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ÚVOD 

Hlavním tématem mé bakalářské práce je řešení jednoduchých optimalizačních 

úloh pomocí simplexové metody. Vedle simplexové metody se budu zabývat také 

grafickou metodou výpočtu. Cílem této práce je nastínit problematiku optimalizačních 

úloh, způsob jejich řešení a souvislost se školskou matematikou a reálným světem. 

V úvodu práce se budu zabývat postavením optimalizačních úloh v matematickém 

programování a definováním jednoduchých případů těchto úloh. Stručně se dotknu 

historie lineárního programování, protože právě v této oblasti matematického 

programování se budou nacházet jednoduché optimalizační úlohy. Následující stránky 

věnuji teoretickým základům optimalizačních úloh a způsobu řešení jednoduchých úloh 

pomocí grafické metody. Postupy pro výpočet jednoduchých optimalizačních úloh touto 

metodou demonstruji na třech nejčastěji využívaných typech těchto úloh, a to na tzv. 

dopravním problému, úlohách o směsích a na úlohách o plánování výroby. Všechny tyto 

části budou obsahem první kapitoly o optimalizačních úlohách. 

Ve druhé kapitole o simplexové metodě se krátce zaměřím na historii jejího vzniku 

a poté již budu popisovat samotnou teorii simplexové metody a její základní algoritmus. 

V teoretické části se budu zabývat nejen základním algoritmem a zápisem výpočtu pomocí 

simplexové tabulky, ale také tzv. metodou umělé báze řešenou pomocí dvoufázové 

metody. Na příkladech z první kapitoly pak ukážu podrobný postup řešení optimalizačních 

úloh prostřednictvím simplexové metody. 

Zbylé kapitoly věnuji porovnání simplexové metody s metodou grafickou a aplikaci 

optimalizačních úloh v reálném světě a ve školské matematice. 
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1 OPTIMALIZAČNÍ ÚLOHY 

1.1 POSTAVENÍ OPTIMALIZAČNÍCH ÚLOH V TEORII MATEMATICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ 

Na začátek bychom měli definovat pojem matematické programování. 

Matematické programování si klade za úkol sestavit matematický model reálných 

problémů a nalézt jeho optimální řešení dle daných kritérií. Tento model se skládá 

z účelové nebo také někdy nazývané kriteriální funkce a omezujících podmínek, které jsou 

vyjádřeny rovnicemi či nerovnicemi. 

Jsou-li všechny složky účelové funkce tvořeny lineárními členy a všechny podmínky 

vyjádřené rovnicemi či nerovnicemi jsou také lineární, mluvíme o programování 

lineárním. Další podmínkou, kterou musí lineární programování splňovat, je, že všechny 

členy daného modelu musí být reálné. Což logicky vyplývá z faktu, že řešíme reálné 

problémy za reálných podmínek. 

Optimalizační úlohou se pak rozumí řešení maximalizace nebo minimalizace 

účelové funkce za daných omezujících podmínek. 

Jednoduché optimalizační úlohy můžeme definovat z širšího i užšího hlediska. 

Podíváme-li se na optimalizační úlohy v rámci celého matematického programování, pak 

bychom jednoduchými úlohami mohli nazvat úlohy lineárního programování. Avšak 

i úlohy lineárního programování mohou být složitějšího charakteru. Vybereme-li tedy 

z těchto úloh ty, jež jsou jednodušší (zpravidla jde o úlohy obsahující nízký počet 

proměnných a nízký počet omezujících podmínek), můžeme je označit jako jednoduché 

optimalizační úlohy. 

 (1) (2) 

1.2 HISTORICKÝ VÝVOJ 

Základy lineárního programování položil již na přelomu 19. a 20. století maďarský 

matematik Julius Farkas svou teorií lineárních nerovností. Bouřlivý vývoj však zažilo 

lineární programování až ve 30. letech 20. století, kdy během 2. světové války musely 

válčící země řešit ekonomické a logistické problémy. V roce 1939 vyšla první z prací 

o lineárním programování, kterou napsal ruský matematik Leonid V. Kantorovič. Ten byl 

za svůj přínos v oboru matematických metod v ekonomii a za rozvoj lineárního 
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programování oceněn v roce 1975 Nobelovou cenou. Jen dva roky poté, co Kantorovič 

vydal svou první tezi o lineárním programování, publikoval Frank L. Hitchcock práci 

týkající se dopravního problému, který je nejčastěji užívanou optimalizační úlohou. 

George B. Dantzig jako první formuloval v roce 1947 obecnou úlohu lineárního 

programování a zároveň popsal i algoritmus pro její řešení, tzv. simplexovou metodu. 

(1) (3) 

1.3 TEORIE OPTIMALIZAČNÍCH ÚLOH 

1.3.1 FORMULACE A ZÁPIS 

Pro zjednodušení práce s optimalizačními úlohami můžeme využít vztahu, který 

říká, že pro libovolnou lineární funkci 𝑓(𝑥)platí 

 𝑚𝑖𝑛 𝑓(𝑥) = − 𝑚𝑎𝑥(−𝑓(𝑥)) 

Z toho vyplývá, že existuje-li jeden z extrémů, můžeme pomocí něj vyjádřit i druhý 

extrém. To nám dává možnost studovat pouze úlohy o minimalizaci, ze kterých můžeme 

odvodit obecné algoritmy. 

V optimalizačních úlohách tedy budeme minimalizovat lineární účelovou funkci 

o n neznámých 

(1)  𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑛) = ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑖=1

 

 

za podmínek, které jsou vyjádřeny soustavou m (m < n) lineárních rovnic či nerovnic 

 

(2)  ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 ≥ 𝑏𝑖

𝑛

𝑗=1

 , 𝑖 ∈ 𝐼1 ⊂ {1, … , 𝑚} 

(3)  ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 = 𝑏𝑖

𝑛

𝑗=1

 , 𝑖 ∈ {1, … , 𝑚} − 𝐼1 

 

a podmínkou, že řešení bude nezáporné 

(4)  𝑥𝑗 ≥ 0 ,     𝑗 ∈ 𝐽1 ⊂ {1, … , 𝑛}. 
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Úkolem je tedy v nekonečném množství možných řešení systému m lineárních rovnic 

či nerovnic o n neznámých (přičemž m je menší než n) nalézt to nezáporné řešení (může 

jich být i více), při kterém účelová funkce nebývá své minimální hodnoty na množině 

všech nezáporných řešení. 

Pro vyjádření optimalizační úlohy můžeme použít buďto vektorový zápis, který 

jsme použili výše, anebo zápis maticový. 

Pomocí maticového zápisu budeme formulovat optimalizační úlohu minimalizovat 

účelovou funkci 

(5)  𝑐𝑇𝑥 

za podmínek 

(6)  𝐴𝑥 = 𝑏, 𝑥 ≥ 0 

(7)  𝐴𝑥 ≥ 𝑏, 𝑥 ≥ 0 

Oba tyto dva zápisy naleznou své využití při formulaci základních vět a definicí. 

Právě díky maticovému zápisu můžeme vyloučit triviální případy, kdy nám soustavy (6)a 

(7)dají jedno nebo žádné řešení. Také můžeme vyloučit situaci, kdy by jednotlivé rovnice 

či nerovnice byly na sobě závislé. Těchto triviálních případů se zbavíme, stanovíme-li 

předpoklad, že hodnost matice A se bude rovnat m, přičemž m bude menší než n. Tedy 

(8)  ℎ(𝐴) = 𝑚, 𝑚 < 𝑛 

Tento předpoklad jsme již na začátku zakomponovali do formulace soustav (2)a (3). 

(1)(4) 

1.3.2 TVARY OPTIMALIZAČNÍCH ÚLOH 

Optimalizační úlohu můžeme mít zadanou ve třech různých tvarech. 

Budeme-li minimalizovat účelovou funkci 

(1)  ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑖=1
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za podmínek 

(2)  ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 ≥ 𝑏𝑖

𝑛

𝑗=1

 , 𝑖 ∈ 𝐼1 ⊂ {1, … , 𝑚} 

(3)  ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 = 𝑏𝑖

𝑛

𝑗=1

 , 𝑖 ∈ {1, … , 𝑚} − 𝐼1 

(4)  𝑥𝑗 ≥ 0 , 𝑗 ∈ 𝐽1 ⊂ {1, … , 𝑛} 

budeme nazývat úlohou ve smíšeném tvaru, pokud 𝐼1 bude neprázdná množina a zároveň 

𝐼1 ≠ 𝐼a𝐽1 ≠ 𝐽. 

 

Úlohou ve tvaru nerovností pak budeme rozumět minimalizaci účelové funkce 

(1)za podmínky 

(2)  ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 ≥ 𝑏𝑖

𝑛

𝑗=1

 , 𝑖 ∈ 𝐼1 ⊂ {1, … , 𝑚} 

a podmínky nezápornosti řešení (4), kde množiny indexů 𝐼1 = 𝐼 a 𝐽1 = 𝐽. 

Úlohou ve standardním tvaru budeme myslet minimalizaci účelové funkce (1) 

za podmínky 

(3)  ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 = 𝑏𝑖

𝑛

𝑗=1

 , 𝑖 ∈ {1, … , 𝑚} − 𝐼1 

a podmínky nezápornosti řešení (4), kde  𝐼1 je neprázdná množinaa množina indexů 

𝐽1 = 𝐽.  

Jakoukoliv lineární optimalizační úlohu zadanou ve smíšeném tvaru nebo ve tvaru 

nerovností můžeme převést na úlohu ve standardním tvaru následujícími úpravami: 

Vezmeme-li podmínku 

(2)  ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 ≥ 𝑏𝑖

𝑛

𝑗=1

 , 𝑖 ∈ 𝐼1 ⊂ {1, … , 𝑚} 

a zavedeme-li doplňkovou proměnnou 

 𝑥𝑛+𝑖 ≥ 0, 𝑖 ∈ 𝐼1, 
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kterou můžeme chápat, jako jakýsi přebytek nebo rezervu ve zdrojích, budeme schopni 

zapsat podmínku (2) ve tvaru 

 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 − 𝑥𝑛+𝑖 = 𝑏𝑖

𝑛

𝑗=1

 , 𝑖 ∈ 𝐼1 ⊂ {1, … , 𝑚}. 

V účelové funkci (1) pak budou mít koeficienty 𝑐𝑛+𝑖 nulovou hodnotu pro všechny 𝑖 ∈ 𝐼1. 

Existuje i obrácená cesta, kdy lineární optimalizační úlohu ve smíšeném nebo 

standardním tvaru můžeme převést na úlohu ve tvaru nerovností, a to následujícím 

postupem: 

Využijeme vztahu, že každá lineární rovnice𝑓(𝑥) = 0 se dá zapsat ve tvaru 

    𝑓(𝑥) ≥ 0 

 −𝑓(𝑥) ≤ 0. 

V případě optimalizačních úloh zapíšeme rovnice (3) ve tvaru 

 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 ≥ 𝑏𝑖

𝑛

𝑗=1

 ,           𝑖 ∈ 𝐼 − 𝐼1 

 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 ≥ −𝑏𝑖

𝑛

𝑗=1

 , 𝑖 ∈ 𝐼 − 𝐼1. 

