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Vážení přátelé,  

v tomto materiálu najdete soubor písemkových příkladů z EMM II na ČZU, podle kterých vysvětluji 

zkoušková témata na svých pravidelných lekcích a nalejvárnách před zkouškou. Výběr příkladů je 

zvolen tak, že pokrývá naprostou většinu typů, které se u zkoušky objevují. 

  

Pokud budete ovládat všechny příklady z tohoto souboru, zkoušku velmi pravděpodobně v pohodě 

uděláte hned na první pokus. 

 

Přeji příjemné učení. Vláďa Hetfleiš – lektor matematiky 

 

Přehled probíraných témat: 

 

1. Téma: Teorie rozhodování 

2. Téma: Metody stanovení vah 

3. Téma: Výběr kompromisní varianty 

4. Téma: Strukturální analýza 

5. Téma: Hodnocení efektivnosti 

6. Téma: Modely hromadné obsluhy 

7. Téma: Markovovy řetězce 

8. Téma: Vícekriteriální optimalizace 

9. Téma: Systémová dynamika 

10. Téma: Teorie her 
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1. Teorie rozhodování 
Rozhodování dle míry jistoty: 

 Rozhodování za jistoty: Máme 100% jistotu, že nastane právě jeden konkrétní stav a zároveň 
žádný jiný. 

 Rozhodování za rizika: Víme, s jakou pravděpodobností nastanou jednotlivé stavy (známe 
rozdělení pravděpodobností). Používáme metody  

 EMV 

 EOL 

 Rozhodování za úplně nejistoty: Nemáme nejmenší tušení, s jakou pravděpodobností 
nastanou jednotlivé stavy. Používáme metody  

 MAXIMAX 

 Waldovo kritérium (MAXIMIN)  

 Savageovo kritérium (MINIMAXová ztráta) 

 La-placeovo kritérium 

 Hurwitzovo kritérium 

Typy dominance: 

 Dominance podle výplat: Nejmenší z hodnot u varianty A je větší nebo rovna největší 
z hodnot u alternativy B. 

 Dominance podle stavů okolností: Pro každou dvojici příslušných hodnot stavů platí, že 
hodnoty u varianty A jsou větší nebo rovny hodnotám u varianty B. 

 Dominance podle pravděpodobnosti: viz profil rizika. 

 

Příklad 1: Máme zadánu matici výplat pro jednotlivé odrůdy rajčat v závislosti na lokalitě. 

Tržby v tis. Kč Polabí Podyjí Povltaví 

Odrůda 1 120 210 150 

Odrůda 2 130 180 90 

Odrůda 3 110 80 120 

 

a) Určete matici ztrát 

Postup:  

1) V každém sloupci najdu nejvyšší z hodnot. 

2) V daném políčku sloupce spočítám novou hodnotu jako rozdíl maximální hodnoty ze 
sloupce a hodnoty v daném políčku. 
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Ztráta v tis. Kč Polabí Podyjí Povltaví 

Odrůda 1       

Odrůda 2       

Odrůda 3       

 

 

b) Doporučte pěstiteli, kterou odrůdu si má zvolit, pokud nemáte nejmenší tušení, v jaké 
lokalitě bude rajčata pěstovat.  

Postup:  

1) MAXIMAX: V jednotlivých řádcích výplatní matice vyberu vždy největší hodnotu a 
z výsledných hodnot pak vyberu tu největší.  

2) Waldovo kritérium (MAXIMIN): V jednotlivých řádcích výplatní matice vyberu nejmenší 
hodnotu. Z výsledných hodnot poté vyberu tu největší. 

3) Savageovo kritérium: Určím matici ztrát.  V matici ztrát pak vyberu v každém řádku vždy 
nejvyšší číslo. Z vybraných hodnot je pak výsledkem nejmenší číslo.  

4) Hurwitzův přístup: Určím hodnotu optimisticko-pesimistického indexu ℎ ∈ 〈0, 1〉. 
V každém řádku zjistím MAX a MIN hodnotu. Hodnotu hurwitzova kritéria zjistím podle 
vzorce 𝑀𝐴𝑋 ∗ ℎ + 𝑀𝐼𝑁 ∗ (1 − ℎ). Výsledkem je nejvyšší hodnota. 

5) La-placeovo kritérium: Kriteriální hodnotu spočítám jako aritmetický průměr hodnot 
v řádku. Výsledkem je opět nejvyšší z čísel.  

Tržby v tis. Kč Polabí Podyjí Povltaví MM WK SK HK (0,8) LK 

Odrůda 1 120 210 150           

Odrůda 2 130 180 90           

Odrůda 3 110 80 120           

 

 

 

 

c) Určete nejvýhodnější z odrůd, pokud víme, že pravděpodobnosti pěstování v jednotlivých 
oblastech jsou popořadě 𝑟 = (0,5; 0,3; 0,2). 

Postup: 

1) Hodnoty EMV v jednotlivých řádcích matice VÝPLAT spočítáme jako vážený průměr 
hodnot v řádku, kde váhami jsou pravděpodobnosti. 

2) Hodnoty EOL v jednotlivých řádcích matic ZTRÁT spočítáme jako vážený průměr hodnot 
v řádku, kde váhami jsou pravděpodobnosti. 
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Tržby v tis. Kč Polabí Podyjí Povltaví EMV 

Odrůda 1 120 210 150   

Odrůda 2 130 180 90   

Odrůda 3 110 80 120   

 𝑝(𝑥) 0,5 0,3 0,2  

 

Ztráta v tis. Kč Polabí Podyjí Povltaví EOL 

Odrůda 1 10 0 0   

Odrůda 2 0 30 60   

Odrůda 3 20 130 30   

 𝑝(𝑥) 0,5 0,3 0,2   

 

d) Sestavte profil rizika a zjistěte, jestli mezi odrůdami existuje dominance podle 
pravděpodobnosti (viz doučování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Zjistěte, jestli mezi odrůdami existuje dominance podle výplat 

Postup:  

1) U každé z variant zjistím její MAX a MIN (hodnoty v řádku) 

2) Musím porovnat všechny možné dvojice variant. Pokud je MIN u varianty A větší nebo 
rovno MAX varianty B, pak řekneme, že varianta A dominuje B podle výplat.  

