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Cvičení 1 – Formulace úloh LP I. 
 

Příklad 1 – Výrobní problém 
 

Firma balící bonboniéry má k dispozici 60 čokoládových, 60 oříškových a 90 karamelových 

bonbónů. Může vyrábět dva druhy bonboniér:  

• do první se dávají tři čokoládové, šest oříškových a deset karamelových bonbónů,  

• do druhé bonboniéry se dává deset čokoládových, šest oříškových a pět karamelových 

bonbónů.  

 

Na každém kusu první bonboniéry firma vydělá 45 Kč, na druhé vydělá 30 Kč.  

a) Formulujte matematický model úlohy maximalizující zisk firmy?  

b) Jaký je výrobní program, pokud má firma k dispozici pouze 9 krabiček? Řešte na 

počítači. 

c) Jaký je výrobní program, pokud má firma vyrobit alespoň o 2 bonboniéry prvního typu 

více, než vyrobí druhých bonboniér? 

d) Řešte úlohy grafickou metodou, výsledky porovnejte s počítačovým řešením. 

 

 

 

Příklad 2 – Kapacitní problém s mezemi 
 

Firma vyrábí počítače (desktopy) a notebooky. Oba tyto výrobky se postupně zpracovávají ve 

třech dílnách: montážní, kompletovací a instalační. Každý výrobek může být zpracován 

různými týmy zaměstnanců, které nemají vliv na cenu ani na kvalitu, ale liší se délkou 

zpracování. Počítače lze vyrábět třemi týmy.  

• Prvnímu týmu zabere montáž 2 min. a stejný čas i kompletování a instalace.  

• Druhý tým kompletuje jen 1 min., ale 3 min. trvá montáž i instalace.  

• Třetím týmem je počítač montován 2,5 min., kompletován 1,5 min. a instalován 1 min. 

Na výrobě notebooků pracují jen dva týmy.  

• Prvnímu zabere montáž 1 min., kompletování 1 min. a 4 min. instalace.  

• Druhý tým notebook vůbec nemontuje, jen ho 2 min. kompletuje a pak 1 min. instaluje. 

 

K dispozici je 145 hodin času v montážní dílně, 200 hodin v kompletovací dílně a 175 hodin 

pro instalace. Každý počítač je prodán za 27000 Kč a notebook je prodáván za 13500 Kč. 

Výroba je ovšem z provozních důvodů omezena následovně: notebooků může druhý tým 

vyrobit pouze 1500 ks, počítačů musí druhý tým vyrobit minimálně 500 ks. Jak bychom měli 

stanovit výrobní program, aby firma maximalizovala tržbu? 

a) Formulujte matematický model úlohy. 

b) Najděte optimální řešení pomocí vhodného softwaru. 

c) Ekonomicky interpretujte výsledky. 
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Zápis modelu pro příklad 1 v LINGO: 

 
! Cvičení 2 - příklad 1 - Bonboniéry; 

 

[cokolada]    3*x1 + 10*x2 <= 60; 

[orisek]   6*x1 +  6*x2 <= 60; 

[karamel]   10*x1 +  5*x2 <= 90; 

 

[zisk] max = 45*x1 + 30*x2; 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení modelu pro příklad 1 v LINGO: 

 
  Global optimal solution found. 

  Objective value:                              420.0000 

  Infeasibilities:                              0.000000 

  Total solver iterations:                             2 

 

 

                       Variable           Value        Reduced Cost 

                             X1        8.000000            0.000000 

                             X2        2.000000            0.000000 

 

                            Row    Slack or Surplus      Dual Price 

                       COKOLADA        16.00000            0.000000 

                         ORISEK        0.000000            2.500000 

                        KARAMEL        0.000000            3.000000 

                           ZISK        420.0000            1.000000 


