
 

 

 

 



 

 

 

Zásady pro vypracování bakalářské 
práce 

 

I. 
 

Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 

během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 

II. 
 

 Uspořádání bakalářské práce  
 

1. Titulní list 5. Obsah BP 
2. Zásady pro vypracování BP 6. Textová část BP 
3. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 7. Seznam použité literatury 
4. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 8. Přílohy 

 
 

ad 1) Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrží na své oborové 

katedře ad 2) Tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“ následují za 

titulním listem. 

 
ad 3) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží 

na své oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data 

odevzdání BP. V případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a 

fyzickými osobami a obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo 

prohlášení spolupracující právnické nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním 

BP. 
 

ad 4) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu 
max. 1 strany pro obě jazykové verze. 

 
ad 5) Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 

podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité 

literatury, s uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 
 

ad 6) Textová část BP obvykle zahrnuje: 

 Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v 

souladu se 
zadáním BP; 

 Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími 
závěry, vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 

 Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného 
zadání. BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. 
BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité 
literatury). Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné 
straně bílého nelesklého papíru formátu A4 při r espektování následující 
doporučené úpravy - písmo Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 
1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 
– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a 



 

 

 
 

 

musí na ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to 
nezbytně nutné, jako přílohy (viz ad 8). 

Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty 
musí být přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich 
správnost. 
U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být 
uveden 
jejich pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na 
seznam použité literatury. 
Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 
mohou snížit klasifikaci práce. 

 
 
ad 7) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze 

světových jazyků. 
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno 
uvádět důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité 
literatury musí být uveden odkaz v textu BP. 

 
ad 8) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů 

aj.), které nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu ztráty 
srozumitelnosti. 

 

III. 
 

Bakalářskou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, 
pokud katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny 
takto: 
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IV. 

 

Bakalářská práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. 
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ABSTRAKT 

Účelem bakalářské práce na téma „Využití matematického programování v průmyslu“ 

je analyzovat a navrhnout možnost užití vybraných metod v průmyslových podnicích. 

Teoretická část práce vysvětluje základní fakta operačního výzkumu, dostupné metody 

matematického programování a speciální metody. V praktické části práce je proveden výpočet 

příkladů. Výsledky jsou okomentovány a z jejich hodnot je vyhodnoceno, jaké metody jsou 

pro průmyslové podniky nejlepší. 

Klíčová slova: operační výzkum, matematické programování, lineární programování, 

simplexová metoda 

The goal of submitted thesis „Usage of Mathematical Programming in Industrial 

Companies“is to analyze and suggest options of selected methods in industrial companies. 

Theoretic part is explaining basics of operation research, available methods of mathematical 

programming and its special methods. The calculation of some practical examples is done in 

practical part of my work. Calculated results are evaluated and suitable methods are 

recommended. 

Keywords: operation research, mathematical programming, linear programming, 

simplex method 
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1. ÚVOD 

Ve své práci se zaměřím na úvod do problematiky operačního výzkumu, potažmo také 

na jiné metody a disciplíny operačního výzkumu. Převážně ale bude má práce, jak už název 

napovídá, o matematickém programování. Budu se snažit vysvětlit co to je, na co se používá a 

ve kterých oborech se uplatní nejvíc, popřípadě které problémy se dají matematickým 

programováním nejlépe vyřešit a jaké je pro ně využití právě v oblasti průmyslu. Rozeberu 

lineární programování a jeho speciální typy, jejich aplikaci apod.  

V praktické části se zaměřím na aplikaci lineárního programování na příkladech. 

Simplexovou metodou vypočítám a vyřeším příklady, které se můžou objevit v odvětví 

průmyslu. Aplikuji také klasické jednodušší matematické metody jako soustavy rovnic o více 

neznámých, tím dokážu možnost řešit případy i bez PC příslušenství. Oproti tomu 

samozřejmě ukážu i složitější postupy, na které je nutno použít specializovaných softwarů 

nebo tabulkových procesorů (nejčastěji používaný je MS Office Excel). Tabulkový procesor 

použiji také na dopravní problém. Na závěr se pokusím navrhnout, jaké metody 

matematického programování jsou nejúčinnější podle vypočítaných hodnot a jaké metody 

jsou nejvýhodnější pro aplikaci v průmyslových podnicích. 
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2. OPERAČNÍ VÝZKUM 

Operační výzkum je důležitým souborem vědeckých disciplín, pomocí kterých lze 

analyzovat a poté vyřešit daný problém. Má mnoho nástrojů a podskupin, které se specializují 

na různá odvětví od ekonomie, techniky až po vojensko-strategické problémy. Právě oblast 

vojenství dala vzniknout prvním skupinám operačního výzkumu.[1] 

Historie operačního výzkumu sahá až k příchodu průmyslové revoluce, tehdy se začaly 

podniky a organizace specializovat více, projevilo se to na velké dělbě práce a na rozčlenění 

řídících jednotek v těchto organizacích. Specializace vedla ale k mnoha problémům, některé 

přetrvávají dodnes i v těch nejmodernějších podnicích. [12] 

Skutečný operační výzkum, jak je známý dnes, vznikl někdy kolem 30. a 40. let 20. 

století. Jména, která jsou s tímto spjata, jsou ruský matematik Leonid Kramarovič, který 

dokonce obdržel Nobelovu cenu za ekonomii, dále pak americký vědec George Bernard 

Dantzig, který položil základy simplexové metodě. [13] 

Ve válečných a pak také v poválečných časech byl velký rozvoj operačního výzkumu. 

Tento rozvoj šel vlastně ruku v ruce s celosvětovým rozkvětem ekonomiky, z tohoto důvody 

bylo třeba, aby rozvoj operačního výzkumu pokročil dále. A protože se také rozvíjela 

výpočetní technika, měl operační výzkum dveře k dalšímu posunu naprosto otevřené. [2], 

Operační výzkum je rozšířen po celém světě, má své federace a organizace nejen 

celosvětově, ale také v jednotlivých zemích, dokonce i v ČR. Prezidentem naší České 

společnosti pro operační výzkum je Doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. [15]. Prezident Světové 

organizace operačního výzkumu je Švýcar Dominique de Werra, který nahradil prezidentku 

Elise del Rosario z Filipín.[14] Prezidentka Asociace evropského společenstva operačního 

výzkumu je profesorka M. Grazia Speranza z Itálie. [16] 

Model postupu operačního výzkumu 

Nejčastější postup při řešení rozhodovacího problému v ekonomickém systému za 

pomocí použití operačního výzkumu se skládá z těchto kroků: 

1. Formulace problému, jeho analýza a definice 

2. Sestavení a vývoj modelu 

3. Kvantifikace modelu (verifikace) 
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4. Řešení modelu – experimentování s ním 

5. Prezentace získaných výsledků 

6. Aplikování výsledků v praxi 

Dalšími disciplínami, které vznikly kvůli specifickým potřebám operačního výzkumu řešit 

složitější problémy, jsou vedle výše zmíněného matematického programování také například 

vícekriteriální rozhodování, teorie grafů, či teorie zásob, teorie hromadné obsluhy, modely 

obnovy, Markovovy rozhodovací procesy, teorie her a simulace. Tento výčet disciplín není 

rozhodně konečný, ale protože je má práce zaměřena na jednu konkrétní disciplínu a tím je 

matematické programování, chtěl jsem jen naznačit, že operační výzkum má další disciplíny, 

které řeší různé problémy.[2,6] 

Pro začátek bych chtěl uvést něco o základních disciplínách operačního výzkumu. 

Vícekriteriální rozhodování se zabývá analýzou rozhodovacích úloh, přičemž 

varianty, podle kterých se rozhoduje, jsou posuzovány podle více hodnotících kritérii zároveň. 

Klasický příklad je, že ty varianty jsou v co nejmenším souladu a pointa je v tom, že je nutné 

najít takovou variantu, která vyřeší právě ten konflikt protikladných kritérií. 
 