Tyto úpravy nám umožňují bez újmy na obecnosti studovat lineární optimalizační úlohy 

v jakémkoliv tvaru. Proto si můžeme dovolit všechny další postupy demonstrovat pouze 

na optimalizačních úlohách zadaných ve standardním tvaru. 

(1) 

1.3.3 ŘEŠENÍ OPTIMALIZAČNÍCH ÚLOH 

Pro problém řešení optimalizačních úloh jsou důležitá pouze ta řešení, jejichž 

prvky xi jsou nezáporné, viz (4). Stanovme tedy definice: 

Množinu 

 𝑀 = {𝑥 ∈ 𝑅𝑛 ∶ 𝐴𝑥 = 𝑏, 𝑥 ≥ 0} 

nazveme množinou všech přípustných řešení a její prvky přípustná řešení optimalizační 

úlohy. 

Definice 1.1.: 



 1OPTIMALIZAČNÍ ÚLOHY 

 8 

Definice 1.2.: 

Všechna přípustná řešení označíme jako 𝑥∗ ∈ 𝑀a nazveme je optimálním řešením úlohy 

(6) a (7), jestliže 

 𝑐𝑇𝑥∗ ≤ 𝑐𝑇𝑥, ∀𝑥 ∈ 𝑀. 

 I přes dosavadní definice a předpoklad (8), který nám zaručuje existenci více jak 

jednoho řešení soustavy rovnic, která je určena zadanými podmínkami, může nastat 

situace, kdy množina přípustných řešení 𝑀bude prázdná. 

Proto definujeme nutnou a postačující podmínku k tomu, aby 𝑀 byla neprázdná 

množina. Vyjádříme jí pomocí tzv. Farkasovy věty: 

Věta 1.1.: 

Nechť A je matice typu (m,n), 𝑏 ∈ 𝑅𝑚. Pak má soustava 𝐴𝑥 = 𝑏 nezáporné řešení právě 

když všechna 𝑢 ∈ 𝑅𝑚 splňující podmínku 𝐴𝑇𝑢 ≥ 0 platí 𝑏𝑇𝑢 ≥ 0. 

Z toho vyplývá, že buď bude mít soustava 𝐴𝑥 = 𝑏 nezáporné řešení, anebo budeme 

schopni najít takovou lineární kombinaci rovnic soustavy, že levá strana lineární rovnice 

bude mít nezáporné koeficienty a na pravé straně bude číslo záporné. 

Věta 1.1 řeší pouze existenci neprázdné množiny přípustných řešení, nezajišťuje ale 

samotnou existenci optimálního řešení. 

(1) 

1.3.4 EXISTENCE ŘEŠENÍ 

Při řešení optimalizačních úloh budeme diskutovat otázky existence řešení a postupu, 

jak optimální výsledek nalézt. Pokud jde o otázku existence, mohou nastat tři situace. 

Optimální řešení nebude existovat pokud 

 množina přípustných řešení𝑀, která je určena danými podmínkami, je prázdná. Ať 

už z důvodu nedodržení předpokladu (8) anebo nesplnění podmínky z věty 1.1 

 množina přípustných řešení M je neprázdná, ale zároveň neohraničená a účelová 

funkce na ní nenabývá svého konečného minima 
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Existenci optimálního řešení nám zajistí 

Nechť  

 𝑀 =  {𝑥 ∈ 𝑅𝑛 ∶ 𝐴𝑥 = 𝑏, 𝑥 ≥ 0} ≠ ∅. 

Jestliže existuje reálné číslo γ tak, že pro libovolné 𝑥 ∈ 𝑀 platí 

 𝑐𝑇𝑥 ≥ 𝛾; 

pak existuje řešení lineární optimalizační úlohy minimalizovat 𝑐𝑇𝑥 na 

množině 𝑀 ≠ ∅. 

To znamená, že účelová funkce 𝑐𝑇𝑥 je zdola omezená funkční hodnotou 𝛾. Neměli 

bychom ale zapomínat, že tato věta platí pouze pro lineární funkce. 

Zaveďme nyní definici, která nám zredukuje přípustná řešení 𝑥∗ na konečný počet. 

Přípustná řešení 

 �̂� ∈ 𝑀 =  {𝑥 ∈ 𝑅𝑛 ∶ 𝐴𝑥 = 𝑏, 𝑥 ≥ 0} 

nazveme základní řešení lineární optimalizační úlohy, jestliže systém 

sloupců matice A, jimž odpovídají kladné prvky řešení x, je lineárně 

nezávislý. 

Z této definice plyne, že v množině přípustných řešení, jsme nalezli konečný počet 

základních řešení, mezi kterými se nachází i námi hledané optimální řešení. 

Následující věta nám říká, že 

Bod 

 𝑥 ∈ 𝑀 = {𝑥 ∈ 𝑅𝑛 ∶ 𝐴𝑥 = 𝑏, 𝑥 ≥ 0} 

 je krajním bodem množiny M tehdy a jen tehdy, je-li základním řešením. 

Z této věty plyne důsledek: 

 Je-li x krajním bodem množiny M, má nejvýše m kladných složek a 

množina M má nejvýše ( 𝑛
𝑚

) krajních bodů. 

Má-li základní řešení právě m kladných složek, nazveme jej 

nedegenerované. Lineární optimalizační úloha je nedegenerovaná 

právě tehdy, když všechna její základní řešení jsou také nedegenerovaná. 

Věta 1.2.: 

Definice 1.3.: 

Věta 1.3.: 

Definice 1.4.: 
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Lineární optimalizační úloha je tedy nedegenerovaná tehdy, když vektory pravých stran 

soustavy (3) jsou lineárně nezávislé, tedy žádný vektor z této soustavy nelze vyjádřit 

pomocí lineární kombinace ostatních vektorů. 

(1) 

1.3.5 NALEZENÍ OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ 

Základním postupem pro nalezení optimálního řešení je přímá metoda: 

1. nalezneme všechna základní řešení (o kterých víme z definice 1.3., že jejich počet je 

konečný)  

2. vypočteme hodnotu účelové funkce pro všechna základní řešení 

3. existuje-li v zadané úloze optimální řešení, bude to právě to základní řešení, které 

bude nabývat nejnižší hodnoty účelové funkce 

Tato metoda je velmi nepraktická při vzrůstajícím počtu proměnných a omezení, protože 

velmi rychle vzrůstá i počet základních řešení (viz důsledek věty 1.3). Pro řešení 

jednoduchých optimalizačních úloh je ale tato metoda dostačující. 

Další metodou pro získání optimálního řešení je použití grafického znázornění, anebo 

použití simplexového algoritmu, který více rozebereme v kapitole 2. 

(2) 

1.4 ŘEŠENÍ JEDNODUCHÝCH OPTIMALIZAČNÍ ÚLOHY POMOCÍ GRAFICKÉHO 

ZNÁZORNĚNÍ 

Optimalizační úlohu, která obsahuje pouze dvě lineárně nezávislé neznámé, 

můžeme řešit graficky v rovině pravoúhlých souřadných os. V této rovině nejprve 

zobrazíme všechny omezující podmínky (2)(3) a nalezneme jejich průnik (pokud existuje). 

Musíme ale ohlídat podmínku nezápornosti řešení, a proto tento průnik bude omezen 

pouze na prostoru prvního kvadrantu. Těmito kroky nám vznikne mnohoúhelník, který 

v sobě bude obsahovat množinu všech přípustných řešení dané optimalizační úlohy. Může 

se však stát, že vzniklá množina bude neohraničená a účelová funkce na ní nebude 

nabývat své minimální hodnoty, viz kapitola 1.3.4, takové případy ale nebude mít smysl 

zde řešit. Bude-li tedy množina všech přípustných řešení zcela ohraničená, pak vrcholy a 

hrany vzniklého mnohoúhelníku budou obsahovat všechna základní řešení. Dalším 
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krokem bude zanést do souřadné soustavy danou lineární účelovou funkci. Poté budeme 

konstruovat přímky s ní rovnoběžné, které budou procházet vrcholy mnohoúhelníku. 

Následujícím úkolem bude najít takovou přímku, pro kterou bude mít při dosazení 

příslušného vrcholu její funkční předpis nejnižší hodnotu. Souřadnice tohoto vrcholu 

budou poté naším hledaným optimálním řešením. 

Tento postup demonstrujeme na následujícím příkladu: 

Příklad č. 1.4.1: 

Najděte minimum funkce 𝑓 = 2𝑥1 + 𝑥2 za následujících podmínek 

𝑥1 + 𝑥2 ≥ 3 

𝑥1 + 2𝑥2 ≥ 4 

2𝑥1 + 3𝑥2 ≤ 12 

Řešení: 

1. Zakreslíme soustavu nerovnic do souřadnicové roviny. Pro lepší znázornění 

zvolíme 𝑥1 jako 𝑥a𝑥2 jako 𝑦. 

 oranžová přímka a znázorňuje hranici 
množiny určenou 1. nerovnicí 

 modrá přímka b znázorňuje hranici 
množiny určenou 2. nerovnicí 

 zelená přímka c znázorňuje hranici 
množiny určenou 3. nerovnicí 

 osy x a y ohraničují množinu, kde 
všechna x a y jsou kladná 

 průnikem těchto množin je 
červeně zvýrazněný pětiúhelník 
s vrcholy A, B, C, D, E 

 

 

 

 

Obr. 1.4.1.a 
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Vzniklý pětiúhelník nám představuje množinu všech přípustných řešení. 

2. Nyní znázorníme soustavu rovnoběžek účelové funkce. 

2𝑥 + 𝑦 = 𝑘, 𝑘 ∈ 𝑅 

 

 

Obr. 1.4.1.b 

Z obrázku 1.4.1.bvidíme, že nejmenší hodnoty nabývá funkce f = 2x1 + x2 ve vrcholu 

𝐸[0,3]. Optimálním řešením této úlohy je tedy 𝒙𝟏 = 𝟎 a 𝒙𝟐 = 𝟑. 

Může také nastat situace, kdy optimalizační úloha bude mít nekonečně mnoho 

řešení. Ta nastane ve chvíli, kdy účelová funkce bude rovnoběžná s hranou množiny M. 

Ukážeme si to na následujícím příkladu. 

Příklad č. 1.4.2: 

Nalezněte minimum funkce 𝑓 = 2𝑥1 + 3𝑥2 za následujících podmínek 

𝑥1 + 3𝑥2 ≤ 15 

2𝑥1 + 3𝑥2 ≥ 6 

2𝑥1 + 𝑥2 ≤ 10 
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1. Zakreslíme soustavu nerovnic do souřadnicové roviny. Pro lepší znázornění 

zvolíme 𝑥1 jako 𝑥 a 𝑥2 jako 𝑦. 