 Porovnám odrůdy 1 a 2  

Tržby v tis. Kč MAX MIN 

Odrůda 1     

Odrůda 2     
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 Porovnám odrůdy 1 a 3  

Tržby v tis. Kč MAX MIN 

Odrůda 1     

Odrůda 3     

 

 Porovnám odrůdy 2 a 3 

Tržby v tis. Kč MAX MIN 

Odrůda 2     

Odrůda 3     

 

f) Zjistěte, jestli mezi odrůdami existuje dominance podle stavu okolností 

Postup: 

1) Každou dvojici variant srovnám podle jednotlivých stavů okolností. 

2) Varianta A dominuje variantu B, pokud jsou hodnoty u A vždy větší nebo rovny než 
hodnoty u B (vždy pro daný stav). 

 Porovnám odrůdy 1 a 2 

Tržby v tis. Kč Polabí Podyjí Povltaví 

Odrůda 1 120 210 150 

Odrůda 2 130 180 90 

 Porovnám odrůdy 1 a 3 

Tržby v tis. Kč Polabí Podyjí Povltaví 

Odrůda 1 120 210 150 

Odrůda 3 110 80 120 

 Porovnám odrůdy 2 a 3 

Tržby v tis. Kč Polabí Podyjí Povltaví 

Odrůda 2 130 180 90 

Odrůda 3 110 80 120 

 

g) Vytvořte rozhodovací strom problému ad a). (viz doučování) 
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Příklad 2: Při koupi letenky máte pouze následující možnosti: Koupit ji v předstihu, když je letadlo 
prázdné a cena se pohybuje velmi nízko, nebo koupit ji zhruba měsíc před odletem, kdy je cena nej-
vyšší, nebo den před odletem, kdy se letecká společnost snaží zaplnit na poslední chvíli letadlo. Pokud 
si zvolíte jednu z alternativ, není možné později vybrat jinou. Maximálně za letenku můžete dát 20 000 
Kč, přičemž pravděpodobnost, že letenky nebudou vykoupeny, je 60 %. Před odletem za letenku zapla-
títe 12 000 Kč, s 90% pravděpodobností budou však letenky vykoupené. Jedny z prvních letenek jsou 
za 10 000 Kč a není možnost, aby letadlo bylo již plné. Pokud bychom se rozhodli letenky v libovolném 
časovém okamžiku nekoupit, pak přijdeme o 30 000 Kč, které jsme zaplatili za ubytování. Tato částka 
je naším alternativním nákladem. 

a) Sestavte model teorie rozhodování ve formě rozhodovací stromu a stanovte nejvhodnější  
strategii pro nákup letenek.  
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2. Metody stanovení vah 
 Metoda pořadí 

Postup: 

1) Kritéria srovnám podle důležitosti 

2) Přidělím kritériím postupně body (jedničku dostane nejméně důležité kritérium) 

3) Přidělené body sečtu 

4) Váhy kritérii zjistím podle vzorce  𝑣𝑖 =
𝑏𝑖

∑ 𝑏𝑖
𝑘
𝑖=1

 

 Bodovací metoda (Obdobná metodě pořadí) 

Postup: 

1) Přidělím body jednotlivým kritériím podle důležitosti (z předem stanoveného intervalu) 

2) Přidělené body sečtu 

3) Váhy kritérii zjistím podle vzorce  𝑣𝑖 =
𝑏𝑖

∑ 𝑏𝑖
𝑘
𝑖=1

 

 Metoda párového srovnávání 

 Je potřeba mezi sebou porovnat každá dvě kritéria, celkem 𝑁 =
𝑘(𝑘−1)

2
 

 Provádím pomocí tzv. Fullerova trojúhelníku 

 Saatyho metoda 

Postup: 

1) Vyplníme Saatyho matici, přičemž využíváme vztahů platných v Saatyho matici 

 𝑠𝑖𝑖 = 1, 𝑠𝑖𝑗 =
1

𝑠𝑗𝑖
 

2) Spočítáme geometrický průměr každého řádku 

3) Sečteme všechny geometrické průměry 

4) Váhy stanovíme jako podíl příslušného geometrického průměru a jejich součtu 

 

Příklad 1: Stanovte váhy kritérií při výběru pračky. Použijte metodu pořadí. Kritérii jsou: objem, cena, 
#funkcí, hmotnost. 

Kritéria Objem Cena #funkcí hmotnost ∑ 

Pořadí           

Body           

Váha           
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Příklad 2: Stanovte váhy kritérií při výběru pračky, pokud se oba z manželů na stanovení podílejí 
rovnoměrně (jejich preference určete sami). Použijte bodovací metodu. Kritérii jsou: objem, cena, 
#funkcí, hmotnost. 

Kritéria Objem Cena #funkcí hmotnost ∑ 

Body manželka           

Body manžel      

      

Váha           

 

 

 

Příklad 3: Stanovte váhy kritérií (viz minulý příklad) metodou párového srovnávání, pokud znáte 
důležitost jednotlivých kritérií (1 = nejdůležitější). 

Kritéria Objem Cena #funkcí hmotnost 

Důležitost 3 1 4 2 

Zkratka     

Počet koleček     

Váha     

 
 

 

 

 

Příklad 4: Stanovte váhy kritérií pomocí Saatyho metody, pokud je zadána částečně vyplněná Saatyho 
matice  

  objem cena #funkcí hmotnost 

objem     5   

cena 5   9 3 

#funkcí         

hmotnost 3   7   

 
 

 

  objem cena #funkcí hmotnost geometrický průměr váha 

objem             

cena             

#funkcí             

hmotnost             

∑             
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3. Výběr kompromisní varianty 
 Pomocí aspirační úrovně 

Postup:  

1) Pokud tak není učiněno, stanovím aspirační úrovně kritérií 

2) Stanovím přípustné varianty. V případě MIN kritérií jsou přípustné varianty, jejichž 
hodnota je nižší nebo rovna aspirační úrovni. V případě MAX kritérií jsou pro nás vhodné 
varianty, které mají hodnotu kritéria vyšší nebo rovnu přípustné hodnotě. 

3) Kompromisní variantou pro nás bude taková, která je dostačující podle všech kritérií. 