Další a často používanou metodou operačního výzkumu je teorie grafů. „Grafy jsou 

zde rozuměny objekty tvořené uzly a spojnicemi mezi nimi – hranami, pomocí kterých lze 

znázorňovat různé reálné systémy.“ [Josef Jablonský 2002, Operační výzkum; kvantitativní 

modely pro ekonomické rozhodování, 1. Vydání, Praha, PROFESSIONAL PUBLISHING, 

2002, ISBN 80-86419-23-1, strana 14]. Grafem v této metodě může být znázorněna reálná 

silniční nebo jiná komunikační síť, na takové sítí se dají řešit optimalizační úlohy, klasickou 

úlohou je zde mezi dvěma libovolnými body nalézt tu nejoptimálnější cestu (tj. nejkratší, či 

jinak ekonomicky a časově nejvýhodnější). Je to také vhodná metoda pro řešení optimálních 

struktur, či nejvhodnějších lokací strojů ve výrobě. Každý takový graf je pak jednoznačně 

označen, u každé hrany se nachází informace o příslušných nákladech pro cestu, nutném čase 

přepravy apod. 
 

Teorie zásob se věnuje - jak už název předpovídá – zásobám, a to jak řízením 

zásobovacího procesu, objemem skladovacího množství, tak minimalizací nákladů na 

pořízení, udržování, objednání a vydání ze skladu. 
 

Teorie front neboli teorie hromadné obsluhy je určena dvěma základními 

jednotkami: 
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a) Požadavky – Ty přicházejí do systému a vyžadují obsluhu 

b) Obslužné linky – Vykonávají onu obsluhu 

Název této teorie vznikl právě z důsledku vznikání front při čekání na obsluhu. 

Systémy s teorií hromadné obsluhy můžou být v praxi např. banky, obchody, nebo třeba i 

křižovatka, kde projetí křižovatky je obsluhou apod. Cílem je zjednodušit jak požadavky, tak 

systém obslužných linek a optimalizovat čekání na obsluhu a stupeň náročnosti obslužných 

linek. 
 

V systému, kde se vinou opotřebení nebo nějaké poruchy musí určité díly vyměnit, či 

obnovit nebo nahradit novými se zabývá model obnovy. Model obnovy má za cíl 

předpovědět, kdy díly vyměnit, obnovit, nebo opravit a kolik jich bude třeba vyměnit. 
 

Markovovy rozhodovací procesy obecně popisují dynamické systémy. Jejich 

základním úkolem je předpověď budoucích chování dynamických systému, tedy systémů, 

které ve sledovaném období mění svůj konečný stav v postupných obdobích náhodným 

chováním. Markovova analýza se tedy snaží predikovat chování takovýchto dynamický 

systémů. 
 

Spoustu situací, ve které rozhoduje více než jeden účastník, popisuje teorie her. 

Název je odvozen od toho, že tuto situaci popisuje jako hru, jejichž účastníci jsou hráči této 

hry, všichni mají své taktiky a chovají se podle nich, na tom pak závisí jejich výhra. 

Zkoumáním optimálních rozhodnutí v takových „hrách“ je úkolem teorie her.
 

Složité systémy se dají často řešit a analyzovat pouze simulací. Simulace probíhá jako 

experimentování s vytvořeným modelem systému v PC a ve srovnání s reálným časem 

rychleji, tím se sledují všechny parametry systému a hledá se optimální řešení. Pro simulaci je 

nezbytný výkonný počítač a správný specializovaný software. Takové simulace jsou dále 

doplněny o modely systému. Nevýhodou je velká cenová náročnost těchto simulačních 

systému, ať už z hlediska drahého výkonného PC nebo speciálního softwaru. Nutno 

podotknout, že přes velké náklady můžeme simulací vyřešit zdánlivě neřešitelné problémy a 

v konečném důsledku tak můžeme ušetřit mnohem více, než utratíme zavedením simulace. 

[2,6]
 

  



Jakub Černý: Využití matematického programování v průmyslu 

2012  5 

 

3. PŘEHLED VYUŽÍVANÝCH METOD MATEMATICKÉHO 

PROGRAMOVÁNÍ 

Matematické programování je odvětvím operačního výzkumu, jenž představuje 

týmovou výzkumnou práci, kdy specialisté daného oboru řeší složitý problém ať už v oblasti 

ekonomiky, techniky a dalších. Problém se obvykle vyřeší nalezením optimálního 

rovnovážného stavu. Nalézt optimální stav mezi dostupnými zdroji a danými potřebami 

umožňují alokační modely v takových situacích, když: 

a) jsou omezené ekonomické zdroje. 

b) existuje problém s více variantami řešení. 

c) známe cíl, podle kterého můžeme vybrat nejvhodnější řešení. 

d) jsou zdroje využity při výrobě nebo ve službách. 

Alokačními modely můžeme řešit problémy, při kterých si musíme ujasnit 3 věci: 

a) Jaký úkol pro daný model zvolit. 

b) Jaký způsob na vyřešení problému použít. 

c) Jak upravit daný model (systém) pro zadaný úkol. 

Metody matematického programování jsou tyto: 

 Lineární programování 

 Celočíselné programování 

 Nelineární programování 

 Dynamické programování 

Předpokládáme-li, že budou vztahy při řešení lineární, použijeme lineární 

programování, v případě, že se řešení může rovnat celočíselným hodnotám, využíváme 

celočíselné programování. Dále pak v příkladech, kdy jsou některé vztahy vyjádřené 

nelineárně (např. kvadratické programování), je vhodná metoda nelineárního programování, 

ale je to složitá a náročná metoda, použitelná jen pro méně obsáhlé příklady. Výčet 

základních metod matematického programování zakončuje dynamické programování, to 

prezentuje přístup k řešení po etapách, kdy na sebe etapy postupně navazují a ovlivňují se. To 

se využije v příkladech, kdy je problém strukturován v každé části přibližně stejně. 

Dynamická metoda je vhodná pro případy z praxe, aplikace je však velice náročná. [1,3,8]
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3.1. LINEÁRNÍ PROGRAMOVÁNÍ 

Ačkoliv se může zdát, že metoda lineárního programování je na aplikaci pro praktické 

příklady, jako např. různé ekonomické systémy, moc jednoduchá, protože se tyto systémy 

nechovají lineárně, opak je pravdou a lineární programování je nejčastěji používaná metoda 

matematického programování. Velká oblíbenost LP je způsobena dvěma faktory, prvním je, 

že LP získá jednoduchým způsobem vstupní informace z již existující struktury národního 

hospodářství a druhým je jeho malá náročnost na softwarové vybavení počítačů a LP může 

být prováděno s minimální programovou připraveností.[3,9] 

Aby mohlo být LP aplikováno v praxi na ekonomické systémy, musí být ekonomický 

model problému převeden na matematický model – tzv. formulace matematického modelu. 

Obecně je matematický model modelem ekonomickým převedeným ze skutečného 

světa do světa exaktních metod. Části ekonomického modelu se stávají proměnnými, 

rovnicemi, funkcemi atd. (viz níže) 

Ideální postup pro formulaci ekonomického modelu na matematický model je: 

1. udělat analýzu ekonomického modelu, ujasnit činností, zdrojů, vstupů a 

výstupů a vymezit podmínky optima. 

2. stanovit proměnné, čili neznámé úrovně, na které bude praktikován 

matematický model. 

3. lineárními rovnicemi stanovit omezující podmínky. Na jedné straně 

všechny vstupy na druhé výstupy. 

4. znázornit lineárně zvolené kritérium optimality. [1] 

Zjednodušeně řečeno musíme z ekonomického modelu nadefinovat z procesů 

proměnné, určit činitelé a jejich vliv na procesy omezujícími podmínkami, najít cíl analýzy a 

dosáhnout tak účelové funkce. Jako konkrétní příklad jednotlivých složek si můžeme dát pro 

proměnné velikost produkce, pro účelovou funkci minimalizaci nákladů a pro omezující 

podmínky třeba finanční rozpočet. [3] 
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Obecný matematický model problému LP lze formulovat následujícími způsoby. 