 

Obr. 1.4.2.a 

 modrá přímka a znázorňuje hranici množiny určenou 1. nerovnicí 

 oranžová přímka b znázorňuje hranici množiny určenou 2. nerovnicí 

 zelená přímka c znázorňuje hranici množiny určenou 3. nerovnicí 

 osy x a y ohraničují množinu, kde všechna x a y jsou kladná 

 Průnikem těchto množin nám vznikl červeně zvýrazněný pětiúhelník A, B, C, D, E, 

ten tvoří množinu všech přípustných řešení M, na jehož vrcholech budeme hledat 

optimální řešení. 

  

Obr. 1.4.2.a 
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2. Stejně jako v příkladu 1.4.1 zkonstruujeme rovnoběžky s předpisem účelové 
funkce 𝑓. 

 

Obr. 1.4.2.b 

Z obrázku1.4.2.b vidíme, že účelová funkce 𝑓 = 2𝑥1 + 3𝑥2 nabývá své minimální hodnoty, 

a to hodnoty 6, na hraně BC množiny M. Funkce má tedy nekonečně mnoho minimálních 

řešení. 

Důvodem je rovnoběžnost hrany BC s přímkami 𝑘 = 2𝑥1 + 3𝑥2. 

(1) (5) 

1.5 VYBRANÉ TYPY JEDNODUCHÝCH OPTIMALIZAČNÍCH ÚLOH 

Jednou z nejčastěji používaných optimalizačních úloh je tzv. dopravní problém, 

který nachází své uplatnění především v oboru logistiky. Dalšími významnými 

optimalizačními úlohami jsou úlohy o směsích a úlohy o plánování výroby. Typů 

optimalizačních úloh existuje nepřeberné množství (úlohy o rozvrhování pracovníků, 

optimalizace portfolia, přiřazovací problém atd.). My se však v následujících kapitolách 

budeme zabývat pouze prvními třemi. 
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1.5.1 DOPRAVNÍ PROBLÉM 

Dopravní problém byl poprvé formulován již v roce 1939 ruským matematikem 

L. V. Kantorovičem. Tuto úlohu však nezávisle na Kantorovičovi řešili i další přední 

matematici jako například F. L. Hitchcock nebo u nás profesor F. Nožička. 

Základní myšlenkou je minimalizovat náklady na přepravu zboží z m zdrojů 

(dodavatelů) k n odběratelům za dané časové období. Každý i-tý výrobní zdroj je schopen 

vyrobit 𝑎𝑖 jednotek požadovaného zboží. Každý j-tý odběratel požaduje 𝑏𝑗 jednotek 

daného zboží. Každá z dvojic zdroj-odběratel je nějakým způsobem oceněna, a to 

sazbou 𝑐𝑖𝑗 (nemusí jít pouze o peněžní sazbu, může se jednat například o ujetou 

vzdálenost). Při řešení dopravního problému vždy zohledňujeme přepravu jednotlivých 

jednotek daného zboží.  Ve speciálním případě se bude součet všech jednotek 𝑎𝑖 = 𝑏𝑗, což 

by v praxi mohlo znamenat, že všechny požadavky dodavatele byly naplněny a všechny 

výrobní kapacity byly vyčerpány. Případy, kdy tato rovnost nebude platit, můžeme opět 

převézt na tvar rovnosti, viz kapitola 1.3.2. 

Význam řešení tohoto problému je v reálném světě nedozírný. Hraje zásadní roli 

v logistické strategii mnoha firem a pomáhá jim výrazně šetřit čas i peníze. I ve vojenství 

nachází velké uplatnění. Za II. světové války byl využíván například k rozmístění radarové 

sítě, minimalizaci dopravních vzdáleností lodní dopravy, kvůli nebezpečí útoku ponorkami, 

nebo optimálnímu nasazení letadel při náletech. 

Díky četnému využití v praxi, nacházejí jednoduché úlohy tohoto typu místo i ve 

školské matematice. Protože je jejich výpočet poměrně časově náročný, objevuje se spíše 

na ekonomických středních školách, gymnáziích a na vysokých školách. Lze je ale použít i 

na druhém stupni základních škol například jako bonusové úlohy nebo jako úlohy školních 

olympiád. Přes zdánlivě složité zadání úlohy, potřebujeme k jejímu vyřešení pomocí 

grafické metody pouze znalosti nerovnic a grafického znázorňování v kartézské soustavě. 

Právě následující příklad bychom mohli použít jako bonusovou úlohu na druhém 

stupni základní školy. 

(1) (4) (6) 
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Příklad č. 1.5.1: 

V ovocném sadu rostou dvě jabloně. U každé z nich bydlí jeden medvídek. V sadu 

bydlí také ježek, veverka a myška. Na podzim si zvířátka dělají zásobu jablíček, aby přežila 

zimu. Protože medvídci si už zásoby shromáždili, rozhodli se, že zbylým zvířátkům 

pomůžou. 

Na stromě, u kterého bydlí první medvídek, vyrostlo 35 jablíček. Na stromě, u 

kterého bydlí druhý medvídek, vyrostlo jablíček jen 25. Ježek bude do zásoby potřebovat 

24 jablíček, veverka 20 a myška 16. 

Následující tabulka popisuje, kolik metrů medvídci urazí od svého stromu 

k doupatům jednotlivých zvířátek. (Počítá se i se zpáteční cestou.) 

 ježek veverka myška 

první medvídek 20 10 5 

druhý medvídek 5 10 15 

 

Zjistěte, kolik jablíček ponese každý medvídek k jednotlivým zvířátkům 

tak, aby při tom oba dohromady nachodili co nejméně metrů. 

Řešení: 

Slovní úlohu přepíšeme do tvaru optimalizační úlohy. 

Základní značení: 

ježek……………𝑏1 = 24 

veverka….……𝑏2 = 20 

myška…………𝑏3 = 16 

1. strom………𝑎1 = 35 

2. strom………𝑎2 = 25 

tabulka 1 vyjadřuje koeficienty 𝑐𝑖𝑗

Soustava omezujících podmínek: 

𝑥11 + 𝑥12 + 𝑥13                                 = 35 

                            𝑥21 + 𝑥22 + 𝑥23  = 25 

𝑥11            +          𝑥21                         = 24 

Tab. 1.5.1. 
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           𝑥12          +          𝑥22               = 20 

𝑥13         +             𝑥23 = 16 

Účelová funkce: 

𝑓 = 20𝑥11 + 10𝑥12 + 5𝑥13 + 5𝑥21 + 10𝑥22 + 15𝑥23 

Protože platí rovnost 

𝑎1 + 𝑎2 = 𝑏1 + 𝑏2 + 𝑏3, 

jsou rovnice v soustavě omezujících podmínek závislé a jednu z nich můžeme vynechat. 

Odstraníme například rovnici𝑥21 + 𝑥22 + 𝑥23  = 25. 

Pro lepší názornost označíme proměnné 𝑥11  jako 𝑥 a 𝑥12  jako 𝑦. Nyní pomocí těchto 

dvou proměnných zapíšeme soustavu rovnic: 

𝑥13 = 35 − 𝑥 − 𝑦 

𝑥21 = 24 − 𝑥 

𝑥22 = 20 − 𝑦 

𝑥23 = 𝑥 + 𝑦 − 19 

Díky podmínce nezápornosti všech proměnných musí 𝒙 a 𝒚 vyhovovat soustavě 

lineárních nerovnic: 

35 ≥ 𝑥 + 𝑦 

24 ≥ 𝑥 

20 ≥ 𝑦 

19 ≤ 𝑥 + 𝑦 

Do účelové funkce dosadíme za proměnné 𝑥𝑖𝑗 jejich vyjádření pomocí nově definovaných 

proměnných 𝑥 a 𝑦: 

𝑓 = 20𝑥 + 10𝑦 + 5(35 − 𝑥 − 𝑦) + 5(24 − 𝑥) + 10(20 − 𝑦) + 15(𝑥 + 𝑦 − 19) 

↓ 

𝑓 = 25𝑥 + 10𝑦 + 210 

Budeme tedy minimalizovat funkci 𝑓, na množině řešení určených lineárních nerovnic. 

Řešení budeme hledat pomocí grafické metody. 
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Obr. 1.5.1. 

Jak je vidět z obrázku 1.5.1. účelová funkce 𝑓 = 25𝑥 + 10𝑦 + 210 nabývá svého minima 

na množině přípustných řešení ve vrcholu B [0,19]. Z toho vyplývá, že funkce dosahuje 

minima v bodě 𝑥 = 0 a 𝑦 = 19. Nyní můžeme určit i hodnoty zbylých proměnných: 

𝑥11 = 0 𝑥12 = 19 𝑥13 = 16 

𝑥21 = 24 𝑥22 = 1 𝑥23 = 0 

Dosadíme-li tyto koeficienty do účelové funkce 

𝑓 = 20𝑥11 + 10𝑥12 + 5𝑥13 + 5𝑥21 + 10𝑥22 + 15𝑥23, 

 získáme 𝑓 = 400. 

Závěr: 

Tak aby se medvídci nachodili co nejméně metrů, budou roznášet jablíčka jednotlivým 

zvířátkům následovně: První medvídek ponese 19 jablíček veverce, 16 jablíček myšce a 

ježkovi neponese žádná. Druhý medvídek ponese 24 jablíček ježkovi, 1 jablíčko veverce a 

myšce neponese žádné. Oba medvídci se při těchto cestách dohromady nachodí 400 

metrů. 
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1.5.2 ÚLOHY O SMĚSÍCH 

V tomto typu optimalizační úlohy jde o to vytvořit směs požadovaných vlastností tak, 

aby náklady na její výrobu byly za daných podmínek co nejnižší. Máme tedy zadané 

množství i-tého ukazatele v jednotkovém množství j-té suroviny, cenu jednotkového 

množství j-té suroviny a minimální předepsané množství i-tého ukazatele ve vzniklé směsi. 

Naším úkolem je pak určit zastoupení jednotlivých surovin ve výsledné směsi za daných 

podmínek, tak aby její cena byla minimální. 

Tyto úlohy byly konstruovány zejména pro účely namíchání krmných směsí pro 

dobytek, ale našly své uplatnění i při řešení problému sestavování jídelníčku, výroby oceli 

nebo třeba při rozhodování o rozmístění reklamy. 

 Úlohy o směsích jsou aplikovatelné ve školské matematice stejně jako dopravní 

problém. Využití však nacházejí spíše na školách ekonomického typu.  (1) (2) 

Příklad č. 1.5.2: 

Výrobce kávy má k dispozici dva druhy kávových zrn, arabica a robusta, ze kterých 

míchá kávové směsi. Nyní se chystá namíchat novou směs kávy, ta ale musí splňovat 

určité normy. Potravinářská inspekce stanovila, že obsah kofeinu v jednom balení kávové 

směsi musí být minimálně 80mg a obsah sacharidů nesmí být nižší než 360mg. Výrobce si 

pak sám stanovil, že obsah aromatických látek v jednom balení směsi musí být větší než 

420mg. Cena za 100g kávových zrn robusta činí 12 Kč a za 100g kávových zrn arabica 15 

Kč. 

Zjistěte, jak má výrobce kávy namíchat co nejlevnější směs, která bude splňovat 

daná omezení.   

Řešení: 

Pro větší názornost si vše shrneme do tabulky. 