 Metoda pořadí 

Postup: 

1) Podle každého kritéria přidělím každé varianty její pořadí (b) vzhledem k ostatním 
variantám. V případě, že by varianty byly stejně hodnocené podle jednoho kritéria, pak 
jim přidělím průměrné pořadí. 

2) Spočítám hodnotu kriteriální funkce (vyjadřující průměrné pořadí) podle vzorce  

∑ 𝑏𝑖𝑗𝑣𝑗.

𝑘

𝑗=1

 

3) Seřadím varianty podle výsledného průměrného pořadí. Vybírám tu s nejnižším pořadím. 

 Bodovací metoda 

 Stejná, jako metoda pořadí. Jen místo pořadí přiděluji body z určitého intervalu. 

 Metoda bazické varianty 

Postup:  

1) Vyberu bazickou variantu (zadána v zadání, obvykle nejlepší možná varianta) 

2) Vytvoříme normovanou kriteriální matici R (hodnoty musí být v intervalu 〈0; 1〉). 
Přepočet provedeme podle toho, o jaký typ kritéria se jedná. 

𝑀𝐴𝑋 → 𝑟𝑖𝑗 =
𝑦𝑖𝑗

𝑦𝑗
𝐵  

𝑀𝐼𝑁 → 𝑟𝑖𝑗 =
𝑦𝑗

𝐵

𝑦𝑖𝑗
 

3) Pro každou variantu vypočteme hodnotu kriteriální funkce (užitek) podle vzorce 

4) 𝑢(𝑎𝑖) = ∑ 𝑟𝑖𝑗𝑣𝑗.𝑘
𝑗=1  

 Metoda váženého součtu 

Postup: 

1) Vypíšu si vektor nejlepších (H) a nejhorší hodnot (D). (Pozor na povahu kritérií) 

2) Vytvořím normovanou matici R podle vzorce 𝑟𝑖𝑗 =
𝑌𝑖𝑗−𝐷𝑗

𝐻𝑗−𝐷𝑗
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3) Spočítám hodnotu kriteriální funkce, viz bod 3 u metody bazické varianty 

 TOPSIS 

Postup: 

1) Vytvořím normovanou kriteriální matici R podle vzorce (součet ve sloupci) 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑦𝑖𝑗

√∑ 𝑦𝑖𝑗
2𝑛

𝑦=1

 

2) Vytvořím váženou kriteriální matici W tak, že vynásobím čísla ve sloupci matice R vždy 
příslušnou váhou kritéria. 

3) Určím nejlepší (H) a nejhorší (D) hodnoty pro každé kritérium (sloupec) 

4) Spočítáme charakteristiky 𝑑𝑖
+, 𝑑𝑖

− pro každou variantu. 𝑑𝑖
+: Vezmu řádek příslušný 

variantě. Od každé hodnoty odečtu nejlepší hodnotu pro dané kritérium a příslušný rozdíl 
umocním na druhou. Jednotlivé hodnoty poté sečtu a následně odmocním. 𝑑𝑖

−: 
Obdobně, jen odečítám nejhorší možné hodnoty kritérií. 

5) 𝑑𝑖
+ = √∑ (𝑤𝑖𝑗 − 𝐻𝑗)2𝑘

𝑗=1  

6) 𝑑𝑖
− = √∑ (𝑤𝑖𝑗 − 𝐷𝑗)2𝑘

𝑗=1  

7) Pro každou variantu spočítám hodnotu kriteriální funkce 

𝑐𝑖 =
𝑑𝑖

−

𝑑𝑖
+ + 𝑑𝑖

− 

8) Nejlepší variantou je ta s nejvyšší hodnotou kriteriální funkce 

 PROMETHEE 

Postup: 

1) Zvolím preferenční funkci (šest možností) pro každou dvojici kritérií 

2) Pokud je varianta podle daného kritéria lepší, pak jí podle preferenční funkce přiřadím 

index preference 𝑃(𝑎𝑖 ,  𝑎𝑗) ∈ 〈0; 1〉. 

3) Vytvořím novou tabulku, kde v řádcích i sloupcích budu mít varianty (ne kritéria). 
Jednotlivé hodnoty tabulky (globální preferenční indexy) spočítám jakou součet součinů 
váhy kritéria a preferenčního indexu k danému kritériu. 

4) Spočítám kladné toky jako aritmetické průměry řádků.  

5) Spočítám záporné toky jako aritmetické průměry sloupců. 

6) Pro každou variantu spočítám čistý tok jako rozdíl kladného a záporného toku. 

7) Nejlepší variantou pak bude ta s nejvyšším čistým tokem. 

 AHP 

Postup: 

1) Zjistím váhy kritérií (nejlépe saatyho metoda) 
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2) Vytvořím další saatyho matice. Každá bude přiřazena jednomu kritériu. V řádcích i 
sloupcích budeme mít varianty. Saatyho matice vyplním standardně jako matici vah. 
(Tedy pokud podle daného kritéria absolutně preferuji 𝑎𝑖  před 𝑎𝑗 , pak do tabulky zapíšu 

9) 

3) Spočítám geometrické průměry jednotlivých řádků matic a normuji je stejně jako u 
výpočtu vah. 

4) Spočítám dílčí užitky v maticích jako součin normovaného geometrického průměru a váhy 
pro dané kritérium (každá dílčí matice má jednu konkrétní váhu) 

5) Spočítám celkový užitek. Pro každou variantu sečtu všechny dílčí užitky. 

6) Nejlepší variantou je ta s nejvyšším užitkem.  

 Metoda postupných substitucí 

Postup: 

1) Pokud jsou některé z variant hodnocené podlé jednoho kritéria totožně, pak dané 
kritérium vyřadíme 

2) Vezmeme dvojici kritérií, z nichž jedno se budeme pokoušet vyřadit. Stanovíme sklon 
indiferenční křivky (poměr, v jaké je spotřebitel ochoten zaměnit hodnoty u vybraných 

dvou kritérií) jako 
∆𝑌

∆𝑋
, tzv. mezní míru substituce 

3) Zvolím tzv. řídící kritérium, které budu vyřazovat. Určím jeho pevnou hodnotu a hodnoty 
druhého kritéria u každé varianty přepočítám tak, aby nová varianta dosahovala v řídícím 
kritériu zvolenou (ekvivalentní) hodnotu a zároveň byla indiferentní s původní variantou 
(ležela na stejné indiferenční křivce) 

4) Řídící kritérium vyřadím (dál s ním nepracuji). Vezmu druhé kritérium z bodu 3 a společně 
s ještě nepoužitým kritériem opakuji postup, dokud mi nezbyde pouze poslední 

5) Pokud zbylé kritérium je MAX, pak nejlepší variantou je ta s nejvyšší kriteriální hodnotou 

Příklad 1: a)  Pomocí aspirační úrovně vyberte nejlepší mobilní telefon. Výsledná varianta musí být 
nadprůměrná ve všech kritériích.  

     b) Varianty B, G a H zakreslete do polygonálního zobrazení. 