Hledáme vektor       
    

    
  , který vyhovuje vlastním omezením úlohy (m<n, rovnice 

jsou lineárně nezávislé), 

                      

                      

 
                      

  

Podmínkám nezápornosti                  a maximalizuje lineární formu 

                   , kterou označujeme jako účelovou funkci. Soustavu lze rovněž 

zapsat v maticovém tvaru     , kde     

          

          

    
          

  ,     

  

  

 
  

 ,     

  

  

 
  

  

Přípustné řešení je takové, které vyhovuje vlastním omezením úlohy a podmínkám 

nezápornosti. Mezi optimální řešení problému LP nazveme takové přípustné řešení, pro které 

je hodnota účelové funkce maximální. 

K řešení úloh lineárního programování se nejčastěji používá simplexová metoda. 

Simplexová metoda se snaží iterativně najít optimální řešení přes nalezení základního řešení. 

Základní řešení je takové řešení, které splňuje dané kritéria, ale její účelová funkce není 

taková, aby mohlo být považováno za optimální řešení, které má hodnotu účelové funkce 

vždy maximální. Pokud už je základní řešení dostupné, pak simplexem vypočítáme vždy 

lepší, nebo alespoň stejnou hodnotu účelové funkce, tím dosáhneme optimálního řešení. 

Vývojový diagram níže na obr. 1 nám naznačuje simplexovou metodu v jednoduché grafické 

podobě. [2,10] 
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Obrázek č. 1: Schéma simplexové metody 
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Průběh výpočtu lze rozčlenit na dvě základní fáze: 

I. fáze: V první fázi je třeba najít výchozí základní řešení. 

II. fáze: Ve druhé fázi probíhá optimalizace úlohy. 

Může se stát, že je základní řešení zadané, či dokonce je tak patrné a jasné, že ho hned 

nalezneme, první fáze z výpočtu tak odpadá a my hovoříme o tzv. jednofázové simplexové 

metodě, naproti tomu existuje dvoufázová simplexová metoda, kdy je nalezení základního 

řešení buď velmi složité, nebo dokonce nebude existovat. [8,9] 

Jak už jsem napsal výše, výpočet probíhá iterativně, což znamená, že je výsledek 

postupně vypočítáván krok po kroku, jak je patrné ze schématu na obr. 1. Každá iterace by 

měla přinést nový lepší výsledek (lepší hodnota účelové funkce) nebo alespoň stejný. 

Simplexová metoda se totiž nevrací k horším řešením, to z ní dělá velmi efektivní metodu. [2] 

LP lze aplikovat na tyto ekonomické problémy: 

 Úlohy výrobního plánování (optimalizace výrobního cyklu): cílem je 

dosáhnout co nejvyššího zisku (minimálních nákladů apod.) při daných 

omezeních. 

 Směšovací úlohy: případy, kdy chceme: 

 vytvořit směs z určitých poměrů dílčích ingrediencí, aby bylo dosaženo 

co nejlepších vlastností při co nejnižších nákladech. 

 upravit vlastnosti výsledné směsi, při daném rozpočtu, který vstupuje 

do procesu jako omezující podmínka. [3] 

 Řezné úlohy: v těchto příkladech máme omezenou zásobu materiálu, který 

rozdělujeme (většinou rozřezáváme, proto řezné úlohy) na menší kusy podle 

potřeby na vyrobení výrobků. Cílem optimalizace je minimalizovat spotřebu 

materiálu, minimalizace ztrát materiálu (odpadu). Maximalizace zisku 

z výrobků vzniklých z nařezaných částí. 

 Optimalizace portfolia: tento druh aplikace LP zvažuje míru rizika a výnosnost 

investic. Optimum se teda sestavuje s co nejnižšího rizika a co nejvyššího 

zisku při dostupném finančním obnosu. 

 Dopravní úlohy: úloha LP, kdy dodavatelé nabízí odběratelům na různých 

místech určitý produkt, odběratelé mají své požadavky na množství produktů, 

které chtějí. Dopravní úloha dokáže spočítat, jakým způsobem se dosáhne 
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uspokojení všech odběratelů s co nejnižšími dopravními náklady (náklady na 

přepravu). 

 Přiřazovací problém: řeší problém, kdy je potřeba přiřadit jednotky ze dvou 

množin k sobě tak, aby jejich spojením vznikl co největší zisk, nejmenší 

náklady, atd. [3,11] 

3.2. CELOČÍSELNÉ PROGRAMOVÁNÍ 

Celočíselné programování je ve své podstatě jen lineární programování upravené, aby 

splňovalo podmínky celočíselnosti. Speciálním programováním vycházejícího 

z programování celočíselného je programování s bivalentní proměnnou, která nabývá hodnot 

pouze hodnot 0 nebo 1. Takové programování, které pracuje jen s pomocí bivalentních, 

proměnných se nazývá bivalentní programování. 
 

Celočíselného programování se dále rozděluje na : 

 ryze celočíselné, 

 smíšeně celočíselné. 

Metody řešení celočíselného programování jsou velice náročné oproti svým 

„neceločíselným“ protějškům. Představíme-li si, že je třeba spočítat úlohu s tisíci 

proměnnými a se stovkami omezujících podmínek za předpokladu celočíselnosti, tak 

běžnému osobnímu počítači Pentium III 800MHz to zabere několik desítek hodin či dnů, 

jestliže to vůbec počítač dokáže spočítat. Naproti tomu na stejném stroji stejný příklad bez 

podmínek celočíselnosti je příklad spočítán řádově v minutách. Celočíselné programování je 

tedy časově a softwarově velice náročné. 
 

Metody řešení celočíselných úloh se podle charakteru dělí na: 

1. metody řezných nadrovin, 

2. kombinatorické metody, 

3. speciální metody. 

Nejuniverzálnější jsou kombinatorické metody, dokážou vyřešit většinou úloh 

z celočíselného programování. Základem je kombinatorika a problémem v tomto využití je 

velký počet řešení a porovnání jejich efektivnosti. Metody řezných nadrovin se vyznačují 

tím, že z vypočítaného optima bez podmínky celočíselnosti se vezme vypočítaný výsledek, 
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pokud je celočíselný, znamená to, že jsme našli celočíselné optimum a výpočet končí. Pokud 

to ovšem není celočíselný výsledek, musíme „odříznout“ tu část množiny (podmnožinu), 

která neobsahuje žádné přípustné řešení splňující podmínku celočíselnosti. Pro zbytek 

množiny je běžným symplexem vypočítáno optimum, poté se zase udělá další oddělení 

nevhodné množiny, pokud nedosáhneme celočíselného výsledku. A tak se pokračuje dále, 

dokud se nedosáhne celočíselného výsledku (optima). Speciální metody se aplikují na 

speciální úlohy, na které se exaktní metody nedají použít, jen pro příklad uvedu, že zde patří 

tzv. metoda maďarského přiřazovacího problému, či okružní dopravní problém. [1,2,9,10]
 

3.3. CÍLOVÉ PROGRAMOVÁNÍ 

„Cílové programování není ani tak speciálním typem úlohy lineárního programování, 

spíše speciálním přístupem k řešení úloh lineárního programování.“ [Josef Jablonský 2002, 

Operační výzkum; kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování, 1. Vydání, Praha, 

PROFESSIONAL PUBLISHING, 2002, ISBN 80-86419-23-1, strana 121] 

Toto programování je na rozdíl od programování lineárního, o kterém jsem psal 

doposud, odlišné ve formulaci omezujících podmínek a kritéria optimality. Místo toho zde 

hovoříme a stanovujeme tzv. pevné cíle a volné cíle. Model cílového programování pak 

přiřazuje každému cíli tzv. cílovou hodnotu.  

Pevné cíle jsou ekvivalentem pro omezující podmínky, jejich cílová hodnota musí 

být vždy respektována a splněna. Příkladem může být spotřeba materiálu a jejich kapacita, 

zde spotřeba nikdy nesmí převýšit kapacitu.  

