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MODELOVANIE  REVERZNÝCH MATERIÁLOVÝCH TOKOV 1 
MODELING OF REVERSE MATERIAL FLOWS 

 
Ivan Brezina – Juraj Pekár  

 

Abstrakt 

Ekonomické ciele, ale predovšetkým hromadenie odpadov, nárast odpadových materiálov a 
existujúca legislatíva pre odpadové hospodárstvo vedú k rozvoju reverznej logistiky tak na 
makroekonomickej, ako aj mikroekonomickej úrovni. Individuálni výrobcovia si čoraz viac 
uvedomujú výhody opätovného využitia alebo recyklácie ich produktov. Riadenie týchto 
procesov môže byť podporené najrôznejšími kvantitatívnymi prístupmi, z ktorých sa ako 
veľmi efektívne javia matematické modely. V tomto príspevku  uvedieme možnosti 
bilančného modelu reverznej logistiky.  

Kľúčové slová: reverzná logistika, odpad, recyklovanie, reverzné materiálové toky,  modely 
reverznej logistiky 
 
Abstract 

Not only the economic goals but also an accumulation of waste, growing of waste dumps and 
related legislation on waste collection and elimination have motivated the development of 
reverse logistics on both macro- and microeconomic level. Individual producers also started to 
perceive the benefits of reusing or recycling their products. Management of these processes 
can be supported by different quantitative approaches, from which very effective seem to be 
mathematical models. In this article we mention the possibilities of balance model of reverse 
logistics. 

Keywords: reverse logistics, waste, recycling, reverse material flows, reverse logistics models 

 

ÚVOD 

Reverzná logistika je tou súčasťou manažmentu, ktorá okrem prvoradej úlohy optimalizácie 
ekonomických činností kladie dôraz na ciele sociálne a environmentálne. S pojmom reverznej 
logistiky sa v literatúre možno stretnúť až v 90-tych rokoch 20. storočia. Na rozdiel od 
pôvodného chápania logistiky, ktorá bola orientovaná predovšetkým na riadenie 
materiálových tokov od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi, je reverzná logistika 
orientovaná aj na procesy od odberateľa k dodávateľovi na opätovné spracovanie alebo 
pretvorenie výrobkov, ktoré sú za zenitom svojej životnosti. 

Z literatúry2 sú známe dva základné pohľady na reverznú logistiku, americký a európsky. 
Podstatou ich rozličného chápania reverznej logistiky je predmet jej záujmu, keď v 
americkom chápaní je predmetom záujmu tovar (reklamácie, nepredané zásoby) 

                                                 
1 Príspevok je súčasťou grantového projektu MŠ SR VEGA 1/4588/07 „Reverse Logistics Modeling – 
Optimization of Recycling and Disposal Processes“.   
 
2 DUPAĽ, A.: Synergické aspekty logistiky a ochrany životného prostredia v podmienkach rozvoja podnikov na 
Slovensku. In.: zborník z vedeckého seminára „Environmentálne aspekty rozvoja podnikov v SR – I“, EU v 
Bratislave, FPM, KMVaL, Bratislava 2008, ISBN 978-80-225-2697-5 



a v európskom chápaní je predmetom záujmu predovšetkým recyklácia odpadu. Oba prístupy 
však majú spoločnú orientáciu na riadenie materiálových tokov už použitého materiálu 
(výrobky, súčiastky, vedľajšie produkty, nadbytočné zásoby, obalový materiál a pod.). 

Podstatou reverznej logistiky je teda predovšetkým manažment spätne orientovaných tokov 
tovaru (fyzických aj informačných), odpadu, obalov a znovu použiteľných materiálov od 
spotrebiteľa k distribútorovi, respektíve až k pôvodnému výrobcovi. Hlavným cieľom 
reverznej logistiky je manažment reklamácií, opráv, opätovného použitia, recyklácie alebo 
likvidácie v zmysle platných predpisov a smerníc ekologicky žiaducim spôsobom.3  

V súčasnosti nadobúda reverzná logistika nadobúda okrem svojho environmentálneho 
významu aj čoraz väčší národohospodársky význam, pretože odpad a ďalšie recyklačné prvky 
môžu byť opäť použité. Pritom pri predpoklade obmedzenosti zdrojov  je rozhodujúci pomer 
nákladov na ich zhodnotenie a odstránenie. 