 Počet poruch Kapacita baterie Cena (EUR) 
A 5 5000 200 

B 1 11000 100 

C 5 11000 160 

D 5 4000 180 

E 4 8000 200 

F 4 10000 180 

G 1 11000 80 

H 1 10000 80 

I 3 11000 80 

J 2 9000 120 
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Příklad 2: Vyberte nejlepší automobil metodou pořadí a bodovací metodou, pokud o modelech víte 
následující 

  Počet koní Cena (tis) Spotřeba Počet válců 

a1 75 190 7 4 

a2 80 210 6,2 4 

a3 105 350 8,5 6 

a4 95 280 7,9 6 

  MAX MIN MIN MAX 

Váhy 0,25 0,25 0,4 0,1 

 

  Počet koní Cena (tis) Spotřeba Počet válců Průměrné pořadí Průměrné pořadí 

a1            

a2            

a3            

a4            

  MAX MIN MIN MAX    

Váhy 0,25 0,25 0,4 0,1   

 

 

 

 

  Počet koní Cena (tis) Spotřeba Počet válců Průměrné body 

a1           

a2           

a3           

a4           

  MAX MIN MIN MAX   

Váhy 0,25 0,25 0,4 0,1  
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Příklad 3: Vyberte nejlepší automobil metodou bazické varianty. Jako bazickou variantu vezměte 
hypotetickou ideální variantu. 

  Počet koní Cena (tis) Spotřeba Počet válců 

a1 75 190 7 4 

a2 80 210 6,2 4 

a3 105 350 8,5 6 

a4 95 280 7,9 6 

  MAX MIN MIN MAX 

Váhy 0,25 0,25 0,4 0,1 

 𝑦𝑗
𝐵         

  

 

Počet koní Cena (tis) Spotřeba Počet válců Užitek  

a1           

a2           

a3           

a4           

  MAX MIN MIN MAX   

Váhy 0,25 0,25 0,4 0,1   

 

 

Příklad 4: Vyberte nejlepší automobil metodou váženého součtu. 

  Počet koní Cena (tis) Spotřeba Počet válců  

a1 75 190 7 4  

a2 80 210 6,2 4  

a3 105 350 8,5 6  

a4 95 280 7,9 6  

  MAX MIN MIN MAX  

Váhy 0,25 0,25 0,4 0,1  

Ideální (H)          

Bazální (D)      
  

  Počet koní Cena (tis) Spotřeba Počet válců Užitek 

a1           

a2           

a3           

a4           

Váhy 0,25 0,25 0,4 0,1  
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Příklad 5: Vyberte nejlepší automobil metodou TOPSIS 

  Počet koní Cena (tis) Spotřeba Počet válců 

a1 75 190 7 4 

a2 80 210 6,2 4 

a3 105 350 8,5 6 

a4 95 280 7,9 6 

 ∑ 𝑦𝑖𝑗
2𝑛

𝑦=1  32075 281100 222,1 104 

 √  179,09 530,19 14,90 10,20 

Váhy 0,25 0,25 0,4 0,1 

 

 𝑅𝑖𝑗  Počet koní Cena (tis) Spotřeba Počet válců 

a1 0,41877 0,35836 0,46970 0,39223 

a2 0,44669 0,39609 0,41602 0,39223 

a3 0,58628 0,66014 0,57035 0,58835 

a4 0,53044 0,52811 0,53009 0,58835 

Váhy 0,25 0,25 0,4 0,1 

 

 𝑊𝑖𝑗  Počet koní Cena (tis) Spotřeba Počet válců 

a1 0,10469 0,08959 0,18788 0,03922 

a2 0,11167 0,09902 0,16641 0,03922 

a3 0,14657 0,16504 0,22814 0,05883 

a4 0,13261 0,13203 0,21204 0,05883 

  MAX MIN MIN MAX 

Váhy 0,25 0,25 0,4 0,1 

H 0,14657 0,08959 0,16641 0,05883 

D 0,10469 0,16504 0,22814 0,03922 

 

 (𝑤𝑖𝑗 − 𝐻𝑗)2    𝑑𝑖
+ 

0,001754 0,000000 0,000461 0,000385 0,050984 

0,001218 0,000089 0,000000 0,000385 0,041127 

0,000000 0,005692 0,003811 0,000000 0,097482 

0,000195 0,001801 0,002082 0,000000 0,063857 

 

 (𝑤𝑖𝑗 − 𝐷𝑗)2    𝑑𝑖
− 

0,000000 0,005692 0,001621 0,000000 0,085515 

0,000049 0,004358 0,003811 0,000000 0,09065 

0,001754 0,000000 0,000000 0,000385 0,046242 

0,000779 0,001089 0,000259 0,000385 0,050128 

 

 𝑐𝑖 
a1 0,626 

a2 0,688 

a3 0,322 

a4 0,440 
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Příklad 6: Vyberte nejlepší vysavač metodou AHP. 

  cena výkon (W) váha (kg) 

A1 5000 2000 7 

A2 8000 2700 5 

A3 6000 2500 6 

  MIN MAX MIN 

váhy 0,3 0,1 0,6 

 

K1       

0,3 A1 A2 A3 Geom. průměr Normování Užitek 

A1       

A2       

A3       

       

 

K2       

0,1 A1 A2 A3 Geom. průměr Normování Užitek 

A1       

A2       

A3       

       

 

K3       

0,6 A1 A2 A3 Geom. průměr Normování Užitek 

A1       

A2       

A3       

       

 