Pakliže se objeví podmínka, u které není její dodržení pevně dané, stanovují se cíle 

volné. Ty udávají nějakou hodnotu, které by se v ideálním případě měl model cílového 

programování co nejvíce přiblížit, ale když volný cíl svou hodnotou přesáhne nebo na něj 

téměř dosáhne.  

Minimalizace odchylek od cílových hodnot nám v modelu cílového programování 

udává účelová funkce. Účelová funkce obsahuje jak kladné, tak záporné odchylky. Nastat 

můžou tyto případy řešení:  

1. Minimalizací záporné odchylky získáme řešení, které se svou hodnotou blíží 

k cílové hodnotě „zezdola“. Použít tuto variantu můžeme, když máme zadané 

například nějaké minimální tržby. 

 

2. Minimalizací kladné odchylky je přesně opačné od minimalizace záporné 

odchylky, její řešení se přibližuje k zadaným cílům „shora“, čili ji v ideálním 
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případě cíle nepřekročí. Příkladem z praxe je dosažení určitých cílových 

nákladů. 

3. Minimalizace součtu předchozích odchylek nám dá řešení, které se bude 

blížit k cílové hodnotě z obou stran. Například se to může stát, když máme 

zadané množství materiálu, které chceme na 100% spotřebovat, nechceme 

tedy ani zbytky, ani nechceme dokupovat novou zásobu materiálu. [2] 

V klasickém případě se při modelu výpočtu cílového programování nedosahuje 

optima podle jedné cílové hodnoty, ale podle několika cílových hodnot, jež je v každém 

modelu cílového programování několik. Při optimalizaci se využívají dva základní přístupy: 

1. Cílové hodnoty, kterých se dosáhne, jsou odlišeny preferenčně. První se 

vypočítá hodnota s nejvyšší preferencí, pak s druhou atd. Konec výpočtu 

nastane, až se v nějakém z kroků nepodaří dojít k dané cílové hodnotě. 

Výpočet většinou nikdy nevyhovuje všem cílům, takže se snažíme, aby řešení 

vyhovovalo těm s nejvyššími preferencemi oproti těm s nižšími. 

2. Určení významnosti cílových hodnot je dáno váhami (tj. bezrozměrnými 

jednotkami, které vyjadřují potřebnou důležitost splnění daného cíle). Váhy 

se v tomto případě nejlépe určují jako absolutní hodnota odchylky od zadané 

cílové hodnoty, může být vyjádřena též v procentech. [1,2,4] 

3.4. NELINEÁRNÍ A DYNAMICKÉ PROGRAMOVÁNÍ 

Krátce bych se zde chtěl zmínit také o nelineárním programování a o programování 

dynamickém.  

Nelineární programování se aplikuje v případech, kdy není možno upravit nelineární 

zadání na tvar, které zvládne alespoň zjednodušeně řešit lineární programování. Například 

tedy kvadratické soustavy a podobně. Existují speciální případy nelineárního 

programování a tím je konvexní a kvadratické programování.[1,4] 
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4. VYUŽITÍ METOD MATEMATICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ 

V PRŮMYSLOVÝCH PODNICÍCH 

4.1. OPTIMALIZACE VÝROBNÍHO CYKLU [11] 

Příklad 4.1.1 

Uvažujme firmu a její výrobní jednotku, která vyrábí dva výrobky A a B. K jejich výrobě 

potřebuje dvě suroviny S1 a S2, které výrazně ovlivňují výrobu. Celková zásoba S1 je 15000 

kilogramů, S2 je 27500 kilogramů. Vše ostatní potřebné k výrobě (energie, pracovní síla 

apod.) má v dostatečné zásobě a k dispozici. Celý výrobní proces je periodický, my budeme 

uvažovat jednu periodu. Odběratel je smluvně zavázán k odběru 1 500 kusů výrobku A a 2 

000 kusů výrobku B, ale je dále ochotný odkoupit výrobky i nad tyto hodnoty. K výrobě 1 

kusu výrobku A se spotřebují 1 kg suroviny S1 a 2 kg suroviny S2. K výrobě 1 kusu výrobku 

B se spotřebují 3 kg suroviny S1 a 3 kg suroviny S2. Cena 1 kusu výrobku A je 1250 Kč a 

výrobku B je 1820 Kč. Úkolem je sestavit výrobní plán tak, aby celková utržená částka byla 

co nejvyšší. Z řady možných řešení tedy chceme vybrat takové, které je pro nás z určitého 

hlediska nejlepší.  

Firma vyrábí dva výrobky. Výrobek A a B ze dvou surovin S1 a S2. Úloha nám zadává 4 

podmínky, z toho definujeme 4 činitele, surovinu S1 a S2, výrobek A a B. Disponibilní 

množství surovin S1 15000 kg a S2 27500 kg. Minimální požadavky jsou 1 500 ks výrobku A 

a 2 000 ks výrobku B. Strukturní koeficienty pro jednotlivé výrobky jsou pro výrobu A 1 kg 

S1 a 2 kg S2. Pro výrobu B jsou to 3 kg S1 a 3 kg S2. Cena výrobku A je 1250 Kč a výrobku B 

1820 Kč (        . Vztahy ekonomického modelu jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

Činitelé Procesy Objem činitele 

Výrobek A Výrobek B 

S1 1 kg/kus 2 kg/kus 15 000 kg 

S2 4 kg/ kus 3 kg/kus 27 500 kg 

A 1  1 500 ks 

B  1 2 000 ks 

Kritérium 1 250 Kč/ks 1 820 Kč/ks maximum 

Tabulka č. 1: Matematický model příkladu 4.1.1 
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Formulace matematického modelu 

Ze zadání je logické, že musíme nadefinovat podmínku nezápornosti:   

                 .  

Každá podmínka je v matematickém modelu vyjádřena tzv. omezením modelu ve formě 

nerovnosti nebo rovnice. Levou stranu nerovnosti představuje spotřeba (podle typu činitele) 

jako lineární funkce se strukturními koeficienty, pravá strana znázorňuje celkové objemy 

činitele. Matematicky to můžeme vyjádřit jako:  

                      

                      

 
                      

, tedy jako  

             
              

    
    

  

při podmínkách nezápornosti. 

Kritérium optimality je v tomto matematickém modelu vyjádřeno účelovou funkcí 

                   , tedy  

                        . 

 

Řešení modelu za pomocí řešitele v MS Excel [7] 

        

 

  A B 

    

 

Výroba (ks) 2000 6500 

    

 

a b c d 

   A Zisk 1250 1820 14330000 

 

Pravé strany 

 B S1 1 2 15000 <= 15000 

 C S2 4 3 27500 <= 27500 

 D Popt. S1 1 0 2000 >= 1500 

 E Popt. S2 0 1 6500 >= 2000 

 

        Tabulka č. 2: řešení příkladu 4.1.1 v MS Excel 
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Sloupec „a“ ukazuje zisk tj. účelová funkce, S1 je omezující podmínka pro surovinu 1, S2 pro 

surovinu dva. Popt. S1 a Popt. S2 znamená poptávku, neboli minimální odebírané množství, 

surovin 1 a 2 odběratelem. 

Sloupec „b“ reprezentuje koeficienty neznámé x1 u rovnic omezujících podmínek a u rovnice 

účelové funkce.  

Sloupec „c“ udává koeficienty neznámé x2.  

Sloupec „d“ je vypočítané množství, které souhlasí se vztahy s pravými stranami rovnic 

omezujících podmínek ve sloupci „Pravé strany“ 

Řádky A, B, C, D a E představují účelovou funkci a omezující podmínky surovin a 

poptávaného množství. 

Z takto vytvořené tabulky funkcí řešitel v MS Office lze lehce dojít k výsledku. Tím je 

optimální řešení                , z toho pak vyplývá, že pro podnik je nejvýhodnější 

vyrábět 2 000 kusů výrobku A a 6 500 kusů výrobku B. Maximální velikost účelové funkce - 

tedy celkové tržby - je                                          č  

Řešení soustavou dvou rovnic 

             
              

 

K výsledku se také dá dojít vyřešením soustavy dvou rovnic o dvou neznámých. Tyto 

rovnice jsou z nerovnic omezujících podmínek. 

