvedeny základní principy, 

či velmi zajímavý vývoj od prvopočátku operačního výzkumu. Ve třetí kapitole jsou obsaženy 

metody operačního výzkumu, a jelikož každá metoda je velmi specifická a nemá přímo 

definovanou oblast využití, tak jsou v práci vybrané čtyři metody, u kterých jsem napsal 

podrobnější charakteristiku a popis. Následně jsem u daných metod provedl navržení a 

analýzu možného vyžití. 

V praktické části v kapitole čtyři jsem prezentoval na názorném příkladu možný 

způsob využití síťové analýzy. Řešení je provedeno pomocí Ganttova diagramu, který je 

nápomocen k analýze jednotlivých úkonů a jednoznačně z něj lze zjistit pro nás klíčovou 

kritickou cestu. Dále byla provedena aplikace metody Perth, která počítá s určitou 

pravděpodobností dokončení projektu. V neposledním řadě byla provedena také simulace 

projektu pro stanovení nejpravděpodobnějšího doby dokončení projektu.  

Na základě provedených návrhů a jednotlivých teoretických poznatků lze 

konstatovat, že metody operačního výzkumu při správné aplikaci v průmyslové oblasti jsou 

velmi efektivní a jsou velmi nápomocné k racionálním rozhodnutím. Bohužel v současné 

době se v České republice metody operačního výzkumu pro manažerskou praxi příliš 

nevyužívají. I když existuje celá řada nejrůznějších softwarových nástrojů, které podporují 

praktickou aplikaci těchto metod. Avšak jejich využití ve výrobních průmyslových podnicích 

či v organizacích veřejné správy je velmi nízké, přibližně 19 procent pracovníků ve vedoucích 

pozicích využívá některé z metod operačního výzkumu, což znázorňuje tabulka 1. Lze si tedy 

klást otázku, proč jsou metody tak velmi zřídka využity. Z hlediska subjektivního názoru to je 

nedostatečná teoretická i aplikační znalost metod velké části manažerských rozhodovatelů, či 

obava ze ztráty finančních prostředků spojených s výzkumem a do jisté míry i nepotřeba 

myslet hospodárněji. V nynější době ekonomické nejistoty se jakékoliv chyby v manažerském 

rozhodování neodpouští. Operační výzkum je tedy nápomocen snížit riziko neefektivního 

rozhodnutí a jeho potenciál dalšího růstu a vývoje, je v dalších letech velmi významný.           
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