  K1 K2 K3 Celkový užitek 

A1         

A2         

A3         
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Příklad 7: Vyberte nejlepší vysavač metodou PROMETHE, pokud víme 

 Rozdíl v ceně větší než 1000 je absolutně významný, jinak absolutně nevýznamný 

 Rozdíl ve výkonu větší než 150 je významný na 50 %, rozdíl větší jak 500 je absolutně 
významný, jinak absolutně nevýznamný 

 Jakýkoliv rozdíl ve váze je absolutně významný 

  cena výkon (W) váha (kg) 

A1 5000 2000 7 

A2 8000 2700 5 

A3 6000 2500 6 

  MIN MAX MIN 

váhy 0,3 0,1 0,6 

 

  A1 A2 A3 Kladný tok Čistý tok 

A1           

A2           

A3           

Záporný tok           
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Příklad 8: Metodou postupných substitucí vyber nejlepší vysavač, pokud víme 

 Spotřebitel je ochoten koupit si vysavač o 1kg těžší, pokud bude o 500Kč levnější 

 Spotřebitel si cení každých 100W na 500Kč 

  cena výkon (W) váha (kg) 

A1 5000 2000 7 

A2 8000 2700 5 

A3 6000 2500 6 

  MIN MAX MIN 

váhy 0,3 0,1 0,6 
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4. Strukturální analýza  
 

Schéma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vztahy:  

 𝑋𝑛 = 𝑥𝑛1 + ⋯ + 𝑥𝑛𝑛 + 𝑌𝑛 

 Technicko-ekonomické koeficienty 𝑎𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

𝑋𝑗
→ matice technicko-ekonomických koeficientů 𝐴 

 Leontievova matice (𝐸 − 𝐴) → Určuje množství finální produkce z jednotky celkové produkce 

 Matice koeficientů komplexní spotřeby (plných nákladů) 𝐵 = (𝐸 − 𝐴)−1 

 Koeficienty normy spotřeby primárních činitelů  𝑚𝑖𝑗 =
𝑧𝑘𝑗

𝑋𝑗
→ matice 𝑀 

 𝒁 = 𝑴𝑿 

 𝑋 = 𝐴𝑋 + 𝑌 →  𝒀 = (𝑬 − 𝑨)𝑿 →  𝑿 = (𝑬 − 𝑨)−1𝒀 

 

Příklad 1: Bilanci podniku zobrazuje následující tabulka meziodvětvových vztahů. 

  A B C 
Konečná 
spotřeba 

Celková 
produkce 

A 1800 ? - 1800 6000 

B ? 4800 800 5500 12 000 

C ? 1200 200 300 2000 

odpisy ? 600 200 - 1100 

mzdy 2400 ? 400 - ? 

daně ? 1200 ? - 1900 

celková produkce 6000 12 000 ? - 20 000 

 

 

Navíc známe matici koeficientů plných nákladů   𝐵 = (
1,568 0,564 0,251
0,486 1,975 0,877
0,141 0,251 1,222

) 
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a) Doplňte tabulku meziodvětvových vtahů 

  A B C 
Konečná 
spotřeba 

Celková 
produkce 

A 1800  - 1800 6000 

B  4800 800 5500 12 000 

C  1200 200 300 2000 

odpisy  600 200 - 1100 

mzdy 2400  400 -  

daně  1200  - 1900 

celková produkce 6000 12 000  - 20 000 

 

b) Zjistěte matici technicko-ekonomických koeficientů 

 

 

 

 

 

c) Určete matici koeficientů normy spotřeby primárních činitelů 

 

 

 

 

 

d) Určete Leontievovu matici 

 

 

 

 

 

e) Jak se změní celková produkce, pokud vektor konečné spotřeby bude následující:  

𝑌 = (2000; 5000; 1000)′ 
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f) Jak se změní celkové množství primárních činitelů, pokud bude celkový výstup roven hodnotě 
zjištěné v úloze výše? 

 

 

 

 

 

 

g) Jak se změní celá tabulka meziodvětvových vztahů, pokud bude platit zadání viz e)? 

 

  A B C 
Konečná 
spotřeba 

Celková 
produkce 

A      

B      

C      

odpisy      

mzdy      

daně      

celková produkce      

 

 

 

 

 

 

h) Jak by musel vzrůst výstup C, pokud by se výstup B snížil o 10 %, pokud chceme, aby se 
nezměnily mzdy? Vycházejte z původního zadání. 
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5. Hodnocení efektivnosti  
3 druhy efektivnosti 

 Hospodárnost = economy 

 Účinnost = efficiency 

 Účelnost = effectiveness 

Virtuální jednotka – hypotetický (reálná) efektivní jednotka, která náleží příslušné neefektivní 
jednotce. Postup: 

1) Dle grafu určím peer jednotky 

2) Zjistím předpis přímky spojující peer jednotky.  

3) Zjistím předpis přímky jdoucí ze středu soustavy do dané neefektivní jednotky 

4) Spočítám souřadnice průsečíků dvou výše uvedených přímek 

Peer jednotka  

 reálná efektivní jednotka, která leží na spojnici středu soustavy a dané neefektivní jednotky  

 reálné efektivní jednotky, které leží kolem virtuální jednotky příslušné k jednotce neefektivní 

Typy modelů 

 vstupově orientovaný: snažím se minimalizovat vstupy 

 výstupově orientovaný: snažím se maximalizovat výstupy 

Efektivnost neefektivní jednotky: Zjistím jako poměr souřadnic neefektivní a virtuální jednotky 

 

 

 

Příklad 1: V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty poboček firmy, přičemž každou z poboček 
obsluhuje stejný počet zaměstnanců.  

  
Zisk 

Počet spokojených 
zákazníků 

A 20 25 

B 90 21 

C 10 5 

D 90 14 

E 100 10 

F 50 17 
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a) Graficky vyhodnoťte efektivnost jednotlivých poboček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Pro neefektivní varianty určete jejich peer varianty 

 

 

 

 

c) Určete virtuální jednotku pro pobočku D a určete míru její efektivnosti, pokud víte, že rovnice 
přímky praktické efektivnosti procházející pobočkami B a E má tvar 𝑦 = −1,1𝑥 + 120. 
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Příklad 2: Společnost analyzuje efektivnost svých poboček pomocí dvou vstupů a dvou výstupů. Níže 
jsou uvedené základní údaje pro tyto pobočky a zároveň řešení pomocného modelu lineárního pro-
gramování. 