Mimoriadny význam nadobúda preto optimalizácia spätných materiálových tokov, pri ktorej 
ako efektívny nástroj môžu byť použité najrozličnejšie modely. 

 

1. PREDMET MODELOVANIA REVERZNEJ LOGISTIKY 
Objektom modelovania v reverznej logistike sú  predovšetkým jej jednotlivé základné prvky, 
pričom vzťahy medzi nimi sa zvyčajne zobrazujú pomocou tzv. obrátenej pyramídy 
obnovovacích možností,4 ktorá je uvedená na obrázku 1.  

 

Obr. 1 Obrátená pyramída obnovovacích možností 

 

Ak sa nemení vlastná podstata produktov, hovoríme o priamom obnovovaní, ktoré je 
reprezentované opätovným predajom, opätovným použitím, resp. redistribúciou produktov. 

                                                 
3  BREZINA, I., ČIČKOVÁ, Z., REIFF, M.: Kvantitatívne metódy na podporu logistických procesov,  

Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, 2009 
4  DEKKER, R. – FLEISCHMANN, M. – INDERFURTH, K. – WASSENHOVE, L. N. v. (Eds.): OR Models 

for Eco-eco Closed-loop Supply Chain Optimization in Reverse Logistics. Springer-Verlag, Berlin 2004 



Tieto operácie zodpovedajú tým procesom, ktoré umožňujú znižovať množstvo použitého 
materiálu a tvorbu odpadu a jeho zdrojov. Priame obnovovanie svojou podstatou umožňujú 
predchádzať tomu, aby sa z materiálov stával odpad a čiastočne zabrániť, aby sa do procesu 
spracovania odpadu dostávali nebezpečné látky. Priame obnovovanie teda nemení 
materiálovú a funkčnú podstatu produktov, tieto procesy zahŕňajú iba ich fyzický presun na 
iné miesto.  

Operácie uvedené v spodnej časti obrátenej pyramídy sa zaoberajú vlastnou zmenou 
materiálových alebo funkčných vlastností produktu. Opravou, modernizáciou alebo 
prerobením sa stáva produkt opätovne použiteľný na tie isté účely, na ktoré bol pôvodne 
vyrobený.  

Pri recyklácii sa takisto mení podstata produktu. Predstavuje proces opätovného využitia už 
predtým použitých materiálov a produktov (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných 
kovov, skla, plastov a pneumatík, ...). Recyklácia umožňuje efektívnejšie využívanie 
materiálových zdrojov, redukuje spotrebu prírodných materiálov, umožňuje redukovať 
uskladnenie odpadov a takisto spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových 
plynov. Recyklácia predstavuje jeden z najdôležitejších spôsobov zneškodňovania odpadov, 
je jedným z najdôležitejších ekonomických nástrojov zhodnocovania odpadov a pritom 
najekologickejším nástrojom slúžiacim na znižovanie hromadiaceho sa odpadu.  

V prípade, ak nie je možné realizovať niektorý z uvedených krokov (technické, 
technologické, ekonomické či ekologické aspekty), nasleduje konečná likvidácia produktu. 

 

2. MODELOVANIE REVERZNEJ LOGISTIKY 
V súčasnosti je pre mnohé odvetvia, v ktorých dochádza k značnej produkcii 
recyklovateľného odpadu, charakteristické využívanie takých modelovacích prístupov, ktoré 
poskytujú možnosť modelovať pohyb materiálu, výrobkov či tovarov od výrobcov 
k spotrebiteľom, a spätne časť z nich od spotrebiteľov k výrobcom.  

