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Cvičení 1 – Úlohy LP v Řešiteli (MS Excel) 
(vyřešte následující úlohy v softwaru MS Excel) 

 
Příklad 1 – Výrobní problém 
 
Firma balící bonboniéry má k dispozici 180 čokoládových a 198 oříškových bonbónů. Může 
vyrábět dva druhy bonboniér – do první se dává 10 čokoládových a 18 oříškových bonbónů, 
do druhé bonboniéry se dává 20 čokoládových a 11 oříškových bonbónů. Na každém kusu 
první bonboniéry firma vydělá 20 Kč, na druhé vydělá 32 Kč. Z provozních důvodů má firma 
k dispozici pouze 12 krabiček na bonboniéry.  

a) Jaký je výrobní program maximalizující zisk firmy? 
b) Jaký je výrobní program, pokud má firma vyrobit alespoň o 2 bonboniéry prvního 

typu více, než vyrobí druhých bonboniér? 
Vyřešte úlohu v libovolném softwaru, který je k dispozici a který umíte ovládat (např. z kursu 
4EK213 – Lineární modely). Poté vyřešte problém v MS Excelu a získané výsledky 
porovnejte. 
 
 
Příklad 2 – Kapacitní problém s mezemi 
 
Firma vyrábí válce a kotouče. Oba tyto výrobky se postupně zpracovávají na třech typech 
strojů: soustruh, hoblovačka a svářecí stroj. Každý výrobek může být zpracován různými 
způsoby, které nemají vliv na cenu ani na kvalitu, ale liší se délkou zpracování. Válce lze 
vyrábět třemi způsoby. První způsob zahrnuje 2 min. na soustruhu a stejný čas i na  
hoblovačce a svářecím stroji. Druhý způsob výroby zabere na hoblovačce jen 1 min., ale 3 
min. trvá soustružení i sváření. Při třetím způsobu výroby je válec soustružen 2,5 min., 
hoblován 1,5 min. a svářen 1 min. 
Na výrobu kotoučů jsou jen dva způsoby. První zabere 1 min. na soustruhu, 1 min. na 
hoblovačce a 4 min. na svářecím stroji. Druhým způsobem kotouč vůbec není soustružen, je 
jen 2 min. hoblován a pak 1 min. svářen. 
K dispozici je 145 hodin strojového času na soustruhu, 200 hodin na hoblovačce a 170 hodin 
na svářecím stroji. Každý válec je prodán za 220 Kč a kotouč je prodáván za 130 Kč. Výroba 
je ovšem z provozních důvodů omezena následovně: kotoučů lze druhým způsobem vyrobit 
pouze 1000 ks, válců je potřeba vyrobit druhým způsobem minimálně 600 ks. Jak bychom 
měli stanovit výrobní program, aby firma maximalizovala tržbu? 
 
 
Příklad 3 – Řezný problém 
 
a) Úloha o dělení materiálu – minimální odpad 
Jistá nejmenovaná firma zadala VŠE zakázku na určení optimálního řezného programu. Tato 
firma má k dispozici tři různé délky kovových tyčí: 12000 mm, 18000 mm a 24000 mm. 
Z těchto tyčí potřebuje nařezat několik kratších, konkrétně přesně 6 ks délky 5900 mm, přesně 
8 ks délky 7100 mm, alespoň 12 ks délky 8250 mm, přesně 5 ks délky 14000 a alespoň 10 ks 
délky 8000 mm. Jak má firma rozřezat tyče, když chce minimalizovat odpad? Kolik tyčí bude 
v takovém případě rozřezáno?  
 
b) Úloha o dělení materiálu – minimální spotřeba materiálu 
Co by se změnilo, kdyby bylo naším cílem za podmínek z předchozího příkladu 
minimalizovat počet rozřezaných tyčí?  