  

Zaměstnanci 
(osob) 

Osobní náklady 
(tis. Kč/měs.) 

Počet zakázek 
(ks/měs.) 

Tržby za zakázky 
(mil. Kč/měs.) 

Praha 25 662 80 7,6 

Brno 15 337 45 3,6 

Ostrava 15 300 60 2,7 

Plzeň 18 400 25 4,5 

Olomouc 10 185 35 2,2 

 

 

a) Sestavte pomocný model lineárního programování model CCR pro jednotku Plzeň. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Určete efektivnost jednotky Plzeň, její peer jednotky a hodnoty vstupů její virtuální jednotky.  

Bazické proměnné Hodnota u14 R-Fix. Vstupů R-Praha R-Olomouc

v24 0 0,19 0 0 0,02

v14 0 -3,84 0 0,09 -0,32

R-Brno 0,06 -0,62 0,06 -0,28 -0,65

R-Ostrava 0,16 20,27 0,16 -0,08 -0,96

R-Plzeň 0,34 -24,85 0,34 -0,14 -1,1

u24 0,19 14,24 0,19 0,04 0,31

Plzeň 0,66 24,85 0,66 0,14 1,1
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6. Systémy hromadné obsluhy 
 

Schéma:  

 

 

 

 

 

Model: A / B / C / D / E / F     

A: Rozdělení mezi vstupy požadavků do systému 

B: Rozdělení mezi výstupy požadavků do systému (obsluhou) 

C: Počet obslužných míst (m) 

D: Maximální délka fronty 

E: Velikost populace (zdroje) 

F: Režim fronty 

Nás budou zajímat dva druhy systémů a to 

 M/M/1/∞/∞/FIFO 

 M/M/2/∞/∞/FIFO 

Pár vzorečků, co je nutné znát: 

λ  Intenzita vstupu (počet jednotek, které do systému vstoupí za určitý čas) 

μ*m  Intenzita výstupu (počet jednotek, které systém obslouží za určitý čas) 

λ

m∗μ
= 𝜌 Intenzita provozu 

𝜌

1−𝜌
  Průměrný počet jednotek v systému 

𝜌2

1−𝜌
  Průměrný počet jednotek ve frontě 

1

μ−λ
  Průměrná doba strávená v systému 

λ

μ(μ−λ)
  Průměrná doba strávená ve frontě 

𝜌𝑛+1  Pravděpodobnost, že v systému je více než n jednotek 

(1 − 𝜌)𝜌𝑛 Pravděpodobnost, že v systému je právě n jednotek 

𝜌𝑛  Pravděpodobnost, že v systému je n a více jednotek 
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Příklad 1: Jim, obyvatel jedné vesnice ležící na okraji pouště v subtropickém pásu, kde se střídají tři 
druhy počasí (zima, extrémní vedro a deště), si přivlastnil místní studnu a rozhodl se vodu prodávat 
ostatní obyvatelům za poplatek 24h denně. Vypozoroval, že příchod obyvatel pro vodu se liší 
v závislosti na počasí. Při teplotách okolo 40°C každou 1min 40s přijde někdo pro vodu. Pokud prší, pak 
si obyvatelé nachytají vlastní vodu a v případě velmi chladného počasí přijde za den 240 obyvatel. Se 
zdvořilou konverzací o počasí Jimovi zabere obsluha jednoho obyvatele zhruba 90 vteřin. 

 

a) Jaká je intenzita vstupu? 

 

 

b) Jaká je intenzita obsluhy/výstupu? 

 

 

c) Jaká je intenzita provozu? 

 

 

 

 

d) Kolik průměrně sousedů u Jima ve stánku je a jak dlouho trvá, než jsou obslouženi, pokud je 
vedro? 

 

 

 

e) Jaký je průměrný počet jednotek ve frontě a jak dlouho čekají ve frontě, pokud je vedro? 

 

 

 

f) V zimě se nikomu nechce stát na mrazu. Jaká je pravděpodobnost, že nově příchozí nebude 
muset čekat? 

 

 

g) Jaká je pravděpodobnost, že jeden člověk bude obsluhován a jeden bude čekat ve frontě, 
pokud je zima? 
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h) S jakou frekvencí musí chodit sousedi, aby pravděpodobnost, že Jim zrovna nic nebude dělat 
a bude se moci opalovat, byla 0,2? 

 

 

 

 

i) Jim se rozhodl, že raději zaměstná místo sebe kamarády, aby měl více volného času. Bude pro 
něj výhodnější zaměstnat jen Petra nebo i Pavla? Víme, že mzda je 300 Kč a ušlý zisk 
z každého souseda čekajícího ve frontě je 40 Kč. (uvažujte příznivé počasí) 

 

 

 

 

 

 

 

j) Jaká je pravděpodobnost, že ve vedrech za hodinu přijdete 30 lidí? 

 

 

 

 

 

 

 

k) Jaká je pravděpodobnost, že mezi 8:00 a 8:06 někdo přijde? (uvažujte příznivé počasí) 
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Příklad 2: Prodejce vánočních kaprů dokáže prodat rybu za 3 minuty. Pokud si ji ale zákazník přeje 
rovněž vykuchat, potřebuje na celý prodej 6 minut. Za hodinu průměrně přijde 8 zákazníků, kteří si 
koupí celou rybu a 5 zákazníků, kteří chtějí rybu rovněž vykuchat. 

a) Je systém funkční? Jaká je pravděpodobnost, že zákazník přijde a nebude vůbec čekat ve frontě? 
Předpokládejte příchod zákazníků i jejich obsluhu jako spojený poissonovský proces. 

 

 

 

 

 

 

b) Jak rychle by musela za jinak stejných podmínek obsluhy vykuchat kapra, aby intenzita provozu 
systému byla 75 %? 
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7. Markovovy řetězce 
Pointa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matice pravděpodobnosti přechodu P: Udává pravděpodobnost, že se systém dostane ze stavu i do 
stavu j. (součet hodnot v řádcích je roven jedné) 

Absolutní pravděpodobnost (𝑝𝑖
𝑛): Udává pravděpodobnost, že se systém v čase n bude nacházet ve 

stavu i. 