Cieľom modelov reverznej logistiky je predovšetkým bilancovanie a optimalizácia 
materiálových tokov tak od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi, ako aj spätných 
materiálových tokov opačným smerom od spotrebiteľa späť k výrobcovi. Tieto modely sú 
zvyčajne zamerané na návrat výrobku v rámci jeho opätovného použitia (distribúcia k iným 
spotrebiteľom na opätovný predaj – Networks for Re-Use/Re-Distribution/Re-Sale), prípadne 
sa výrobok vráti k výrobcovi z dôvodu jeho prerobenia, inovácie alebo zmeny obalu 
(Networks for Remanufacturing/Re-Design). Ich obsahom je tiež recyklácia, nie však 
s ohľadom na životné prostredie, ale s cieľom využiť suroviny na opätovnú výrobu (Networks 
for Recycling).  

Ďalšia skupina modelov je orientovaná optimalizáciu návratov produktov podniku v rámci 
predaja (Commercial Returns Cases) alebo o servisné návraty (Service Return Cases). 
Objektom modelovania bývajú často aj návraty za účelom opätovného prerobenia alebo 
recyklácie po splnení účelu použitia, na ktoré bol produkt určený (End-of-Use Returns Cases), 
alebo po dovŕšení jeho životnosti (End-of-Life Returns Cases). Uvedené modely sú 
v literatúre5 pomerne dobre rozpracované a známe sú aj ich aplikácie.  

Hodnotenie materiálových tokov je dôležitým prvkom riadenia dodávateľsko-odberateľského 
reťazca a zabezpečuje spätnú väzbu pre kontinuálne zlepšovanie procesu plánovania a 
riadenia. Bilančné modely spätných materiálových tokov umožňujú analyzovať tieto toky 

                                                 
5 FLEISCHMANN, M. a kol:  Reverse Logistics Network Design in Reverse Logistics. Springer-Verlag, Berlin, 
2004, s. 65-94 



a poskytovať údaje o hodnotenom procese, porovnávať ich s plánovanými veličinami a 
vyhodnocovať celkovú efektivitu. 

 

3. BILANČNÝ MODEL SPÄTNÝCH MATERIÁLOVÝCH TOKOV 
Z charakteristiky reverznej vyplýva, že okrem jej vplyvu na efektivitu materiálových tokov, 
svojou podstatou sleduje aj spoločenské záujmy. Takto spätná logistika reprezentuje tú časť 
logistiky, ktorá v existujúcom politicko-právnom, sociálno-kultútnom, ekologickom 
a ekonomicko-technologickom prostredí sleduje spätne orientovaný pohyb tovaru, odpadu, 
obalov a znovupoužiteľných materiálov od zákazníka k distributérovi, respektíve až 
k výrobcovi, ktorej cieľom alebo reklamácia, oprava, opätovné použitie, recyklácia alebo 
likvidácia v zmysle platných predpisov a smerníc ekologicky žiaducim spôsobom (Obr. 2). 

Na tejto báze možno formulovať verbálny bilančný model spätných materiálových tokov. 
Celý proces modelovania materiálových tokov prebieha, ako už bolo uvedené, v určitom 
politicko-právnom, sociálno-kultútnom, ekologickom a ekonomicko-technologickom 
prostredí. Zhodnocovací proces a proces opätovného zhodnotenia prebiehajú na troch 
základných úrovniach: produkcie, distribúcie a spotreby. 

Výrobný proces každého produktu musí byť zabezpečený nevyhnutnými materiálovými 
zdrojmi (suroviny, polovýrobky, stroje, výrobné a skladovacie zariadenia, energie atď.), ako 
aj nemateriálnymi výrobnými faktormi (napr. patenty, licencie, softvér atď.). Ďalej budeme 
predpokladať, že počet materiálových zdrojov je n a ich zodpovedajúce využívané množstvá 

sú x1, x2, ..., xn ( x ). Produkcia každého výrobku prebieha za určitých technologických 
a technických podmienok. Výsledkom je m hotových výrobkov, dodávaných distribútorom 

v množstvách y1, y2, ..., ym ( y ). Neželaným výsledkom výrobného procesu sú aj výrobky, 
ktoré musia byť opätovne spracované, pričom sa nemení ich podstata (sú teda určené na 
opätovný predaj, opätovné použitie, resp. redistribúciu), v predpokladanom množstve pp1, pp2, 