Řešení: Z první rovnice si vyjádříme x1:               

 A dosadíme do rovnice druhé:                         

 Jednoduchou úpravou získáme:           

           

 Dosazením zpět nám vyjde:                

           

Výsledek je stejný jako ten, který nám vyšel řešitelem, ale pro složitější příklady s více 

rovnicemi je řešitel rychlejší a přesnější variantou. 
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4.2. APLIKACE SIMPLEXOVÉ METODY 

Příklad 4.2.1 

Akciová společnost se zabývá výrobou průmyslových polotovarů. Podnik vyrábí šesti druhů 

polotovarů. Spotřebovává tři základní suroviny v různých poměrech, jejichž denní zásoba je 

omezena na 6 tun suroviny 1, 3,5 tuny suroviny 2, 7,5 tuny suroviny 3 a 8,45 tuny suroviny 4. 

Všechny ostatní potřebné doplňkové suroviny jsou k dispozici v dostatečném množství. Takže 

v příkladu se zabýváme jen spotřebou uvedených čtyř surovin. Spotřeba surovin (v kg na 1kg 

výrobku) a cena výrobků v Kč/ks  jsou uvedeny v tabulce. Jak by firma měla optimalizovat 

svou výrobu, aby dosáhla co nejvyššího zisku? 

 Suroviny S 

Polotovary P 

Tabulka č. 3: Matematický model příkladu 4.2.1 

Tento příklad se dá snadno spočítat simplexovou metodou. Rád bych zde demonstroval 

způsob řešení freeware programem a taky řešitelem v MS Excel. 

Pomocí freeware softwaru: 

Kanonický tvar v simplexové tabulce: 

 

Báze c
T

[báze] 

135 125 120 130 105 115 0 0 0 0 

b[m] 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 
x7 

dp1 

x8 

dp2 

x9 

dp3 

x10 

dp4 

kg/kg P1 P2 P3 P4 P5 P6 Množství 

S1 1 0 1 1 0,25 0 6000 

S2 0,60 0,35 0,25 0 0,15 1 3500 

S3 1 0 0,20 0,20 0,20 0,20 7500 

S4 0,125 0,125 0,125 0,25 0 0 8450 

Cena 135 125 120 130 105 115 max. 
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dp1 0 1 0 1 1 0,25 0 1 0 0 0 6000 

dp2 0 0,6 0,35 0,25 0 0,15 1 0 1 0 0 3000 

dp3 0 1 0 0,20 0,20 0,20 0,20 0 0 1 0 7500 

dp4 0 0,125 0,125 0,125 0,25 0 0 0 0 0 1 8450 

Tabulka č. 4: Kanonický tvar simplexové funkce pro příklad 4.2.1 

Vysvětlivky: 

 xn = strukturní proměnná, 

 dpn = doplňková proměnná, 

 upn = umělá proměnná. 

Poznámka: 

Doplňkové a umělé proměnné mohou být také značeny kontinuálně jako proměnné strukturní 

(xn). 

Přidání doplňkových a umělých proměnných: 

 1. omezení: + doplňková proměnná (x7), 

 2. omezení: + doplňková proměnná (x8), 

 3. omezení: + doplňková proměnná (x9), 

 4. omezení: + doplňková proměnná (x10). 

 

Simplexová tabulka - řešení 0. kroku: 

 

Báze c
T

[báze] 

135 125 120 130 105 115 0 0 0 0 

b[m] 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 dp1 dp2 dp3 dp4 

dp1 0 1 0 1 1 0,25 0 1 0 0 0 6000 
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dp2 0 0,6 0,35 0,25 0 0,15 1 0 1 0 0 3000 

dp3 0 1 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 1 0 7500 

dp4 0 0,125 0,125 0,125 0,25 0 0 0 0 0 1 8450 

0. krok -135 -125 -120 -130 -105 
-

115 
0 0 0 0 z

0
0 

Tabulka č. 5: Řešení 0. Kroku příkladu 4.2.1 

Test optimality není splněn. 

Vypočtené řešení není optimální - v indexním řádku se nacházejí záporné hodnoty. 

Klíčový sloupec (nejzápornější hodnota v indexním řádku): -135. 

Klíčový řádek (minimum z podílů b[m] a amn, pro kladná amn): 2. řádek. 

Hodnota v klíčovém poli (průsečík klíčového sloupce a řádku): 0,6. 

Řešení x
T

0 (0; 0; 0; 0; 0; 0; 6000; 3000; 7500; 8450) 

Z
0

0 = 0 

 

Simplexová tabulka - řešení 1. kroku: 

 

Báze c
T

[báze] 

135 125 120 130 105 115 0 0 0 0 

b[m] 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 dp1 dp2 dp3 dp4 

dp1 0 0 
-

0,583 
0,583 1 0 

-

1,667 
1 

-

1,667 
0 0 1000 

x1 135 1 0,583 0,417 0 0,25 1,667 0 1,667 0 0 5000 

dp3 0 0 
-

0,583 

-

0,217 
0,2 -0,05 

-

1,467 
0 

-

1,667 
1 0 2500 
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dp4 0 0 0,052 0,073 0,25 
-

0,031 

-

0,208 
0 

-

0,208 
0 1 7825 

1. krok 0 
-

46,25 

-

63,75 
-130 

-

71,25 
110 0 225 0 0 z

1
0 

Tabulka č. 6: Řešení 1. Kroku příkladu 4.2.1 

Test optimality není splněn. 

Vypočtené řešení není optimální - v indexním řádku se nacházejí záporné hodnoty. 

Klíčový sloupec (nejzápornější hodnota v indexním řádku): -130. 

Klíčový řádek (minimum z podílů b[m] a amn, pro kladná amn): 1. řádek. 

Hodnota v klíčovém poli (průsečík klíčového sloupce a řádku): 1. 

Řešení x
T

1 (5000; 0; 0; 0; 0; 0; 1000; 0; 2500; 7825) 

Z
1

0 = 675000 

 

Simplexová tabulka - řešení 2. kroku: 

 

Báz

e 

c
T

[báze

] 

13

5 
125 120 

13

0 
105 115 0 0 0 0 

b[m] 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 dp1 dp2 
dp

3 

dp

4 

x4 130 0 -0,583 0,583 1 0 -1,667 1 

-

1,66

7 

0 0 
100

0 

x1 135 1 0,583 0,417 0 0,25 1,667 0 
1,66

7 
0 0 

500

0 
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dp3 0 0 -0,467 -0,333 0 -0,05 -1,133 -0,2 

-

1,33

3 

1 0 
230

0 

dp4 0 0 0,198 -0,073 0 

-

0,03

1 

0,208 

-

0,2

5 

0,20

8 
0 1 

757

5 

2. krok 0 

-

122,08

3 

12,08

3 
0 

-

71,2

5 

-

106,66

7 

130 
8,33

3 
0 0 z

2
0 

Tabulka č. 7: Řešení 2. Kroku příkladu 4.2.1 

Test optimality není splněn. 

Vypočtené řešení není optimální - v indexním řádku se nacházejí záporné hodnoty. 

Klíčový sloupec (nejzápornější hodnota v indexním řádku): -122,083. 

Klíčový řádek (minimum z podílů b[m] a amn, pro kladná amn): 2. řádek. 

Hodnota v klíčovém poli (průsečík klíčového sloupce a řádku): 0,583. 

Řešení x
T

2 (5000; 0; 0; 1000; 0; 0; 0; 0; 2300; 7575) 

Z
2

0 = 805000 

Simplexová tabulka - řešení 3. kroku: 

 

Báz

e 

c
T

[báz

e] 

135 
12

5 
120 

13

0 
105 115 0 0 0 0 

b[m] 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 dp1 dp2 
dp

3 

dp

4 

x4 130 1 0 1 1 0,25 0 1 0 0 0 6000 

x2 125 1,714 1 0,714 0 0,429 2,857 0 2,857 0 0 8571,4
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29 

dp3 0 0,8 0 0 0 0,15 0,2 
-

0,2 
0 1 0 6300 

dp4 0 -0,339 0 
-

0,214 
0 

-

0,116 
-0,357 

-

0,2

5 

-0,357 0 1 
5878,5

71 

3. krok 
209,28

6 
0 

99,28

6 
0 

-

18,92

9 

242,14

3 

13

0 

357,14

3 
0 0 z

3
0 

Tabulka č. 8: Řešení 3. Kroku příkladu 4.2.1 

Test optimality není splněn. 