Počáteční pravděpodobnost stavů: Udává rozložení stavů na počátku řetězce.  

Pro pravděpodobnosti v jednotlivých časech a matici P platí vztah: 𝒑𝒏+1 = 𝒑𝒏 ∗ 𝑷 

 

Příklad 1: Do pekárny na malém městě o 800 obyvatelích chodí každý obyvatel každý den pro jeden 
bochník chleba. Zákazníci mají na výběr dva druhy – Šumavu nebo Horal. Majitel pekárny vypozoroval, 
že ačkoliv lidé střídají oba druhy bochníků, jsou tyto změny vždy pravidelné. Tabulka níže zobrazuje 
počty zákazníků, kteří zůstávají „věrní“ a kteří přecházejí na druhý druh bochníku. 

 Koupí Šumavu 2. den Koupí Horal 2. den 

Koupí Šumavu 1. den 320 480 

Koupí Horal 1. den 160 640 

 

a) Jak vypadá pravděpodobnost nákupu jednotlivých typů v dlouhém období? (limitní 
pravděpodobnost; stacionární pravděpodobnosti; prav. na kterých se model ustálí) 
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b) Jak bude prodej vypadat ve čtvrtek, jestliže víme, že v pondělí si Šumavu i Horal koupí 50 % 
lidí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad 2: V pohádkovém seriálu Bob a Bobek na začátku každého dílu spali oba králíci v jednom 
klobouku a jeden budil druhého. Seriál měl 39 dílů. 

a) V 34. díle se jim rozbil budík a do konce seriálu už ho neopravili. Od té doby je budil kouzelník 
Pokustón tak, že jednoho z nich náhodně vytáhl. Jaká je pravděpodobnost, že byl alespoň 2x takto 
vzbuzen Bob, který je větší (poměr jejich těl je 6:4)? 

 

 

 

 

 

b) Do té doby mělo buzení pravidla. Když ráno budil Bob, další den ráno budil znovu 
s pravděpodobností 0,7. Když ráno budil Bobek, budil znovu on s pravděpodobností 0,5. Sestavte 
matici pravděpodobnosti přechodů pro markovský řetězec a určete pravděpodobnosti buzení 
jednotlivými králíky pro následující dva dny, pokud dnes ráno budil Bobek. 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad 3: Vlivem působení magnetického pole se vždy částice přesune s pravděpodobností 0,8 o jedno 
místo doleva, s pravděpodobností 0,1 o jedno místo doprava a jinak zůstane na místě. Koncové body 
A a E částici pohlcují. V současné době se částice nachází v bodě C. S jakou pravděpodobností bude po 
dvou přesunech pohlcena v bodě A? Sestavte model pro výpočet limitních pravděpodobností. 
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8. Vícekriteriální optimalizace 
Máme nekonečnou množinu možných variant 

3 možnosti:  

 Agregace kriteriálních funkcí 

Postup:  

1. Sestavíme účelové funkce 

2. Normalizujeme koeficienty účelových funkcí (sečteme všechny koeficienty a touto 
hodnotou pak každý z koeficientů vydělíme) 

3. Stanovíme váhy jednotlivých účelových funkcí 

4. Zjistíme koeficienty agregované funkce jako součet (u maximalizačních účelových funkcí) 
součinů vah a koeficientů dílčích účelových funkcí (u minimalizačních účelových funkcí 
použijeme rozdíl). 

 Převod kriteriálních funkcí na omezující podmínky 

Postup: 

1. Sestavíme model lineárního programování. Určitě dostaneme alespoň dvě účelové 
funkce 

2. Vybereme si jednu z funkcí a místo její povahy (MAX, MIN) napíšeme nerovnost. Hodnota 
pravé strany podmínky bude plynout ze zadání. 

 Cílové programování 

Postup: 

1. Sestavíme model LP 

2. Dle zadání upravíme některé nerovnosti v podmínkách nebo kriteriální funkce na rovnosti 
pomocí dosazení doplňkových proměnných 𝑑𝑖

+- překročení a 𝑑𝑖
−- nesplnění.  

3. Vytvoříme novou kriteriální funkci, ve které budeme zohledňovat pouze relevantní 
doplňkové proměnné s cílem tuto novou funkci minimalizovat.  

Příklad 1: Sestavte model LP pomocí metody cílového programování, pokud víte, že ideální hodnota 
zisku je 160tis. (bazální 120 tis.) a nákladů 75 tis. (bazální 130 tis.). Navíc víme, že Marockých bobů je 
max. 500kg, Tuniských 750kg a Alžírských 300Kg. Zároveň zisk je silně preferován před náklady. 

Složka (v kg) Nescafé Tchibo 
Gramů 
kofeinu  

(na 1kg bobů) 

Marocké 
boby 15 20 25 

Tuniské 
boby 35 5 30 

Alžírské 
boby 0 25 22 

Zisk 6 5 MAX 

náklady 3 2 MIN 
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Sestavíme model LP 

 

 

 

 

 

 

 

Ideální hodnoty se týkají velikosti zisku a nákladů, proto budeme dále pracovat s U1 a U2, které 
upravíme na rovnost.  

 

 

 

 

Vytvoříme cílovou účelovou funkci 

a) Oboustranná penalizace odchylek 

 

 

 

 

 

 

 

b) Jednostranná penalizace odchylek 
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Příklad 2: Investor chce investovat do zlata a stříbra. Má k dispozici 10 milionů, přičemž do každého 
kovu chce dát alespoň 2 miliony. Riziko, které chce minimalizovat, si obodoval pro zlato 1 a stříbro 4. 
Preferuje zisk ze zlata velmi slabě před stříbrem. Zisk chce maximalizovat.  

a) Řešte pomocí parciální optimalizace 

b) Sestavte agregovanou kriteriální funkci, pokud víte, že investor slabě preferuje riziko před 
ziskem. Zakreslete a určete kompromisní řešení 

c) Vycházejte ze zadání A. Převeďte účelovou funkci zisku na omezující podmínku, pokud zisk 
preferujete před rizikem. 