Tab. 1.5.2. 

 
obsah jednotlivých složek ve 100g kávových zrn cena 

v Kč/100g kofein aromatické látky sacharidy 

robusta 5 30 60 12 

arabica 10 45 30 15 

omezení 80 420 360  
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Naším úkolem je tedy minimalizovat účelovou funkci (cenu výsledné směsi) 

𝑓 = 12𝑥 + 15𝑦 

za podmínek, které po zkrácení vypadají takto: 

𝑥 + 2𝑦 ≥ 16 

2𝑥 + 3𝑦 ≥ 28 

2𝑥 + 𝑦 ≥ 12 

Nyní z daných podmínek můžeme sestavit grafické znázornění množiny přípustných řešení 

a zobrazení všech přímek rovnoběžných s přímkou danou předpisem účelové funkce, 

které procházejí vrcholy vzniklé množiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.5.2. 

Obrázek 1.5.2. nám říká, že tato množina je shora neomezená, ale i přes to na ní účelová 

funkce nabývá svého minima a to v bodě B [2,8]. Účelová funkce procházející tímto 

bodem má hodnotu 48.  

Nejlevnější směs za daných podmínek získá výrobce kávy smícháním 200 g zrn kávy 

robusta a 800 g zrn kávy arabika.  
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Pozn.: Z grafu je patrné, že požadavek na obsah kofeinu ve směsi (hranice této množiny je 

znázorněna přímkou c a je zvýrazněna zelenou barvou) byl překročen. 

 

1.5.3 ÚLOHY O PLÁNOVÁNÍ VÝROBY 

V úlohách o plánování výroby jde především o to jak nejefektivněji realizovat výrobu 

n různých výrobků za omezené kapacity m různých zdrojů. Zdroji můžeme myslet 

například pracovní sílu, energie, suroviny nebo i pracovní dobu. Optimálním kritériem 

může být například cena odbytu, potom půjde o úlohu maximalizace, nebo náklady na 

výrobu či ztráty a v tom případě půjde o úlohu minimalizace. 

V těchto úlohách budeme znát množství i-tého zdroje (např. pracovní síla), které 

bude možné použít, množství i-tého zdroje potřebného k výrobě jednotkového množství 

j-tého výrobku. Spolu s podmínkou nezápornosti řešení nám tato množství budou určovat 

omezení optimalizační úlohy. Známé bude také jednotkového množství j-tého výrobku. 

Úkolem bude nalézt optimální naplánování výroby, ať už půjde například o maximalizaci 

zisku nebo o minimalizaci nákladů. 

 Již podle názvu je využití těchto úloh v praxi zřejmé. Pomocí nich se optimalizuje 

například rozvržení pracovníků na směny, plán výroby zboží na strojích různé výkonnosti a 

podobně. 

 I když je tento typ úlohy silně zaměřen na ekonomické problémy, které se u žáků 

neshledávají vždy s nadšením a zájmem, můžeme pro výpočet jednoduchých 

optimalizačních úloh, upravit zadání tak, aby mělo trochu hravější podobu, viz následující 

příklad. 

(1) (2) 

Příklad č. 1.5.3.: 

Adámek dostal k narozeninám dětskou stavebnici. Uvnitř balení bylo 1200 

kostiček, 40 oken a 320 dílů střechy. Z těchto součástek lze podle plánku postavit dva 

domy, vilu a chatu. Maminka řekla Adámkovi, že za každou postavenou chatu dostane 1 

lízátko a za každou vilu 2 lízátka. Následující tabulka udává, jaký počet jednotlivých 

součástek je potřebný k sestavení obou domů, a jsou zde doplněny i již výše uvedené 

hodnoty. 
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Kolik vil a kolik chat musí Adámek postavit, aby získal co nejvíce lízátek? 

Řešení: 

V tomto příkladu budeme maximalizovat účelovou funkci 

𝑓 = 2𝑥 + 𝑦 , 

která nám znázorňuje počet získaných lízátek. 

Dále sestavíme soustavu omezujících podmínek z tabulky 1.5.3., po zkrácení dostaneme 

tyto nerovnice 

3𝑥 + 𝑦 ≤ 24 

𝑥 + 𝑦 ≤ 10 

𝑥 + 2𝑦 ≤ 16 

Tyto podmínky zakreslíme do grafu a určíme množinu všech přípustných řešení. Poté 

povedeme všemi vrcholy vzniklé množiny rovnoběžky s přímkou, která je předepsaná 

účelovou funkcí 𝑓. 

 

 

 

 

 

 vila chata 
celkový počet 

součástek 

kostičky 150 50 1200 

okna 4 4 40 

díly střechy 20 40 320 

lízátka 2 1  

Tab. 1.5.3. 



 1OPTIMALIZAČNÍ ÚLOHY 

 23 

 

Obr. 1.5.3 

Z obrázku 1.5.3. vyplývá, že účelová funkce 𝑓 = 2𝑥 + 𝑦 nabývá své maximální hodnoty 

v bodě C [7,3]. Dosadíme-li souřadnice tohoto bodu do účelové funkce, získáme její 

maximální hodnotu za daných podmínek, a to hodnotu 17. 

Nejvíce lízátek, tedy 17, dostane Adámek při sestavení 7 vil a 3 chat. 

Pozn.: Můžeme si také všimnout, že ke stavbě využil Adámek všechny kostičky (hranice 

počtu kostiček je vyznačena modrou přímkou a označena písmenem a), využil také 

všechna okna (hranice počtu oken je vyznačena žlutou přímkou, která je označena 

písmenem b), ale nevyužil všech dílů střechy (hranice počtu dílů střechy je vyznačena 

zelenou přímkou a označena písmenem c). 
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2 SIMPLEXOVÁ METODA ŘEŠENÍ JEDNODUCHÝCH OPTIMALIZAČNÍCH ÚLOH 

2.1 HISTORIE SIMPLEXOVÉ METODY 

Otcem simplexové metody byl americký matematik George Bernard Dantzig. Světu 

ji představil v roce 1947. Ve svém díle se opírá o mnoho dřívějších poznatků a teorií jiných 

významných matematiků, ale právě on formuloval základní algoritmus této metody. Jeho 

práce vycházela z praxe. V době vzniku této metody pracoval jako civilista na velitelství US 

Air Force a simplexová metoda byla zkonstruována právě pro potřeby amerického 

letectva. Za své zásluhy získal Dantzig mnohá ocenění. Avšak při udělování Nobelovy ceny 

za lineární programování v roce 1975 se na něj „zapomnělo“ a cenu získali jen jeho 

oboroví kolegové americký matematik T. C. Koopmans a sovětský matematik 

L. V. Kantorovič. Toto opomenutí šokovalo celý svět a oba dva zmínění laureáti dokonce 

zvažovali, zda mají cenu vůbec přijmout. Nejvyššího ocenění se Dantzig dočkal v roce 

1976, kdy od amerického prezidenta Geralda Forda získal národní medaili za vědu. 

Od doby vzniku této metody uběhla již řada let a svět se posunul zas o krok dál, 

simplexová metoda ale stále patří k nejefektivnějším způsobům řešení lineárních 

optimalizačních úloh. 

(3) 

2.2 DEFINICE SIMPLEXOVÉ METODY 

V oboru lineárních optimalizačních úloh je simplexová metoda jakýmsi univerzálním 

algoritmem a je vůbec jedním z nejpoužívanějších. Jde o tzv. iterační metodu, tedy 

metodu řešenou po určitých krocích. Tyto kroky postupují od výchozího základního řešení 

optimalizační úlohy k dalšímu základnímu řešení s lepší (v případě minimalizace nižší) 

hodnotou účelové funkce. Při těchto krocích se vynechávají nepřípustná řešení a také 

řešení, která (v případě minimalizace) nesnižují hodnotu účelové funkce. Ve výsledku to 

znamená, že podobně jako při řešení optimalizačních úloh pomocí grafického znázornění 

budeme vyšetřovat pouze vrcholy množiny přípustných řešení a to tak, že s každým 

krokem (iterací) budeme blíže k optimálnímu řešení. 

Nyní si načrtneme princip simplexové metody v základních krocích. V následujících 

kapitolách si simplexový algoritmus vysvětlíme podrobněji. 
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Simplexový algoritmus můžeme rozdělit do 5 základních kroků: 

1. Zvolíme výchozí přípustnou bázi a transformujeme soustavu omezujících 

podmínek do kanonického tvaru a tím nám vznikne výchozí základní řešení, poté 

vše sepíšeme do příslušné simplexové tabulku (její podobu definujeme v kapitole 

2.2.5). 

2. Provedeme test optima podle simplexového kritéria. V případě, že jsme našli 

optimum, přejdeme ke kroku 4.a. V případě, že optimum nenastane, přistoupíme 

ke kroku 3a přejdeme k dalšímu základnímu řešení. 

3. Nebude-li existovat vektor s alespoň jedním kladným prvkem, jemuž náleží prvek 

v posledním řádku simplexové tabulky, který nesplňuje simplexové kritérium, pak 

přejdeme ke kroku 4b. Budou-li takové vektory existovat, zvolíme libovolný z nich 

a označíme ho jako klíčový sloupec. Nalezneme klíčový prvek a podle něj budeme 

transformovat tabulku tak, abychom získali nové základní řešení. Poté přejdeme 

opět ke kroku 2. 

4.a Simplexová tabulka nám dává optimální základní řešení a tím je celý algoritmus 

ukončen. 

4.b Účelová funkce je na množině přípustných řešení zdola neomezená a tím pádem 

optimalizační úloha nemá řešení. 

(1) (2) 

2.2.1 TVAR SOUSTAVY OMEZUJÍCÍCH PODMÍNEK 

Pro řešení optimalizační úlohy pomocí simplexové metody je nezbytné, aby 

soustava omezujících podmínek byla vždy ve standardním tvaru. Pokud je soustava ve 

tvaru nerovností, snadno ji přepíšeme do tvaru rovnic přidáním doplňkových 

proměnných, viz kapitola 1.3.2. Pro budoucí úpravy bude dobré zapisovat celou úlohu do 

maticového tvaru ((5)(6)).  

Máme tedy určit minimální hodnotu účelové funkce 

 𝑐𝑇𝑥 
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za podmínek 

 𝐴𝑥 = 𝑏, 𝑥 ≥ 0 

přičemž matice A je typu (m,n), kde m<n, a hodnost této matice je m. 

Úlohu ve standardním tvaru budeme řešit za pomoci Gaussovy eliminační metody, 

která nám transformuje soustavu podmínek do odstupňovaného tvaru a dále na tzv. 

kanonický tvar. Soustava rovnic v kanonickém tvaru v sobě zahrnuje jednotkovou 

submatici koeficientů, obsahuje tedy tolik proměnných s jednotkovými vektory, kolik je 

zadaných rovnic. 

(1) 

2.2.2 BAZICKÉ ŘEŠENÍ 

 V kanonickém tvaru se nachází m zvolených neznámých, které nazveme bazické. 