Vypočtené řešení není optimální - v indexním řádku se nacházejí záporné hodnoty. 

Klíčový sloupec (nejzápornější hodnota v indexním řádku): -18,929. 

Klíčový řádek (minimum z podílů b[m] a amn, pro kladná amn): 2. řádek. 

Hodnota v klíčovém poli (průsečík klíčového sloupce a řádku): 0,429. 

Řešení x
T

3 (0; 8571,429; 0; 6000; 0; 0; 0; 0; 6300; 5878,571) 

Z
3

0 = 1851428,571 

Simplexová tabulka - řešení 4. kroku: 

 

Báz

e 

c
T

[báz

e] 

135 125 120 
13

0 

10

5 
115 0 0 0 0 

b[m] 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 dp1 dp2 
dp

3 

dp

4 

x4 130 0 
-

0,583 
0,583 1 0 -1,667 1 -1,667 0 0 1000 
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x5 105 4 2,333 1,667 0 1 6,667 0 6,667 0 0 
2000

0 

dp3 0 0,2 -0,35 -0,25 0 0 -0,8 
-

0,2 
-1 1 0 3300 

dp4 0 
0,12

5 
0,271 -0,021 0 0 0,417 

-

0,2

5 

0,417 0 1 8200 

4. krok 285 
44,16

7 

130,83

3 
0 0 

368,33

3 
130 

483,33

3 
0 0 z

4
0 

Tabulka č. 9: Řešení 4. Kroku příkladu 4.2.1 

Test optimality je splněn. 

Bylo nalezeno jediné optimální řešení. 

Řešení x
T

4 (0; 0; 0; 1000; 20000; 0; 0; 0; 3300; 8200) 

Z
4

0 = 2230000 

Úloha má jediné optimální řešení. Pro co nejvyšší zisk by se z daných kapacit mělo vyrábět 

1000 kusů polotovaru P3 a 20000 kusů polotovar P4. 
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Informace o freeware softwaru, který byl využit pro vypočtení příkladu, je na obrázku 

č. 2.  

Obrázek č. 2: Parametry freeware softwaru 

 

Pomocí funkce řešitel v programu MS Excel: [7] 

 

Obrázek č. 3: Výpočet řešitelem 
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Obrázek č. 4: Parametry řešitele 

kg/kg P1 P2 P3 P4 P5 P6 Množství Podmínky 

S1 1 0 1 1 0,25 0 6000 6000 

S2 0,6 0,35 0,25 0 0,15 1 3000 3000 

S3 1 0 0,2 0,2 0,2 0,2 7500 4200 

S4 0,125 0,125 0,125 0,25 0 0 8450 250 

Cena 135 125 120 130 105 115 2230000   

Počet 

kusů 0 0 0 1000 20000 0 

    

Tabulka č. 10: Řešení příkladu 4.2.1 v MS Excel 

I řešitel nám vypočetl, že má úloha jedno optimální řešení, kdy je třeba pro maximální zisk 

2 230 000 Kč vyrobit 1 000 kusů polotovaru 4 a 20 000 kusů polotovaru 5. 

 

 

4.3. DOPRAVNÍ PROBLÉM 

Dopravní úlohy samozřejmě dají řešit více způsoby, jednou z nich je také simplexová 

metoda, ale ta by v tomto případě byla zbytečně komplikovaná a zdlouhavá a zdaleka ne 

nejlepší.[5] Jelikož existují i další možnosti, jak řešit problémy s dopravou, aplikuju na 

příklad 4.3.1 právě jiné metody, než simplex.  
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Základní 3 metody jsou: 

a) Metoda severozápadního rohu 

b) Metoda indexová 

c) Vogelova aproximační metoda 

Metoda severozápadního rohu nebere vůbec ohled na indexy (náklady na přepravu) a 

spočívá v tom, že se postupně doplňují hodnoty od hodnoty proměnné x11 (čili 

v severozápadním rohu) a směrem dále doprava dolů. 

Indexová metoda se zaměřuje čistě na indexy. Hodnoty se doplňují v maximálním 

možném rozsahu (aby odpovídaly kapacitám a požadavkům) do míst s nejnižšími náklady 

(nejnižším indexem) postupně k těm vyšším. 

Vogelova aproximační metoda (VAM) je nejvýhodnější z těchto tří uvedených metod. 

Vychází s diferencí řádků a sloupců. A doplňuje hodnoty do sloupce/řádku s nejvyšší 

diferencí do místa s nejnižší sazbou (indexem). Pak postupně dál a dál. Pakliže nebude možno 

stanovit diference dále, postupuje se jako v metodě indexové. 

Tyto metody ukážu v praxi na příkladu 4.3.1. 

Příklad 4.3.1 

Mějme 4 spotřebitele (odběratelé) S1-4 se svými požadavky a 3 dodavatelé D1-3 se svými 

kapacitami. V tabulce jsou uvedený náklady na přepravu od jednoho dodavatele 

k příslušnému odběrateli. 

Dodavatelé 

Odběratelé Kapacity 

S1 S2 S3 S4 
 

D1 85 40 105 35 20000 

D2 20 40 15 35 18000 

D3 80 50 55 60 24000 

Požadavky 5000 18000 15000 14000 - 

Tabulka č. 11: Matematický model příkladu 4.3.1 
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Jelikož nám kapacity (∑=62 000) převyšují požadavky (∑=52 000) a úloha tak není 

vyvážená, je nutné přidat si do zadání fiktivního odběratele S5, ten bude mít všechny indexy 

nulové, protože v praxi k němu žádný dodavatel nepojede. 

Dodavatelé 

Odběratelé 

Kapacity 

S1 S2 S3 S4 S5 

D1 85 40 105 35 0 20000 

D2 20 40 15 35 0 18000 

D3 80 50 55 60 0 24000 

Požadavky 5000 18000 15000 14000 10000 - 

Tabulka č. 12: Matematický model příkladu 4.3.1 s fiktivním odběratelem 

S takovým zadáním již můžeme dále pracovat. 

Metoda SZ rohu 

         

 

Dodavatelé D 

      Spotřebitelé S          S S1 S2 S3 S4 SF Kapacity 

 

 

D 

 

 

D1 
85

 
40

 
105

 
35

 
0
 20000 

 

 

5000 15000 0 0 0 

 

 

D2 
20

 
40

 
15

 
35

 
0
 18000 

 

 

0 3000 15000 0 0 

 

 

D3 
80

 
50

 
55

 
60

 
0
 24000 

 

 

0 0 0 14000 10000 

 

 

Požadavky 5000 18000 15000 14000 10000 62000 

 Zmax =  2090000 

 
         Tabulka č. 13: Výpočet příkladu 4.3.1 metodou SZ 

Postupným vyplňování SZ rohu až k jihovýchodnímu rohu jsme získali účelovou funkci 

Zmax, která je rovna nákladům 2 090 000. 
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Metoda indexová 

        

 

Dodavatelé D 

     Spotřebitelé S          S S1 S2 S3 S4 SF Kapacity 

 

D 

 

D1 
85

 
40

 
105

 
35

 
0
 20000 

 

0 6000 0 14000 0 

 

D2 
20

 
40

 
15

 
35

 
0
 18000 

 

3000 0 15000 0 0 

 

D3 
80

 
50

 
55

 
60

 
0
 24000 

 

2000 12000 0 0 10000 

 

Požadavky 5000 18000 15000 14000 10000 62000 

Zmax =  1775000 

        Tabulka č. 14: Výpočet příkladu 4.3.1 Indexovou metodou 

V indexové metodě jsme začali vyplňovat v řádku D3 sloupci S3, jelikož index 15 je 

nejnižší ze všech. Dosadili jsme maximální možnou hodnotu – tedy 15 000, vzhledem 

k požadavkům spotřebitele číslo 3. Řádek D2 jsme dále doplnili o hodnotu 3000 ve sloupci S1, 

protože index 20 je druhý nejnižší. Tím jsme dokončili dodavatele číslo 2. Takto jsme 

postupovali dále přes řádek D1 sloupec S4 s indexem. Doplnili jsme první řádek ve druhém 

sloupci o zbývající kapacitu dodavatel číslo 1 hodnotou 6000. Řádek třetí byl poté jen 

otázkou jednoduchého dopočtu. 