 

  



KCKurzy 2019 33 
 

9. Systémová dynamika 
Zachycují část reality 

V modelech se vyskytují:  

 Stavové proměnné 

 

 

 Tokové proměnné  

 

 

 Pomocné proměnné  

 

 

 Polarita vazeb:  (+) … Čím víc, tím víc 

(-) … Čím víc, tím méně 

 Zpětnovazebné smyčky: Zakreslujeme, pokud jedna proměnná přes posloupnost „šipek“ 
ovlivňuje sama sebe.  

 

 

Příklad 1: Ve firmě jsou pomocí strojů vyráběny výrobky, které jsou následně prodávány. Prodeje 
výrobků nám generují tržby, které zvyšují reklamu na firmu. Díky reklamě se zvedají prodeje. Firma 
stroje nakupuje. Čím větší jsou tržby, tím vyšší má firma zisk, který zvyšuje množství nakupovaných 
strojů. Čím více přijde reklamací, tím menší jsou tržby. 

 Zakreslete diagram tohoto problému, označte polaritu vazeb a zpětnovazebné smyčky. 
V textu je vždy vyznačen prvotní výskyt proměnné (stavová, toková, pomocná). 

Akumulace

tok

proměnná 1 proměnná 2
+

-



KCKurzy 2019 34 
 

 

Příklad 2: Ve firmě se počet zaměstnanců zvyšuje jejich náborem a snižuje přesunutím do jiných 
závodů. Čím více máme zaměstnanců, tím větší počet trávníků můžou vyrobit. Větší počet trávníků 
nám generuje vyšší výnosy, které umožňují nábor dalších zaměstnanců. Díky vyšším výnosům mohu 
nakupovat nové stroje, které mi umožňují přesouvat více pracovníků do jiných závodů. 

Zakreslete diagram tohoto problému, označte polaritu vazeb a zpětnovazebné smyčky. 
V textu je vždy vyznačen prvotní výskyt proměnné (stavová, toková, pomocná). 
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10. Teorie her 
Hra dvou inteligentních hráčů, kteří volí z několika svých strategií.  

Řešení: 

 V oboru čistých strategií: Každý hráč zvolí pouze jednu ze svých strategií. V každém řádku 
zjistím nejmenší z hodnot. Z nich pak vyberu maximální. V každém sloupci vyberu maximální 
hodnoty a z nich pak vyberu nejmenší. Pokud se tyto dvě hodnoty rovnají, má hra řešení 
v oboru čistých strategií (nalezli jsme tzv. sedlový bod). Tato hodnota se nazývá cenou hry a 
pomocí jejího umístění ve výchozí tabulce zjistíme strategie, které hráči zvolí. 

 V oboru smíšených strategií: Pokud neexistuje sedlový bod, pak má hra řešení v oboru 
smíšených strategií, tedy hráči volí více strategií najednou. Nutno řešit pomocí úlohy lineárního 
programování. 

 

Příklad 1: Na trhu existují dvě firmy, přičemž každá z nich volí z odlišných strategií, aby nalákala co 
nejvíc z 13 milionů zákazníků. Jejich počet při daných strategiích udává následující tabulka. 

  S1 S2 S3 S4 

R1 7 4 8 6 

R2 8 5 10 12 

R3 5 3 2 5 

 

a) Určete cenu hry a optimální strategie obou hráčů. Určete vítěze hry. 

 

  S1 S2 S3 S4 

R1 7 4 8 6 

R2 8 5 10 12 

R3 5 3 2 5 

 

 

 

b) Převeďte hru na hru s nulovým součtem. Určete vítěze hry 

 

  S1 S2 S3 S4 

R1     

R2     

R3     
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Příklad 2: Studenti vysoké školy se dohodli, že si zahrají hru kámen, nůžky, papír. Banda šprtů se roz-
hodla, že na ostatní vyzraje a spočítá si nejvýhodnější strategii k výhře. Platí standartní pravidla, tedy 
kámen rozbije nůžky, nůžky rozstřihnou papír a papír zabalí kámen. Pokud oba studenti zvolí stejný 
nástroj, nastává remíza. 

a) Sestavte model teorie her a pokuste se jej vyřešit v oboru čistých strategií. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Sestavte pomocný model lineárního programování pro řešení modelu ve smíšených 
strategiích. S využitím výsledné simplexové tabulky určete pravděpodobnosti užití jednotlivých 
strategií a cenu hry. 

 

 

  

Kámen 1H Nůžky 1H Papír 1H Kámen 2H Nůžky 2H Papír 2H b

Nůžky 1H 0 1 0 7/18 1/18 - 5/18 1/6

Papír 1H 0 0 1 - 5/18 7/18 1/18 1/6

Kámen 1H 1 0 0 1/18 - 5/18 7/18 1/6

0 0 0 1/6 1/6 1/6 1/2
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Příklad 4: Týmy řeší před zápasem strategii, kterou zvolí do dalšího zápasu. Hostující tým zvažuje: 
zúžení sestavy, promíchání formací, přesilovku a bitku. Domácí tým má následující možnosti: 
pokračovat bez změny, posílit obranu a zrychlit. Model lineárního programování vypadá takto: 

0,6𝑥1 + 0,7𝑥2 + 0,8𝑥3 + 0,7𝑥4 ≤ 1 
0,5𝑥1 + 0,5𝑥2 + 0,9𝑥3 + 0,6𝑥4 ≤ 1 
0,4𝑥1 + 0,4𝑥2 + 0,5𝑥3 + 0,6𝑥4 ≤ 1 
𝑧 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 → 𝑀𝐴𝑋 
𝑥1,2,3 ≥ 0 

a) Převeďte výše uvedený model do normálního tvaru hry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Určete horní a dolní cenu hry. 
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Příklad 5: Dvě firmy působící na trhu chtějí maximalizovat svůj zisk. Dle různých strategií získají různý 
podíl na trhu – viz následující tabulka. 

  Soutěže Nový prodej Inovace Reklama 

Slevy 80 / 45 70 / 60 90 / 35 55 / 65 

Reklama 60 / 65 75 / 40 70 / 50 65 / 70 

Sortiment 40 / 85 60 / 60 55 / 65 40 / 80 

 

a) Určete optimální strategie firem. Uvažujte nekooperativní model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Určete optimální strategie firem. Uvažujte kooperativní model. 

  Soutěže Nový prodej Inovace Reklama 

Slevy     

Reklama     

Sortiment     

 