Tyto proměnné jsou vyjádřeny pomocí zbývajících n-m neznámých, které nazveme 

nebazické. Jednotkovou submatici tvořenou bazickými neznámými pak označíme jako 

bázi B. 

Řešení soustavy 𝐴𝑥 = 𝑏, v němž jsou při zvolené bázi B hodnoty 

nebazických neznámých rovny nule, nazveme bazické řešení. 

Každá zvolená báze bude jednoznačně určovat příslušné bazické řešení. 

Regulární submatici B řádu m matice A nazveme přípustnou bází, jestliže 

platí 𝐵−1𝑏 ≥ 0. Přípustnou bázi odpovídající optimálnímu základnímu 

řešení nazveme optimální báze. 

Každé přípustné bazické řešení bude zároveň řešením základním. Z toho vyplývá, že 

pomocí simplexové metody budeme vyšetřovat pouze základní řešení, ale na rozdíl od 

přímé metody nebudeme procházet všechna tato řešení. Budeme postupovat od daného 

výchozího základního řešení k sousednímu základnímu řešení s nižší hodnotou účelové 

funkce. Sousedními řešeními nazveme taková základní řešení, jejichž báze se od sebe liší 

pouze v jednom bazickém vektoru.  

(1) 

Definice 2.1.: 

Definice 2.2.: 
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2.2.3 ODVOZENÍ SIMPLEXOVÉ METODY 

Mějme libovolnou bázi 𝐵 = (𝑎𝑗1 … 𝑎𝑖𝑚) soustavy 𝐴𝑥 = 𝑏 a jí odpovídající množinu 

indexů bazických proměnných označíme 𝐽 ⊂ 𝐽, 

𝐽 = {𝑖, … , 𝑖𝑚} 

dále označíme D submatici typu (m,n-m), kterou tvoří zbývající n-m sloupce matice A 

𝐷 = (𝑎𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽 − 𝐽). 

Zaveďme x̃ jako m-rozměrný vektor bazických proměnných 

�̃� =  (𝑥𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽)
𝑇

 

a y jako (n-m)-rozměrný vektor nebazických proměnných 

𝑦 = (𝑥𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽 − 𝐽)
𝑇

. 

Stejným způsobem vytvoříme i vektory koeficientů 

�̃� =  (𝑐𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽)
𝑇

 

𝑑 = (𝑐𝑗 , 𝑗 ∈ 𝐽 − 𝐽)
𝑇

. 

Po zavedení tohoto značení v souladu se zvolenou bázi B, můžeme přepsat úlohu 

minimalizovat 

(1)  𝑐𝑇𝑥 

za podmínek 

(2)  𝐴𝑥 = 𝑏, 𝑥 ≥ 0 

na tvar minimalizovat 

(1)*  �̃�𝑇�̃� + 𝑑𝑇𝑦 

za podmínek 

(2)*  𝐵�̃� + 𝐷𝑦 = 𝑏 

(3)*  �̃� ≥ 0, 𝑦 ≥ 0. 

Transformujeme-li soustavu (2)* při zvolené bázi B eliminační metodou na kanonický tvar 

získáme 
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�̃� = 𝐵−1𝑏 − 𝐵−1𝐷𝑦 

Nyní můžeme úlohu (1)*-(3)* převést na tvar minimalizovat 

�̃�𝑇𝐵−1𝑏 − �̃�𝑇𝐵−1𝐷𝑦 + 𝑑𝑇𝑦 

za podmínek 

𝐵−1𝑏 − 𝑎−1𝐷𝑦 ≥ 0 

𝑦 ≥ 0 

Jestliže bude bazické řešení �̃� = 𝐵−1𝑏, 𝑦 = 0, pak bude toto řešení základní. 

2.2.4 SIMPLEXOVÉ KRITÉRIUM 

Nechť B je přípustná báze, pak platí 

a) Je-li (𝑑𝑇 − �̃�𝑇𝐵−1𝐷) ≥ 0, je �̃� = 𝐵−1𝑏,  𝑦 = 0 optimální řešení a B je 

optimální báze. 

b) Nechť B je optimální báze, pak platí (𝑑𝑇 − �̃�𝑇𝐵−1𝐷) ≥ 0. 

 

2.2.5 ZÁKLADNÍ SIMPLEXOVÝ ALGORITMUS 

Předpokládejme, že soustava omezujících podmínek v sobě obsahuje jednotkovou 

submatici řádu m, neboli bázi B. Bází B je určeno i odpovídající základní řešení  �̃� = 𝐵−1𝑏, 

y = 0. Nyní můžeme soustavu transformovat na kanonický tvar 

(𝐼 ⋮ 𝐵−1𝐷)𝑥 = 𝐵−1𝑏 

a účelovou funkci 𝑓 = 𝑐𝑇𝑥 na tvar 

�̃�𝑇𝐵−1𝑏 + (𝑑𝑇 − �̃�𝑇𝐵−1𝐷)𝑦 

kde  

�̃�𝑇 = (𝑐1, … , 𝑐𝑚), 𝑑𝑇 = (𝑐𝑚+1, … , 𝑐𝑛). 

Označíme  

𝑠0 = 𝐵−1𝑏 

𝑠𝑗 = 𝐵−1𝑎𝑗 , 𝑗 ∈ (1, … , 𝑛) 

m-rozměrné vektory o složkách 𝑠𝑖𝑗, 𝑖 ∈ (1, … , 𝑚), 𝑗 ∈ (0, … , 𝑛). 

Poté označme  

𝑠𝑚+1,0 = �̃�𝑇𝐵−1𝑏 = �̃�𝑇𝑠0 

𝑧𝑗 = �̃�𝑇𝐵−1𝑎𝑗 = �̃�𝑇𝑠𝑗, 𝑗 ∈ (1, … , 𝑛) 

Věta 2.1.: 
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𝑠𝑚+1,𝑗 =  𝑧𝑗 − 𝑐𝑗 , 𝑗 ∈ (1, … , 𝑛) 

Budeme-li předpokládat, že úloha je nedegenerovaná a přípustné řešení je �̃� = 𝑠0, 𝑦 = 0, 

pak 𝑠𝑖0 > 0, 𝑖 = (1, … , 𝑚). Vektory 𝑠0, 𝑠𝑗 jsou souřadnice vektorů 𝑏, 𝑎𝑗 v bázi B. 

Pomocí takto zavedeného značení můžeme zapsat i-tou rovnici soustavy omezujících 

podmínek jako 

𝑠𝑖0 = 𝑥𝑖 + ∑ 𝑠𝑖𝑗𝑥𝑗, 𝑖 ∈ (1, … , 𝑚)

𝑛

𝑗=𝑚+1

 

 

a účelovou funkci jako 

𝑠𝑚+1,0 = 𝑓 + ∑ 𝑠𝑚+1,𝑗𝑥𝑗, 𝑖 ∈ (1, … , 𝑚)

𝑛

𝑗=𝑚+1

 

 

Nyní vše můžeme sepsat do simplexové tabulky: 

koeficienty 
bazické 

proměnné 

hodnoty 
bazických 

proměnných 
𝑐1 … 𝑐𝑚 𝑐𝑚+1 … 𝑐𝑛 

�̃� �̃� 𝒃 𝒙𝟏 … 𝒙𝒎 𝒙𝒎+𝟏 … 𝒙𝒏 

𝑐1 𝒙𝟏 𝑠1,0 1 … 0 𝑠1,𝑚+1 … 𝑠1,𝑛 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ … ⋮ ⋮ … ⋮ 

𝑐𝑚 𝒙𝒎 𝑠𝑚,0 0 … 1 𝑠𝑚,𝑚+1 … 𝑠𝑚,𝑛 

  𝑠𝑚+1,0 0 0 0 𝑠𝑚+1,𝑚+1 … 𝑠𝑚+1,𝑛 

 

Z této tabulky 2.2.5. pak můžeme přečíst tvar transformované soustavy a 

také tvar účelové funkce. Prvky zvýrazněné růžovou barvou, jsou koeficienty matice 𝐴 

vynásobené maticí 𝐵−1. Nultý sloupec znázorněný žlutou barvou obsahuje prvky vektoru 

𝑏 vynásobené maticí 𝐵−1 a shodují se s hodnotami bazických proměnných, které 

odpovídají základnímu řešení. Ve spodním řádku, který je zvýrazněný fialovou barvou, je 

zapsána hodnota účelové funkce 𝑠𝑚+1,0 pro odpovídající základní řešení a také jsou zde 

zapsány hodnoty proměnných (𝑑𝑇 − �̃�𝑇𝐵−1𝐷)𝑗, které jsou rozhodovacími proměnnými 

simplexového kritéria. Tyto hodnoty jsou zapsány s opačným znaménkem. 

Simplexové kritérium optimality zní při tomto zápisu následovně: 

𝑠𝑚+1,𝑗 ≤ 0, 𝑗 ∈ (1, … , 𝑛). 

Tab. 2.2.5 
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Pokud ale existuje indexℎ ∈ (𝑚 + 1, … , 𝑛) takový, že prvek odpovídající tomuto indexu 

𝑠𝑚+1,ℎ bude větší než nula, pak celý sloupec ℎ nazveme klíčovým sloupcem a přejdeme 

k nové bázi. Novou bázi budeme hledat tímto způsobem: 

Jsou-li všechny prvky 𝑠𝑖ℎ > 0, pak je hodnota koeficientu �̂� konečná a vypočítáme jej 

následovně 

�̂� = 𝑚𝑖𝑛 {
𝑠𝑖0

𝑠𝑖ℎ
, 𝑖 ∈ (1, … , 𝑚)} 

Prvek, jemuž náleží minimální hodnota �̂� označíme jako klíčový prvek a řádek, ve kterém 

se nachází, označíme jako r-tý řádek. Nyní budeme transformovat soustavu 𝐴𝑥 = 𝑏 tak, 

aby sloupec ℎ byl jednotkovým vektorem a jednotkový prvek se nacházel právě v r-tém 

řádku. Tím se vytvoří nová báze, která bude určovat nové základní řešení. Na toto nové 

základní řešení opět aplikujeme simplexové kritérium a postupujeme dále podle již 

zmíněných kroků. Takto se celý algoritmus opakuje do chvíle, kdy je nalezeno optimální 

řešení anebo kdy simplexové kritérium určí, že zadaná úloha nemá řešení. Nebude-li mít 

zadaná úloha řešení, nastane v simplexovém algoritmu situace, kdy pro všechny sloupce 

ℎ s prvky 𝑠𝑚+1,𝑗 ≤ 0 budou všechny jejich složky 𝑠𝑖ℎ menší nebo rovny nule.  

 (1) 

2.2.6 METODA UMĚLÉ BÁZE 

V předchozích definicích jsme všude předpokládali, že zadaná optimalizační úloha 

obsahuje v soustavě omezujících podmínek jednotkovou submatici, tedy bázi potřebnou 

k zahájení simplexového algoritmu. V praxi se však mnohem častěji setkáme s případy, 

kdy takto připravenou úlohu nemáme. Tyto případy nastávají ve dvou situacích: 

 Máme zadanou soustavu omezujících podmínek ve tvaru Ax ≥ b, která v sobě již 

v tomto tvaru neobsahuje jednotkovou submatici. Tuto soustavu sice budeme 

muset doplnit na tvar rovností pomocí doplňkových proměnných, ale jelikož se 

jedná o nerovnost „větší než“, všechny doplňkové proměnné budou se záporným 

znaménkem a takováto submatice nebude splňovat parametry báze. 