Účelové funkce 1 775 000 Kč nám jasné ukazuje, že indexová metoda je výhodnější nežli 

metoda severozápadního rohu. 
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Vogelova aproximační metoda 

VAM vychází, jak už jsem uvedl výše s diferencí indexů ve sloupcích a řádcích. Pomocí 

freeware softwaru jsem vypočítal touto metodou náš zadaný příklad 4.3.1 

 

Dodavatelé 

Odběratelé 

Kapacity 

S1 S2 S3 S4 S5 

D1 85 40 105 35 0 20000 

D2 20 40 15 35 0 18000 

D3 80 50 55 60 0 24000 

Požadavky 5000 18000 15000 14000 10000 - 

Tabulka č. 15: Matematický model příkladu 4.3.1 pro metodu VAM 

Vysvětlivky: 

 počet dodavatelů (Dn): 3, 

 počet odběratelů (Sn): 5 (z nich S5 je fiktivní), 

 kapacity > požadavky. 

Vogelova aproximace - řešení 1. kroku: 

 

Dodavatelé 

Odběratelé 

Kapacity Diference 

S1 S2 S3 S4 S5 

D1 x (40) (105) (35) (0) 20000 5 

D2 
5000 

(20) 
(40) (15) (35) (0) 18000 5 
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D3 x (50) (55) (60) (0) 24000 5 

Požadavky 5000 18000 15000 14000 10000 - - 

Diference 60 0 40 0 - - - 

Tabulka č. 16: Řešení 1. Kroku příkladu 4.3.1 metodou VAM 

Shrnutí 1. kroku: 

 k redukci zvoleno pole na průsečíku: [D2, S1], 

 sazba zvoleného pole: 20, 

 nejvyšší hodnota přípustná k redukci: 5000. 

Poznámky: 

 diferenci volíme vždy jako rozdíl dvou nejnižších kladných sazeb v řádku, nebo 

sloupci, 

 v řádku, nebo sloupci, s nejvyšší diferencí vybereme políčko s nejnižší sazbou 

a obsadíme je nejvyšší možnou hodnotou, 

 existuje-li nejvyšší diference pro více řádků a sloupců současně, pak v nich hledáme 

políčko s nejnižší sazbou, 

 existuje-li v řádku, nebo sloupci, více takových polí, pak volíme to, které má nižší i, 

nebo j, 

 po obsazení políčka provádíme redukci příslušného řádku, sloupce, popřípadě řádku 

i sloupce, 

 není-li možné stanovit v řádcích a sloupcích diference, doplníme řešení Indexní 

metodou. 

 

Vogelova aproximace - řešení 2. kroku: 

 

Dodavatelé 

Odběratelé 

Kapacity Diference 

S1 S2 S3 S4 S5 
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D1 x (40) (105) (35) (0) 20000 5 

D2 5000 x 
13000 

(15) 
x x 18000 20 

D3 x (50) (55) (60) (0) 24000 5 

Požadavky 5000 18000 15000 14000 10000 - - 

Diference - 0 40 0 - - - 

Tabulka č. 17: Řešení 2. Kroku příkladu 4.3.1 metodou VAM 

Shrnutí 2. kroku: 

 k redukci zvoleno pole na průsečíku: [D2, S3], 

 sazba zvoleného pole: 15, 

 nejvyšší hodnota přípustná k redukci: 13000. 

Poznámky: 

 diferenci volíme vždy jako rozdíl dvou nejnižších kladných sazeb v řádku, nebo 

sloupci, 

 v řádku, nebo sloupci, s nejvyšší diferencí vybereme políčko s nejnižší sazbou 

a obsadíme je nejvyšší možnou hodnotou, 

 existuje-li nejvyšší diference pro více řádků a sloupců současně, pak v nich hledáme 

políčko s nejnižší sazbou, 

 existuje-li v řádku, nebo sloupci, více takových polí, pak volíme to, které má nižší i, 

nebo j, 

 po obsazení políčka provádíme redukci příslušného řádku, sloupce, popřípadě řádku 

i sloupce, 

 není-li možné stanovit v řádcích a sloupcích diference, doplníme řešení Indexní 

metodou. 
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Vogelova aproximace - řešení 3. kroku: 

Dodavatelé 

Odběratelé 

Kapacity Diference 

S1 S2 S3 S4 S5 

D1 x (40) x (35) (0) 20000 5 

D2 5000 x 13000 x x 18000 - 

D3 x (50) 
2000 

(55) 
(60) (0) 24000 5 

Požadavky 5000 18000 15000 14000 10000 - - 

Diference - 10 50 25 - - - 

Tabulka č. 18: Řešení 3. Kroku příkladu 4.3.1 metodou VAM 

Shrnutí 3. kroku: 

 k redukci zvoleno pole na průsečíku: [D3, S3], 

 sazba zvoleného pole: 55, 

 nejvyšší hodnota přípustná k redukci: 2000. 

Poznámky: 

 diferenci volíme vždy jako rozdíl dvou nejnižších kladných sazeb v řádku, nebo 

sloupci, 

 v řádku, nebo sloupci, s nejvyšší diferencí vybereme políčko s nejnižší sazbou 

a obsadíme je nejvyšší možnou hodnotou, 

 existuje-li nejvyšší diference pro více řádků a sloupců současně, pak v nich hledáme 

políčko s nejnižší sazbou, 

 existuje-li v řádku, nebo sloupci, více takových polí, pak volíme to, které má nižší i, 

nebo j, 

 po obsazení políčka provádíme redukci příslušného řádku, sloupce, popřípadě řádku 

i sloupce, 

 není-li možné stanovit v řádcích a sloupcích diference, doplníme řešení Indexní 
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metodou. 

 

Vogelova aproximace - řešení 4. kroku: 

 

Dodavatelé 

Odběratelé 

Kapacity Diference 

S1 S2 S3 S4 S5 

D1 x (40) x 
14000 

(35) 
(0) 20000 5 

D2 5000 x 13000 x x 18000 - 

D3 x (50) 2000 x (0) 24000 10 

Požadavky 5000 18000 15000 14000 10000 - - 

Diference - 10 - 25 - - - 

Tabulka č. 19: Řešení 4. Kroku příkladu 4.3.1 metodou VAM 

Shrnutí 4. kroku: 

 k redukci zvoleno pole na průsečíku: [D1, S4], 

 sazba zvoleného pole: 35, 

 nejvyšší hodnota přípustná k redukci: 14000. 

Poznámky: 

 diferenci volíme vždy jako rozdíl dvou nejnižších kladných sazeb v řádku, nebo 

sloupci, 

 v řádku, nebo sloupci, s nejvyšší diferencí vybereme políčko s nejnižší sazbou 

a obsadíme je nejvyšší možnou hodnotou, 

 existuje-li nejvyšší diference pro více řádků a sloupců současně, pak v nich hledáme 

políčko s nejnižší sazbou, 
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 existuje-li v řádku, nebo sloupci, více takových polí, pak volíme to, které má nižší i, 

nebo j, 

 po obsazení políčka provádíme redukci příslušného řádku, sloupce, popřípadě řádku 

i sloupce, 

 není-li možné stanovit v řádcích a sloupcích diference, doplníme řešení Indexní 

metodou. 