..., ppn ( pp ) a výrobky, ktorým sa opravou, modernizáciou, resp. prerobením mení ich 

podstata v predpokladanom množstve op1, op2, ..., opn ( po ). Ďalším výsledkom produkcie sú 

výrobky, ktoré sa už nedajú upraviť uvedenými spôsobmi, ale možno ich upotrebiť 

v recyklačnom procese v predpokladanom množstve rp1, rp2, ..., rpn ( pr ) a určité množstvo už 

ďalej nespracovateľných výrobkov určených na likvidáciu v predpokladanom množstve wp1, 

wp2, ..., wpn ( pw ). Tieto predpokladané množstvá môžu byť vyjadrené pomocou určitým 

podielom na celkovom množstve, teda určitým „recyklačným koeficientom“, resp. 
„koeficientom likvidácie“.   

Ako sme už uviedli, výsledkom produkcie je m hotových výrobkov, dodávaných 
distribútorom v množstvách y1, y2, ..., ym, ktoré distribútor ďalej dodáva konečným 
spotrebiteľom v množstvách z1, z2, ..., zk ( z ) (uvažujeme s možnosťou, že dodávatelia pridajú 
vlastnú hodnotu do sledovaného procesu, napr. kompletizovaním, prebaľovaním a pod., preto 
sa počet prijímaných produktov m nezhoduje s počtom distribuovaných produktov k).   Aj pri 
distribučnom procese môžu byť neželaným výsledkom produkty, ktoré musia byť opätovne 

spracované v predpokladanom množstve pd1, pd2, ..., pdm ( dp ) a výrobky opravované, 

modernizované, resp. prerobené v predpokladanom množstve od1, od2, ..., odm ( do ). Takisto sa 

môžu v v distribúcii vyskytnúť produkty, ktoré sa už nedajú upraviť, ale možno ich upotrebiť 

v recyklačnom procese v predpokladanom množstve rd1, rd2, ..., rdm ( dr ) a určité množstvo už 

ďalej nespracovateľných produktov určených na likvidáciu v predpokladanom množstve wd1, 



wd2, ..., wdm ( dw ). Predpokladané množstvá na celkovom množstve môžu byť opäť vyjadrené  

príslušným „recyklačným koeficientom“, resp. „koeficientom likvidácie“.  

Konečná spotreba umožňuje spotrebiteľom využívať dodávané produkty v množstvách z1, z2, 
..., zk, v jej konečnom dôsledku vznikajú odpad v predpokladanom množstve ws1, ws2, ..., wsk 

( sw ) a recykláty v predpokladanom množstve rs1, rs2, ..., rsk ( sr ). 

Odpady sú v celkovom množstve pw  + dw  + sw  likvidované na skládkach a recykláty 

v celkovom množstve pr  + dr   + sr   sú  opätovne využívané v celom procese ako 

materiálové zdroje.  

Na základe popísaného verbálneho modelu možno skonštruovať grafický model, ktorý je 
zobrazený na obrázku 2. Na jeho základe možno formulovať funkčné vzťahy (bilančné 
vzťahy) modelu spätných materiálových tokov: 

sw  = sl ( z ); sl: kk RR → – funkcia transformácie k produktov konečnej spotreby určených na 

likvidáciu z dodaných k množstiev z1, z2, ..., zk, 

sr  = sr ( z ); sr: kk RR → – funkcia transformácie k produktov konečnej spotreby určených na 

recykláciu z dodaných k množstiev z1, z2, ..., zk, 

z  = d ( y ) + dp  + do  – dw  – dr ; d: km RR → – funkcia transformácie m dodaných 