 Dále pak můžeme mít zadanou soustavu omezujících podmínek již ve 

standardním tvaru, tedy ve tvaru rovností, avšak tato soustava v sobě nebude 

obsahovat požadovanou jednotkovou submatici. 
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Pro tyto případy zavedeme umělé vektory, které nám vytvoří tzv. umělou bázi. 

Jednotkové umělé vektory (bude jich nejvýše m) doplníme do matice A, tak aby vytvořili 

požadovanou bázi. Protože jsme do soustavy omezujících podmínek přidali tyto nové 

vektory, musí se to projevit i na účelové funkci a to tím způsobem, že do jejího předpisu 

přidáme umělé proměnné odpovídající umělým vektorům. Tyto proměnné pak musí 

splňovat podmínku nezápornosti. 

 Nyní již máme rozšířenou úlohu připravenou pro simplexový algoritmus a můžeme 

nalézt její základní řešení. Nesmíme ale zapomenout na to, že řešíme úlohu doplněnou o 

proměnné, které nemají žádný reálný vztah k původní optimalizační úloze. Proto bude 

zapotřebí v následujících krocích simplexové metody co nejrychleji tyto proměnné 

eliminovat, tak aby jejich hodnota byla nulová. Podaří-li se nám odstranit všechny umělé 

proměnné, získáme základní řešení původní optimalizační úlohy a můžeme ji pak řešit 

standardním postupem. Cesty k řešení optimalizační úloh pomocí metody umělé báze 

jsou dvě, a to metoda penalizační nebo metoda dvoufázová. My se budeme věnovat 

metodě dvoufázové.          

 (1) 

2.2.7 DVOUFÁZOVÁ METODA 

V první fázi této metody budeme řešit úlohu minimalizovat účelovou pomocnou 

funkci 

∑ 𝑦𝑖

𝑚

𝑗=1

 

za podmínek  

𝐴𝑥 + 𝐼𝑦 = 𝑏 

𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0. 

Výchozím základním řešením pak bude 𝑥 = 0, 𝑦 = 0. Soustavu podmínek zapíšeme do 

simplexové tabulky. V posledním řádku tabulky budeme používat pouze koeficienty 

pomocné účelové funkce. Takto sestavenou simplexovou tabulku již můžeme řešit 

standardním postupem. Úkolem nyní bude, co nejrychleji se zbavit všech pomocných 

vektorů.Tato pomocná úloha bude mít vždy optimální řešení (�̂�, �̂� jsou jeho složky). 

Mohou ale nastat dva případy: 
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∑ �̂�𝑖 > 0

𝑚

𝑗=1

 

V tomto případě nebude existovat přípustné řešení původní optimalizační úlohy. 

 

  

∑ �̂�𝑖 = 0

𝑚

𝑗=1

 

Neobsahuje-li v tomto případě optimální báze pomocné úlohy umělé vektory, pak je �̂� 

základním řešením původní optimalizační úlohy. 

 V druhé fázi budeme řešit již původní optimalizační úlohu standardním 

simplexovým algoritmem. Nejprve ale musíme sestavit simplexovou tabulku tak, aby 

odpovídala původnímu zadání. Použijeme tedy výslednou simplexovou tabulku naší 

pomocné úlohy, ale vynecháme všechny umělé vektory. Poslední řádek pak musíme 

přepočítat podle původní účelové funkce, a to podle následujících vzorců: 

𝑠𝑚+1,0 = 𝑐𝑇𝐵−1𝑏 

𝑧𝑗 = 𝑐𝑇𝐵−1𝑎𝑗, 𝑗 ∈ (1, … , 𝑛) 

𝑠𝑚+1,𝑗 = 𝑧𝑗 − 𝑐𝑗 , 𝑗 ∈ (1, … , 𝑛) 

Po přepočtu posledního řádku získáme simplexovou tabulku pro původní zadání úlohy a 

můžeme ji řešit klasickým simplexovým algoritmem. 

(1) 

2.3 APLIKACE SIMPLEXOVÉ METODY NA JEDNODUCHÝCH OPTIMALIZAČNÍCH ÚLOHÁCH 

V následujících příkladech si ukážeme výpočet pomocí simplexové metody na 

konkrétních příkladech. Zadání těchto příkladů byla převzata z příkladů z první kapitoly. 

Důvodem je následné porovnání výpočtu pomocí grafické a pomocí simplexové metody. 

2.3.1 DOPRAVNÍ PROBLÉM 

Aplikaci simplexové metody při řešení úloh typu dopravního problému si ukážeme 

na příkladu 1.5.1. 

Měli jsme za úkol minimalizovat účelovou funkci  
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𝑓 = 20𝑥11 + 10𝑥12 + 5𝑥13 + 5𝑥21 + 10𝑥22 + 15𝑥23 

za podmínek  

𝑥11 + 𝑥12 + 𝑥13                                 = 35 

                            𝑥21 + 𝑥22 + 𝑥23  = 25 

𝑥11            +          𝑥21                         = 24 

           𝑥12          +          𝑥22               = 20 

                        𝑥13         +              𝑥23 = 16 

Již při řešení úlohy pomocí grafického znázornění jsme řekli, že tato soustava je lineárně 

závislá. Aby byla soustava lineárně nezávislá, odebereme jednu rovnic. Například druhou 

rovnici této soustavy. Pro zápis do simplexové tabulky je důležité řešit úlohu minimalizace 

účelové funkce a v soustavě omezujících podmínek, která musí být ve tvaru rovnic, se 

musí vyskytovat jednotková submatice. První podmínku naše zadání splňuje, druhou však 

nikoliv. Pro získání jednotkové submatice využijeme dvoufázovou metodu. Zvolíme 

umělou bázi, která nám doplní do matice A takové vektory, že v ní vznikne jednotková 

submatice. V našem případě bude stačit doplnit pouze jeden umělý vektor, který nazveme 

𝑦. (pro lepší orientaci v simplexové tabulce zvolíme proměnné 𝑥11 = 𝑥1, 𝑥12 = 𝑥2, 

𝑥13 = 𝑥3, 𝑥21 = 𝑥4, 𝑥22 = 𝑥5, 𝑥23 = 𝑥6) 

Soustavu doplněnou o umělý vektor zapíšeme takto (první rovnici jsme přesunuli 

nakonec, aby byla zjevná nově vzniklá jednotková submatice) 

𝑥1            +           𝑥4                                       = 24 

𝑥2            +             𝑥5                         = 20 

𝑥3         +            𝑥6              = 16 

𝑥1   +   𝑥2  +  𝑥3                          +            𝑦 = 35 

Umělá proměnná se také projeví v naší účelové funkci 

𝑓 = 20𝑥1 + 10𝑥2 + 5𝑥3 + 5𝑥4 + 10𝑥5 + 15𝑥6 + 𝑞𝑦 

Sestavíme simplexovou tabulku ve vztahu k nově přidané proměnné 𝑦. V prvním a 

posledním řádku budeme používat pouze koeficienty účelové funkce vztahující se 
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k proměnné 𝑦. Poslední řádek vytvoříme tak, že sečteme koeficienty, které se vyskytují 

v řádcích znázorňujících umělé proměnné (v našem případě je to pouze řádek 𝑦)  

a přičteme je ke koeficientům účelové funkce s opačnými znaménky.  

   0 0 0 0 0 0 1 

�̃� �̃� 𝒃 𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟒 𝒙𝟓 𝒙𝟔 𝒚 

0 𝒙𝟒 24 1 0 0 1 0 0 0 

0 𝒙𝟓 20 0 1 0 0 1 0 0 

0 𝒙𝟔 16 0 0 1 0 0 1 0 

1 𝒚 35 1  1 1 0 0 0 1 

  35 1 1 1 0 0 0 0 

 

Nyní můžeme v tabulce počítat obvyklým postupem. Ze sloupců 

s kladným koeficientem v posledním řádku zvolíme jako klíčový například třetí sloupec      

a nalezneme jeho minimální prvek ve vztahu k sloupci b. 

𝑚𝑖𝑛 {
16

1
,
35

1
} = 16 

Vektor 𝑥6 nahradíme vektorem 𝑥3 a transformujeme matici A, abychom opět dostali 

jednotkovou submatici. 

   0 0 0 0 0 0 1 

�̃� �̃� 𝒃 𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟒 𝒙𝟓 𝒙𝟔 𝒚 

0 𝒙𝟒 24 1 0 0 1 0 0 0 

0 𝒙𝟓 20 0 1 0 0 1 0 0 

0 𝒙𝟑 16 0 0 1 0 0 1 0 

1 𝒚 19 1  1 0 0 0 -1 1 

  19 1 1 0 0 0 -1 0 

 

V dalším kroku zvolíme jako klíčový sloupec druhý sloupec a nalezneme 

minimum pro 𝑏/𝑥2. 

𝑚𝑖𝑛 {
20

1
,
19

1
} = 19 

Vektor 𝑦nahradíme vektorem 𝑥2 a opět transformujeme matici A. 

Tab. 2.3.1.a. 

Tab. 2.3.1.b. 
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   0 0 0 0 0 0 1 

�̃� �̃� 𝒃 𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟒 𝒙𝟓 𝒙𝟔 𝒚 

0 𝒙𝟒 24 1 0 0 1 0 0 0 

0 𝒙𝟓 1 -1 0 0 0 1 1 -1 

0 𝒙𝟑 16 0 0 1 0 0 1 0 

0 𝒙𝟐 19 1  1 0 0 0 -1 1 

  0 0 0 0 0 0 0 -1 

 

Všechny koeficienty v posledním řádku jsou menší nebo rovny nule, takže 

je splněno simplexové kritérium a výpočty v pomocné simplexové tabulce jsou u konce. 

Ve vzniklé optimální bázi se nenachází umělá proměnná 𝑦, a tak výsledná báze je naším 

pomocným optimálním řešením. 

 Nyní přejdeme k druhé fázi a sepíšeme simplexovou tabulku do tvaru původní 

optimalizační úlohy bez umělých proměnných. 

   20 10 5 5 10 15 

�̃� �̃� 𝒃 𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟒 𝒙𝟓 𝒙𝟔 

5 𝒙𝟒 24 1 0 0 1 0 0 

10 𝒙𝟓 1 -1 0 0 0 1 1 

5 𝒙𝟑 16 0 0 1 0 0 1 

10 𝒙𝟐 19 1  1 0 0 0 -1 

  400 -15 0 0 0 0 -10 

 

 

Po sepsání tabulky do příslušného tvaru můžeme ověřit simplexové kritérium. V tomto 

případě bylo kritérium splněno, nyní tedy můžeme sepsat hodnoty pro jednotlivé 

proměnné (zapíšeme je rovnou v původním tvaru). 