Vogelova aproximace - řešení 5. kroku: 

Dodavatelé 

Odběratelé 

Kapacity Diference 

S1 S2 S3 S4 S5 

D1 x 
6000 

(40) 
x 14000 x 20000 - 

D2 5000 x 13000 x x 18000 - 

D3 x (50) 2000 x (0) 24000 - 

Požadavky 5000 18000 15000 14000 10000 - - 

Diference - 10 - - - - - 

Tabulka č. 20: Řešení 5. Kroku příkladu 4.3.1 metodou VAM 

Shrnutí 5. kroku: 

 k redukci zvoleno pole na průsečíku: [D1, S2], 

 sazba zvoleného pole: 40, 

 nejvyšší hodnota přípustná k redukci: 6000. 

Poznámky: 

 diferenci volíme vždy jako rozdíl dvou nejnižších kladných sazeb v řádku, nebo 

sloupci, 

 v řádku, nebo sloupci, s nejvyšší diferencí vybereme políčko s nejnižší sazbou 



Jakub Černý: Využití matematického programování v průmyslu 

2012  34 

 

a obsadíme je nejvyšší možnou hodnotou, 

 existuje-li nejvyšší diference pro více řádků a sloupců současně, pak v nich hledáme 

políčko s nejnižší sazbou, 

 existuje-li v řádku, nebo sloupci, více takových polí, pak volíme to, které má nižší i, 

nebo j, 

 po obsazení políčka provádíme redukci příslušného řádku, sloupce, popřípadě řádku 

i sloupce, 

 není-li možné stanovit v řádcích a sloupcích diference, doplníme řešení Indexní 

metodou. 

Vogelova aproximace - řešení 6. kroku: 

 

Dodavatelé 

Odběratelé 

Kapacity Diference 

S1 S2 S3 S4 S5 

D1 x 6000 x 14000 x 20000 - 

D2 5000 x 13000 x x 18000 - 

D3 x 
12000 

(50) 
2000 x 

10000 

(0) 
24000 - 

Požadavky 5000 18000 15000 14000 10000 - - 

Diference - - - - - - - 

Tabulka č. 21: Řešení 6. Kroku příkladu 4.3.1 metodou VAM 

Shrnutí 6. kroku: 

 diference již nebylo možné stanovit (v řádcích a sloupcích již nezbývá dvojice 

kladných sazeb), 

 řešení bude doplněno Indexní metodou, 

 redukována byla zvýrazněná pole. 
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Hodnota účelové funkce: Z = 1735000. 

Z hodnoty účelové funkce je opět patrné, že VAM je lepší než indexová metoda. 

Parametry softwaru, který byl využit pro výpočet metodou VAM, jsou na obrázku č. 2. 
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5. ZÁVĚR 

Ačkoliv se v dnešní době využívají hojně nelineární metody matematického 

programování jako kvadratické či vicekriteriální programování, jsem toho názoru, že 

metody jednoduššího lineárního programování by stále měly nacházet uplatnění 

v podnicích zejména kvůli nenáročnosti na softwarovou vybavenost a kvůli nenáročnosti 

na čas strávený nad výpočty. Ve své práci jsem se zaměřil hlavně na využití lineárního 

programování, protože jsem toho názoru, že metody, které vychází z tak univerzálního 

algoritmu jako je Simplexová metoda, umožňují řešit celou škálu i těch složitějších úloh, 

co se týče nákladů a času poměrně levně a rychle. Převod ekonomického modelu na model 

matematický nám může po následné aplikaci a přenosu výsledků zpět do ekonomického 

modelu přinést velkou efektivitu řešení daných problémů, se kterými se v průmyslových 

podnicích můžeme setkat, ať už v plánování výroby, nebo při různých jiných úlohách, jako 

například směšovací úlohy, či úlohy optimalizování portfolia, kdy se společnost může 

rozhodnout jak co nejlépe investovat. 

Ve své práci jsem se v teoretické části (body 2 a 3) snažil co nejjasněji popsat základy 

operačního výzkumu a převážně základy a metody matematického programování. 

Z důvodů oné univerzálnosti lineárního programování jsem se rozhodl zaměřit nejvíce 

právě na tuto metody matematického programování. 

V praktické části (bod 4) jsem aplikoval metody lineárního programování na obecné 

příklady, které se dají aplikovat v praxi průmyslových podniků.  

Příklad 4.1.1 je klasickým optimalizačním příkladem, jenž navrhuje nejvýhodnější 

rozložení výroby s využitím dostupných zdrojů a kapacit. Řešit se dá hned několika 

nástroji lineárního programování, já jsem využil funkci řešitele v programu MS Office 

Excel, který jednoduše a rychle spočítá výsledek za předpokladu, že známe omezující 

podmínky a účelovou funkci. Pro porovnání jsem stejný příklad (4.1.1) spočítal také 

jednoduchou soustavou dvou (ne)rovnic, abych demonstroval, že to jde i bez softwaru a 

PC příslušenství. Samozřejmě že při složitějším případu, kterých je v praxi většina, už to 

soustavou rovnic tak jednoduše nelze, protože omezujících podmínek, které se pak objeví 

v matematickém modelu, bude tolik, že pak bude jednoznačně lehčí použít nějaký software 

na výpočet tohoto složitějšího matematického modelu. 

V příkladu 4.2.1 jsem aplikoval simplexovou metodu na obecný případ, opět jsem zde 

využil dvě metody pro výpočet zadaného příkladu, který vycházel ze zadání několika 

surovin na výrobu několika polotovarů. Cílem bylo zjistit, jak využít suroviny co 
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nejefektivněji k výrobě polotovarů. Příklad 4.2.1 jsem vyřešil opět jako příklad 4.1.1 

řešitelem v programu MS Excel. Lze tam vidět, že MS Excel dokáže i simplexovou 

metodu vypočítat poměrně rychle a bezproblémově, ovšem ale opět záleží na počtu 

omezujících podmínek, kterých kdyby bylo více, než na ukázkovém příkladu 4.2.1 tak by 

bylo lepší použít specializovaný software. Právě jeden z dostupných softwarů jsem použil 

na výpočet stejného příkladu. Software krásně ukázal po krocích (iteracích) jak simplexová 

metoda postupuje a dochází k finálnímu výsledku. Pro průmyslové podniky bych určitě 

navrhoval používat specializované softwary založené na simplexové metody, dosazovat 

totiž desítky nebo i stovky omezujících podmínek, které se ve větších podnicích objevují, 

do tabulek Excelu může být velmi zdlouhavé. 

V průmyslových podnicích se setkáváme také s dopravními problémy, které spolknou 

hodně financí. Úspěchem v podobě ušetření nákladů - což je důležité obzvlášť v dnešní 

době všudypřítomných tlaků na úspory - za přepravu může být právě správné řešení 

dopravních problémů klíčové. Dopravní úlohu jsem názorně řešil třemi metodami, z jejichž 

výsledků je patrné, že ačkoliv metoda severozápadního rohu a indexová metoda je rychlá 

na vyřešení, tak jsou obě oproti Vogelově aproximační metodě (VAM) z hlediska nákladů 

a jejich snížení při dopravních problémech nevýhodné. Metodu severozápadního rohu jsem 

názorně vyřešil opět v programu MS Excel, stejně jako metodu indexovou. Metodu VAM 

jsem vypočítal opět freeware softwarem, kterým jsem počítal také simplexovou metodu. 

Z výsledků je patrné, že metoda VAM je výhodná a při dopravních úlohách by se mohla 

aplikovat nejen v průmyslovém odvětví. Dopravní úlohy se dají také řešit simplexovou 

metodou, ale je to zbytečně komplikovaná cesta k řešení těchto příkladů. 

Vzhledem k úsporným opatřením dnešní doby se často může ustupovat od dražších 

softwarů na řešení úloh matematického programování, tato investice za to ale často stojí a 

dokáže do budoucna ušetřit nemalé finanční prostředky. Proto si myslím, že není radno 

brát matematické programování jako nástroj na řešení problému v průmyslu, nebo i jiném 

odvětví, na lehkou váhu. 
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