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Cvičení 1 – Úlohy LP 
 

 

 

 

Příklad 1 – Úloha lineárního programování 

 

Uvažujte speciální úlohu lineárního programování, jejíž čtyři proměnné jsou y1, y2, y3 a v, ve 

tvaru: 

 

         3y1  + 6y2  + 6y3   v 

      y1  + 6y2  + 4y3   v 

y1 +   y2 +   y3 =  1 

       yj     0 ,  j = 1, 2, 3  

 z = v … min. 

 

a) Najděte optimální řešení této úlohy pomocí libovolného softwaru, který umíte ovládat. 

Neumíte-li ovládat žádný optimalizační software, vyčkejte na řešení v části b.  

b) Najděte optimální řešení této úlohy pomocí Řešitele v MS Excelu. 

c) Vypište vektor strukturních proměnných optimálního řešení. Co tyto hodnoty 

představují? 

d) Vypište vektor přídatných proměnných optimálního řešení. Co tyto hodnoty 

představují? 

e) Vypište vektor stínových cen (duálních proměnných) optimálního řešení. Co tyto 

hodnoty představují?  

f) Formulujte k uvedené úloze duální úlohu (duální proměnné označte x). 

g) Najděte řešení této duální úlohy, vypište vektor optimálního řešení, dopočítejte 

hodnoty přídatných proměnných a vyčíslete hodnotu účelové funkce. 

 

Pro oborové studenty dobrovolné zadání na doma: 

h) Rozhodněte, zda by bylo možné řešit primární nebo duální úlohu jednofázovou 

simplexovou metodou. 

i) Najděte optimální řešení primární úlohy simplexovou metodou, zapište optimální 

řešení jako vektor. 

j) Najděte optimální řešení duální úlohy simplexovou metodou, vypište vektor 

strukturních proměnných a vektor duálních proměnných. 

 

 

 

 

Příklad 2 – Domácí úkol (5 bodů) – do odevzdávárny v InSISu 
 

Uvažujte speciální úlohu lineárního programování, jejíž pravé strany i cenové koeficienty jsou 

rovny jedné, ve tvaru: 

 

        5q1  + 10 q2  +   q3  +  5/2 q4  ≤  1 

      2q1  +      q2  + 5q3  +     3 q4    1 

        qj      0 ,  j = 1, 2, 3, 4  

 z = q1 + q2  + q3  + q4 … max. 
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a) (1 bod) Najděte optimální řešení této úlohy pomocí Řešitele v MS Excelu. 

b) (0,5 bodu) Vypište vektor strukturních proměnných optimálního řešení. 

c) (0,5 bodu) Vypište vektor stínových cen (duálních proměnných) optimálního 

řešení. 

d) (1 bod) Formulujte k uvedené úloze symetrickou duální úlohu (duální proměnné 

označte p). 

e) (1 bod) Najděte optimální řešení duální úlohy graficky nebo pomocí řešitele v MS 

Excelu. Zapište optimální řešení jako vektor. 

f) (0,5 bodu) Vypište vektor stínových cen (duálních proměnných) optimálního 

řešení této duální úlohy (hodnoty získejte pomocí řešitele v Excelu). 

g) (0,5 bodu) Porovnejte hodnoty účelových funkcí optimálních řešení primární a 

duální úlohy (uveďte, která úloha má vyšší hodnotu účelové funkce optimálního 

řešení). 