Pro úlohu minimalizovat účelovou funkci  

𝑓 = 20𝑥11 + 10𝑥12 + 5𝑥13 + 5𝑥21 + 10𝑥22 + 15𝑥23 

 

 

Tab. 2.3.1.c. 

Tab. 2.3.1.d. 
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za daných podmínek je optimálním řešením 

𝒙𝟏𝟏 = 𝟎 𝒙𝟏𝟐 = 𝟏𝟗 𝒙𝟏𝟑 = 𝟏𝟔 

𝒙𝟐𝟏 = 𝟐𝟒 𝒙𝟐𝟐 = 𝟏 𝒙𝟐𝟑 = 𝟎 

Poslední řádek sloupce 𝑏 nám říká, že 𝒇 = 𝟒𝟎𝟎. 

 

2.3.2 ÚLOHY O SMĚSÍCH 

Nyní si ukážeme, jak lze řešit výpočet optimalizační úlohy z příkladu 1.5.2 pomocí 

simplexové metody. 

Řešení simplexovou metodou: 

Úloha byla zadána ve tvaru minimalizovat účelovou funkci 

𝑓 = 12𝑥 + 15𝑦 

Můžeme ji tedy použít pro výpočet pomocí simplexové tabulky.  

Dále je tato funkce omezena podmínkami 

𝑥 + 2𝑦 ≥ 16 

2𝑥 + 3𝑦 ≥ 28 

2𝑥 + 𝑦 ≥ 12 

Ty však nejsou ve standardním tvaru, budeme je proto muset přepsat do tvaru rovnic. 

Protože je soustava zadána ve tvaru 𝐴𝑥 ≥ 𝑏, přidáme k soustavě doplňkové proměnné 

−𝑥3, − 𝑥4 a −𝑥5. Bude se nám lépe pracovat, označíme-li proměnné 𝑥 = 𝑥1 a 𝑦 = 𝑥2. 

Přidáním doplňkových proměnných nám však nevznikne jednotková submatice, která by 

určovala výchozí přípustnou bázi. Přejdeme proto k výpočtu úlohy pomocí dvoufázové 

simplexové metody. Vytvoříme umělou bázi přidáním umělých proměnných 𝑦1, 𝑦2 a 𝑦3. 

  𝑥1 + 2𝑥2 − 𝑥3                   + 𝑦1                  = 16 

2𝑥1 + 3𝑥2           − 𝑥4                   + 𝑦2         = 28 

2𝑥1 +   𝑥2                   − 𝑥5                  + 𝑦3 = 12 

Protože jsme přidali do soustavy omezujících podmínek umělou bázi, musíme jí přidat 

také do účelové funkce: 

𝑓 = 12𝑥1 + 15𝑥2 + 𝑞(𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3) 
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V první fázi zapíšeme simplexovou tabulku pouze pro pomocnou účelovou funkci  

𝑔 = 𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3 

následujícím způsobem: 

   0 0 0 0 0 1 1 1 

�̃� �̃� 𝒃 𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟒 𝒙𝟓 𝒚𝟏 𝒚𝟐 𝒚𝟑 

1 𝒚𝟏 16 1 2 -1 0 0 1 0 0 

1 𝒚𝟐 28 2 3 0 -1 0 0 1 0 

1 𝒚𝟑 12 2 1 0 0 -1 0 0 1 

  56 5 6 0 0 0 0 0 0 

 

Ve spodním řádku se nám objevily kladné koeficienty u vektoru 𝑥1 a 𝑥2. 

Jako klíčový vektor zvolíme vektor 𝑥2. Určíme klíčový prvek, jako minimální prvek ve 

vztahu k sloupci b (b/𝑥2). 

𝑚𝑖𝑛 {
16

2
,
28

3
,
12

1
} =

16

2
= 8 

Klíčovým prvkem je prvek náležící prvnímu řádku, vyměníme tedy vektor 𝑦1 za vektor 𝑥2 a 

transformujeme matici A tak abychom získali novou přípustnou bázi. 

   0 0 0 0 0 1 1 1 

�̃� �̃� 𝒃 𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟒 𝒙𝟓 𝒚𝟏 𝒚𝟐 𝒚𝟑 

0 𝒙𝟐 8 1/2 1 -1/2 0 0 1/2 0 0 

1 𝒚𝟐 4 1/2 0 3/2 -1 0 -3/2 1 0 

1 𝒚𝟑 4 3/2 0 1/2 0 -1 -1/2 0 1 

  8 2 0 2 -1 -1 -3 0 0 

 

Jako klíčový vektor nyní zvolíme vektor 𝑥1 a určíme klíčový prvek. 

𝑚𝑖𝑛 {
8
1

2

,
4
1

2

,
4
3

2

} =
4
3

2

=
8

3
 

Klíčový prvek se nachází ve třetím řádku, vyměníme tedy vektor 𝑦3 za vektor 𝑥1 a 

transformujeme matici A tak, abychom získali novou přípustnou bázi. 

Tab. 2.3.2.a. 

Tab. 2.3.2.b. 
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   0 0 0 0 0 1 1 1 

�̃� �̃� 𝒃 𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟒 𝒙𝟓 𝒚𝟏 𝒚𝟐 𝒚𝟑 

0 𝒙𝟐 20/3 0 1 -2/3 0 1/3 2/3 0 -1/3 

1 𝒚𝟐 8/3 0 0 4/3 -1 1/3 -4/3 1 -1/3 

0 𝒙𝟏 8/3 1 0 1/3 0 -2/3 -1/3 0 2/3 

  8/3 0 0 4/3 -1 1/3 -7/3 0 -4/3 

 

Vektor 𝑥3 zvolíme jako klíčový a určíme klíčový prvek. 

𝑚𝑖𝑛 {

8

3
4

3

,

8

3
1

3

} =

8

3
4

3

= 2 

Klíčovým prvkem je prvek ve druhém řádku. Vyměníme tedy vektor 𝑦2 za vektor 𝑥3 a 

transformujeme matici A. 

   0 0 0 0 0 1 1 1 

�̃� �̃� 𝒃 𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟒 𝒙𝟓 𝒚𝟏 𝒚𝟐 𝒚𝟑 

0 𝒙𝟐 8 0 1 0 -1/2 1/2 0 1/2 -1/2 

0 𝒙𝟑 2 0 0 1 -3/4 1/4 -1 3/4 -1/4 

0 𝒙𝟏 2 1 0 0 1/4 -3/4 0 -1/4 3/4 

  0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 

 

Koeficienty v posledním řádku jsou záporné nebo nulové, simplexové 

kritérium pro pomocnou úlohu je tedy splněno. Simplexová tabulka neobsahuje žádné 

umělé vektory a vzniklá báze je proto naším hledaným pomocným optimálním řešením. 

Přistoupíme k druhé fázi a zapíšeme simplexovou tabulku pro původní účelovou funkci. 

   12 15 0 0 0 

�̃� 𝒙 𝒃 𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟒 𝒙𝟓 

15 𝒙𝟐 8 0 1 0 -1/2 1/2 

0 𝒙𝟑 2 0 0 1 -3/4 1/4 

12 𝒙𝟏 2 1 0 0 1/4 -3/4 

  144 0 0 0 -9/2 -3/2 

 

Tab. 2.3.2.c. 

Tab. 2.3.2.d. 

Tab. 2.3.2.e. 
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Po nasazení simplexového kritéria jsme zjistili, že nám tabulka udává výsledné optimální 

řešení a můžeme z ní tedy vyvodit závěr (proměnné 𝑥1 a 𝑥2 opět zapíšeme do původního 

tvaru 𝑥 a 𝑦). 

Účelová funkce 𝑓 = 12𝑥 + 15𝑦na množině omezujících podmínek nabývá své 

minimální hodnoty pro proměnné 𝒙 = 𝟐 a 𝒚 = 𝟖. Po dosazení těchto hodnot do účelové 

funkce získáme nejnižší cenu směsi za daných podmínek. Ta činí 144 korun. Doplňková 

proměnná 𝑥3 znázorňuje přebytek obsahu kofeinu oproti minimálnímu stanovenému 

množství. 

 

2.3.3 ÚLOHY O PLÁNOVÁNÍ VÝROBY 

Postup řešení optimalizační úlohy o plánování výroby pomocí simplexové metody 

si nyní ukážeme na příkladu1.5.3. V této úloze jsme maximalizovali účelovou funkci 

𝑓 = 2𝑥 + 𝑦  

za podmínek 

3𝑥 + 𝑦 ≤ 24 

𝑥 + 𝑦 ≤ 10 

𝑥 + 2𝑦 ≤ 16 

Řešení úlohy simplexovou metodou: 

Úlohu maximalizovat účelovou funkci 𝑓 = 2𝑥 + 𝑦 ,převedeme na úlohu 

minimalizovat −𝑓 = −2𝑥 − 𝑦 bez újmy na významu řešení. Protože soustava omezujících 

podmínek musí být zapsána do simplexové tabulky ve standardním tvaru, převedeme 

zadanou soustavu nerovnic na soustavu rovnic pomocí doplňkových proměnných.  

Pro lepší orientaci v simplexové tabulce označíme 𝑥 = 𝑥1, 𝑦 = 𝑥2 a doplňkové proměnné 

jako 𝑥3 , 𝑥4  a  𝑥5. 

3𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3                 = 24 

𝑥1 + 𝑥2           + 𝑥4         = 10 

𝑥1 + 2𝑥2                 + 𝑥5 = 16 
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Z nynějšího zápisu vidíme, že v soustavě rovnic, kterou můžeme přepsat do tvaru matice a 

budeme ji značit A, se nám objevila jednotková submatice obsahující prvky 𝑥3 , 𝑥4 a  𝑥5. 

Tuto submatici můžeme zvolit jako výchozí přípustnou bázi. Vzniklou soustavu tedy 

můžeme rovnou zapsat do simplexové tabulky. 

   -2 -1 0 0 0 

�̃� �̃� b 𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟒 𝒙𝟓 

0 𝒙𝟑 24 3 1 1 0 0 

0 𝒙𝟒 10 1 1 0 1 0 

0 𝒙𝟓 16 1  2 0 0 1 

  0 2 1 0 0 0 

 

Z tabulky vidíme, že kritérium optimality není splněno (v posledním řádku máme 

koeficienty větší než nula). Přejdeme tedy k dalšímu kroku. Můžeme vybrat libovolný 

sloupec, který v posledním řádku obsahuje prvek větší než nula a nazveme ho klíčovým 

sloupcem. V úvahu připadají dva první sloupce matice A. K rychlejšímu přiblížení k 

optimálnímu řešení zvolíme sloupec s nejvyšší hodnotou koeficientu v posledním řádku. 

Jako klíčový sloupec tedy vybereme první sloupec. Protože jsou všechny prvky v klíčovém 

sloupci kladné, určíme minimum z podílu jednotlivých prvků sloupce b ku jednotlivým 

prvkům klíčového sloupce. 

𝑚𝑖𝑛 {
24

3
,
10

1
,
16

1
} =

24

3
= 8 

Minimum podílu nastává pro první řádek, z čehož vyplývá, že nahradíme vektor 𝑥3 

vektorem 𝑥1 a transformujeme matici A tak, abychom dostali další jednotkovou 

submatici.  

