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Cvičení 8 – Speciální úlohy LP v programu MPL 
(vyřešte následující úlohy v softwaru MPL) 

 
Příklad 1 – Nápojové automaty 
 

a) Firma XYZ zajišťuje servis nápojových automatů v turistické oblasti. Na základě 
minulých zkušeností bude firma v dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu, září a říjnu 
potřebovat 500, 2500, 3000, 6000, 5500, 5000 a 4500 hodin práce servisních techniků. 
Na začátku měsíce dubna má firma 25 pracovníků, z nichž každý odpracuje průměrně 
100 hodin měsíčně u zákazníků. Někteří pracovníci z firmy odcházejí (pro 
zjednodušení předpokládejte, že na začátku nového měsíce odejdou 4 ze stávajících 
pracovníků). Pro pokrytí tohoto úbytku firma přijímá nové zaměstnance, které však 
musí jeden měsíc zaškolovat. Zaškolování každého nového pracovníka provádí jeden 
ze stávajících pracovníků s tím, že v daném měsíci se jeho pracovní povinnost 
u zákazníka sníží o 40 hodin. Zaškolený pracovník minimálně jeden následující měsíc 
ve firmě pracuje (tzn. neodejde pryč hned po zaškolení). Zaškolený pracovník pobírá 
mzdu 25.000,- Kč měsíčně, zatímco nově přijímaný pracovník má po dobu 
zaškolování plat 18.000,- Kč (pak se mu zvýší na 25.000,- Kč). Určete, kolik je třeba 
přijmout v dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září pracovníků, aby byli všichni 
zákazníci uspokojeni a aby celkové mzdové náklady byly minimální. 

b) Řešte stejný problém, víte-li, že na začátku každého měsíce odhází různý počet 
pracovníků. Zkuste model upravit pro situaci, kdy v květnu, červnu, červenci, srpnu, 
září a říjnu odejde postupně 3, 4, 2, 7, 9 a 8 techniků. 

 
 
Příklad 2 – Výrobní plán se zaváděcími náklady 
 
Dřevařská firma vyrábí velké dřevěné hračky. Čtyři výrobky se nejprve vyřezávají a pak 
lakují modrou a zelenou barvou.  

• Dřevěné kostky (první výrobek) jsou vyřezávány 25 minut a k jejich nalakování je 
třeba 700 mililitrů modré a 1,2 litru zelené barvy.  

• Kačenka (druhý výrobek) je vyřezávána 30 minut, i na ní je třeba 700 mililitrů modré 
barvy, stačí však 1 litr zelené.  

• Také autíčko (třetí výrobek) je vyráběno 30 minut, k lakování je třeba 400 mililitrů 
modré barvy a 1,1 litru barvy zelené.  

• Vláček (čtvrtý výrobek) je nejsložitější, vyrábí se 40 minut, spotřebuje 700 mililitrů 
modré barvy a 1,5 litru barvy zelené.  

K dispozici jsou dělníci schopní pracovat dohromady 50 hodin, 90 litrů modré barvy a 135 
litrů barvy zelené. Surovin je tedy relativně dost. Problém ale je, zda vůbec výrobky vyrábět, 
protože jen zavedení výroby kostek stojí 5000,- Kč, zavedení výroby kachničky stojí 3000,- 
Kč, zaváděcí náklady na autíčko jsou 5500,- Kč a pro vláček 6500,- Kč.  Také se ze 
zkušenosti ví, že se neprodá více než 70 sad kostek, 40 kachniček, 50 autíček a 40 vláčků. 
Zisky za jeden kus (resp. sadu) jsou 250,- Kč za kostky a také za kachničku, 180,- Kč za 
autíčko a 400,- Kč za vláček.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobu dětských hraček, je nutný také dozor ze strany 
hygieny. K tomu jsou potřeba kvalifikovaní pracovníci, kterých má firma k dispozici pouze 9. 
Na výrobu kostek dohlíží 5 kontrolorů, kachničky hlídá 6 kontrolorů, na autíčka dozírá 5 
hlídačů, a pokud se vyrábí vláčky, dozírají na jejich výrobu 2 kontroloři. 
Určete, kolik se má vyrobit kterých výrobků, aby firma maximalizovala svůj zisk. 
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Příklad 3 – Optimalizace složení sportovních týmů 
 
9 kamarádů si před lety založilo bikový klub bike-trek.cz. Později se odstěhovali do různých 
měst ČR. Nadále mají přízeň několika sponzorů a chtějí se účastnit maratonů jako tým. 
Vybrali si několik závodů konajících se v různých místech. Každý z nich si spočítal náklady 
na cestu na každý maraton. Pořadatelé maratonů stanovili minimální počet startujících v týmu 
(v každém závodě musí nastoupit 2 nebo 3 závodníci). Kamarádi se mezi sebou dohodli, že 
každý z nich pojede minimálně 2 a maximálně 4 závody za sezónu. Kluci nemají žádné velké 
ambice na umístění, jezdí spíše pro radost, a tak nezáleží na výkonnosti. Vaším úkolem je 
stanovit rozpis, kdo který závod pojede, a to tak, aby celkové náklady klubu byly co nejnižší a 
aby se kamarádi jako tým zúčastnili všech závodů. 
  
Náklady (startovné, doprava a ubytování) jednotlivých kamarádů jsou v následující tabulce 
(neuvažujeme, že by se mezi členy týmu mohly náklady jakkoliv dělit). 
 

 
Soubor s daty je ke stažení na stránkách.  
 
Zapište model úlohy v jazyce MPL, data načtěte ze souboru MS Excel a výsledky uložte 
(vyexportujte) do téhož souboru. Uveďte ekonomickou interpretaci výsledku (bez interpretace 
nebude úkol hodnocen). Oba soubory, tj. *.mpl a *.xls (či *.xlsx) vložte do odevzdávárny na 
ISISu. 

Náklady Galaxy Rockmachine Bikemaraton Apache Adrenalin Ikony Drtič Sudety Krpál
Prachatice Hradec Král. Beroun Úpice Ostravice Skuhrov Kopřivnice Teplice Rožnov

Dušan 3 300 Kč 1 800 Kč 2 500 Kč 2 200 Kč 500 Kč 1 700 Kč 600 Kč 2 400 Kč 200 Kč
Jirka 300 Kč 2 000 Kč 700 Kč 2 200 Kč 3 400 Kč 2 300 Kč 3 600 Kč 2 200 Kč 3 100 Kč
Josef 2 900 Kč 800 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 2 900 Kč 1 000 Kč 3 100 Kč 1 300 Kč 2 900 Kč
Martin 1 200 Kč 500 Kč 300 Kč 700 Kč 2 700 Kč 800 Kč 2 600 Kč 900 Kč 2 800 Kč
Michal 3 000 Kč 300 Kč 1 000 Kč 200 Kč 2 100 Kč 400 Kč 2 300 Kč 200 Kč 2 600 Kč
Mirek 2 800 Kč 100 Kč 800 Kč 300 Kč 1 900 Kč 300 Kč 2 100 Kč 400 Kč 2 400 Kč
Petr 2 800 Kč 100 Kč 800 Kč 300 Kč 1 900 Kč 300 Kč 2 100 Kč 400 Kč 2 400 Kč
Roman 1 000 Kč 700 Kč 100 Kč 1 000 Kč 2 800 Kč 1 000 Kč 2 800 Kč 1 100 Kč 3 100 Kč
Vláďa 3 000 Kč 300 Kč 1 000 Kč 100 Kč 2 100 Kč 500 Kč 2 300 Kč 200 Kč 2 600 Kč