   -2 -1 0 0 0 

�̃� 𝒙 b 𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟒 𝒙𝟓 

-2 𝒙𝟏 8 1 1/3 1/3 0 0 

0 𝒙𝟒 2 0 2/3 -1/3 1 0 

0 𝒙𝟓 8 0 5/3 -1/3 0 1 

  -16 0 1/3 -2/3 0 0 

 
Tab. 2.3.3.b. 

Tab. 2.3.3.a. 
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Kritérium optimality opět není splněno, a proto zvolíme nový klíčový sloupec. V tomto 

případě máme už jen jednu možnost, a to sloupec 𝑥2.  

Vypočítáme minimum z podílu b ku 𝑥2. 

𝑚𝑖𝑛 {
8
1

3

,
2
2

3

,
8
5

3

} =
2
2

3

= 3 

Minimum nastává pro druhý řádek, vektor 𝑥4 tedy nahradíme vektorem 𝑥2 a opět 

transformujeme matici A tak, abychom dostali novou jednotkovou submatici. 

   -2 -1 0 0 0 

�̃� 𝒙 b 𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟒 𝒙𝟓 

-2 𝒙𝟏 7 1 0 1/2 -1/2 0 

-1 𝒙𝟐 3 0 1 -1/2 3/2 0 

0 𝒙𝟓 3 0 0 1/2 -5/2 1 

  -17 0 0 -1/2 -1/2 0 

 

Simplexové kritérium je splněno. Všechny koeficienty posledního řádku 

jsou menší než nula. Z tabulky nyní můžeme vyčíst výsledek. Funkce −𝑓 = −2𝑥 − 𝑦 

nabývá své minimální hodnoty v bodech 𝑥 = 7, 𝑦 = 3, 𝑥3 = 0, 𝑥4 = 0 a 𝑥5 = 3 a je rovna 

hodnotě    -17. Nyní může optimalizační úlohu převést zpět na úlohu maximalizace. Takže 

funkce 𝒇 = 𝟐𝒙 + 𝒚 nabývá své maximální hodnoty 17 pro𝒙 = 𝟕 a𝒚 = 𝟑,𝑥5 = 3 je pouze 

doplňková proměnná a mohli bychom podle ní dopočítat určitý přebytek, v tomto případě 

přebytek dílů střechy. 

Tab. 2.3.3.c. 



 3POROVNÁNÍ SIMPLEXOVÉ METODY S METODOU GRAFICKÉHO ZNÁZORNĚNÍ 

 42 

3 POROVNÁNÍ SIMPLEXOVÉ METODY S METODOU GRAFICKÉHO ZNÁZORNĚNÍ 

 Každá z těchto metod má své klady i zápory. Grafická metoda má nespornou 

výhodu v poměrně jednoduchém systému výpočtu a v názorném ukázání množiny 

přípustných řešení, základních řešení a ukázání samotného optimálního řešení. 

Samozřejmě, že grafické znázornění vytvářené v ruce je poměrně časově náročné, ale 

s využitím matematických softwarů, jako je například GeoGebra, je konstrukce tohoto 

zobrazení otázkou jen několika málo minut. Podstatnou nevýhodou grafické metody je to, 

že jsme pomocí ní schopni řešit pouze úlohy se dvěma neznámými, což pro školskou 

matematiku většinou stačí, ale v reálném světě se mnohem častěji setkáváme s případy, 

kdy řešíme úlohu o více než dvou neznámých. 

 Simplexová metoda je v počtu neznámých takřka neomezená, avšak se 

vzrůstajícím počtem neznámých vzrůstá i časová náročnost na její výpočet. A právě časová 

náročnost při výpočtu bez použití počítačového softwaru je vyšší než časová náročnost při 

výpočtu grafickou metodou, o tom jsme se mohli přesvědčit při výpočtu příkladů 

v předcházející kapitole. Také znalostní nároky jsou v porovnání s grafickou metodou 

vyšší. K výpočtu pomocí simplexové metody je zapotřebí znalost maticového počtu a také 

je třeba vynaložit větší úsilí na pochopení samotného simplexového algoritmu. 

Simplexová metoda však nebyla konstruována pro usnadnění ručního výpočtu, ale právě 

pro výpočty úloh s více neznámými, ať už jich bude jakýkoliv konečný počet. 

 Z těchto dvou metod je v reálném světě používána v drtivé většině případů 

metoda simplexová. Její výpočet je však realizován pomocí počítačových softwarů, které 

časovou náročnost výpočtu u jednodušších úloh sníží na řády zlomků sekund. Ve školské 

matematice naopak nalezne uplatnění spíše grafická metoda právě díky své názornosti a 

relativně jednoduchému výpočtu. 

(7) 
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4 VYUŽITÍ OPTIMALIZAČNÍCH ÚLOH V REÁLNÉM SVĚTĚ A VE ŠKOLSKÉ 

MATEMATICE 

Již v předcházejících kapitolách byl nastíněn význam a využití optimalizačních úloh 

v reálném světě i ve školské matematice. V této kapitole vše shrneme a ještě trochu 

rozšíříme. 

V reálném světě má řešení optimalizačních úloh nedozírný význam. Optimalizace je 

motorem světové ekonomiky a požadavky na její aplikaci jsou stále častější. Právě 

v ekonomii nachází optimalizační úlohy svého nejširšího využití. Ať už jde například o 

optimalizaci výrobního plánování ve smyslu zefektivnění výroby produktů nebo ve smyslu 

nejlepšího rozvržení pracovních směn, o optimalizaci přepravy nákladů nebo osob anebo 

o snahu získat výrobek stanovených parametrů s co nejnižšími náklady. Toto jsou asi ty 

nejznámější případy využití optimalizačních úloh, existuje ale i mnoho dalších využití. Mezi 

ty nejzajímavější patří třeba rozmístění reklamy v médiích, tak aby oslovila co nejvíce 

potenciálních zájemců; rozvržení investic tak, aby se maximalizoval jejich zisk nebo 

naopak minimalizovalo riziko ztrát a v neposlední řadě mezi ně patří tzv. nutriční problém, 

který řeší problém jakým způsobem sestavit jídelníček tak, aby jedinec dostal vyvážený 

poměr všech živin a aby při tom utratil co nejméně peněz. A právě na nutričním problému 

byla poprvé testována simplexová metoda. Tato metoda byla původně zkonstruována pro 

účely amerického letectva. Tím se dostáváme k dalšímu využití optimalizačních úloh, a to 

využití v oblasti vojenství. Právě za druhé světové války se nastartovala éra optimalizace. 

V té době bylo třeba šetřit čas, suroviny i peníze a také bylo zapotřebí minimalizovat 

ztráty. K tomu všemu napomáhaly právě optimalizační úlohy. Tímto výčtem využití 

optimalizačních úloh v praxi rozhodně nekončí, pro představu jejich významu by to ale 

stačit mělo. 

 Když je využití optimalizačních úloh v praxi tak časté, je zřejmé, že se tyto úlohy 

objeví i na poli školské matematiky. S prvními optimalizačními úlohami se mohou žáci 

setkat již na druhém stupni základní školy. Samozřejmě, že tyto úlohy budou jednoduššího 

charakteru a budou podány zábavnější a více abstraktní formou. I řešení jednoduchých 

optimalizačních úloh může být pro žáky základních škol obtížnější, a proto jsou tyto úlohy 

vhodné spíše pro bonusové příklady nebo jako příklady školních olympiád. Na základních 

školách se dá řešení těchto úloh použít pochopitelně jen metoda přímá nebo grafická. Na 
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středních školách, kde se vyučuje maticový počet, se dají provádět výpočty i pomocí 

simplexové metody. Optimalizační úlohy by se pak měly objevovat zejména na školách 

ekonomického typu. 

 

(2) (6)
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ZÁVĚR

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku jednoduchých 

optimalizačních úloh a jejich řešení pomocí simplexové metody, ale také pomocí metody 

grafické. Teoretické části jsem doplnila názornými příklady, které jsem se snažila 

konstruovat tak, aby byly podány hravou a jednoduchou formou pro účely využití ve 

školské matematice, zejména pak v matematice na druhém stupni základních škol. 

K těmto příkladům jsem přidala i úlohu ekonomického rázu, protože právě s takovými 

úlohami se setkáváme v reálném životě. Pro objektivní porovnání simplexové a grafické 

metody jsem obě aplikovala na stejné příklady, aby byly zjevné jejich výhody i nevýhody. 

Při řešení jednoduchých optimalizačních úloh je zřejmě výhodnější používat metodu 

grafickou, i když jistě záleží na typu úlohy a hlavně na zadání počtu proměnných, protože 

přehledné grafické zobrazení lze konstruovat pouze ve dvourozměrném prostoru. 

Simplexová metoda má pak nespornou výhodu v tom, že pomocí ní jsme schopni 

vypočítat optimalizační úlohu s jakýmkoliv konečným počtem neznámých. 

 Téma optimalizačních úloh mne zcela uchvátilo nejen svými nesčetnými 

aplikacemi v reálném světě, ale také svou matematickou interpretací a poměrně 

jednoduchým způsobem výpočtu i složitěji zadaných úloh. Velký podíl na prohloubení 

mého zájmu o tyto úlohy má i literatura, ze které jsem čerpala, a to zejména kniha s 

názvem Lineární programování od docentky Jitky Dupačové, ve které je přehledně 

vysvětlena teorie optimalizačních úloh i simplexová metoda. Kniha byla vydána již 

v osmdesátých letech minulého století, a tak by si možná některé její části zasloužily 

aktualizaci. Aktualizace příkladů je ostatně dle mého názoru hlavním problémem odborné 

literatury o optimalizačních úlohách a simplexové metodě. Důvodem je především 

skutečnost, že většina dostupných knih byla vydána před více než třiceti lety a za tu dobu 

se život kolem nás značně změnil. Naštěstí teorie i význam optimalizačních úloh zůstává 

stále stejný. 

 Optimalizační úlohy a jejich řešení pomocí simplexové metody jsou velice 

zajímavým tématem a určitě stojí za to se jim věnovat. 
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RESUMÉ 

My bachelor’s thesis involves the issue of simple optimisation problems, which are 

detailed in the first part of this work. The second part of the work focuses on resolving 

these problems using the simplex method.  

The beginning of the chapter on optimisation problems describes the theoretical 

foundations and thereafter focuses on the specific types of simple optimisation problems 

which are solved using the graphic solution method. Of the large amount of optimisation 

problems I have selected the three used most frequently, namely the traffic problem, 

mixture problems and problems of production planning.  Each of these problems is 

supplemented with a demonstrative example, which is either created for use in school 

mathematics, or which stems from actual economic practice.  

The second chapter is aimed at the definition of the simplex method and its 

application in simple optimisation examples from the first chapter.   

The ensuing chapters involve comparisons of simple optimisation problem 

solutions via graphic and simplex methods, and the use of these problems in the real 

world and in school-based mathematics. 
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