výrobkov y1, y2, ..., ym určených na dodávku k produktov konečnej spotreby,  

dp  = dp ( y ); dp: km RR → – funkcia transformácie m dodaných výrobkov y1, y2, ..., ym na k 

priamo obnovovaných produktov distribútorom, 

do  = do ( y ); do: km RR → – funkcia transformácie m dodaných výrobkov y1, y2, ..., ym na k 

produktov distribútorom opravovaných, modernizovaných, resp. prerobených, 

dw  = dl ( y ); dl: km RR → – funkcia transformácie m dodaných výrobkov y1, y2, ..., ym na k 

produktov určených na likvidáciu, 

dr  = dr ( y ); dr: km RR → – funkcia transformácie m dodaných výrobkov y1, y2, ..., ym na k 

produktov určených na recykláciu, 

y  = p ( x ) + pp  + po  – pw  – pr ; p: mn RR → – funkcia transformácie n materiálových 

zdrojov x1, x2, ..., xn na m produktov dodávaných do distribúcie, 

pp  = pp ( x ); pp: mn RR → – funkcia transformácie n materiálových zdrojov x1, x2, ..., xn na 

m priamo obnovovaných produktov , 

po  = po ( x ); po: mn RR → – funkcia transformácie n materiálových zdrojov x1, x2, ..., xn na 

m produktov výrobcom opravovaných, modernizovaných, resp. prerobených, 

pw  = pl ( x ); pl: mn RR → – funkcia transformácie n materiálových zdrojov x1, x2, ..., xn na m 

množstvo produktov určených na likvidáciu, 

pr  = pr ( x ); pr: mn RR → – funkcia transformácie n materiálových zdrojov x1, x2, ..., xn na m 

produktov určených na recykláciu, 

w  = pw  + dw  + sw ; celkové množstvo odpadov likvidovaných na skládkach, 

r  = pr  + dr   + sr ; celkové množstvo recyklátov opätovne využívaných v celom procese ako 

materiálové zdroje. 
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Obr. 2 Grafický model spätných materiálových tokov
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ZÁVER 
Uvedený prístup umožňuje modelovať bilančné vzťahy spätných materiálových tokov. 
Bilančné vzťahy umožňujú analyzovať vplyv jednotlivých častí zhodnocovacieho procesu 
a procesu opätovného zhodnotenia na celkové množstvo odpadov likvidovaných na skládkach 
a celkové množstvo recyklátov opätovne využívaných ako materiálové zdroje. Na základe 
štatistických vyhodnotení možno odhadnúť koeficienty likvidácie a recyklačné koeficienty, 
ktoré podstatne ovplyvňujú vypočítané hodnoty. V prípade, ak nie sú takéto údaje 
k dispozícii, možno ich nahradiť zodpovedajúcimi konštantnými hodnotami. Zmeny 
v jednotlivých položkách potom umožňujú a analyzovať ich vplyv na celý proces. 
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HODNOCENÍ ÚSPĚŠNOSTI CÍLOVÁNÍ INFLACE 
 

Ondřej Čížek 
 

 
Abstrakt 
 

Cílem tohoto článku je analýza vlivu politiky cílování inflace na inflaci v tranzitivních 
ekonomikách, a to z empirického hlediska. Za tímto účelem jsou použity metody panelových 
dat.  

 
 

Klí čová slova: panelová data, cílování inflace  
 
Abstract 
 

The goal of this paper is to analyze the impact of inflation targeting on disinflation process 
from the empirical point of view. The panel data methods are applied to describe the 
development of the inflation in transition economies. 
 
 
 

1. Úvod 
Cílem je hodnocení efektivnosti politiky cílování v tranzitivních ekonomikách, a to s 

využitím metod pro panelová data. Do datového souboru byly vybrány země Česká 
Republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Datový 
soubor tedy obsahuje 8 jednotek, přičemž pro každou jednotku je k dispozici 10 pozorování 
za roky 1998 až 2007. Jedná se tedy o vybalancovaná panelová data. Vzhledem k tomu, že 
výběr jednotek do datového souboru nelze považovat na náhodný, aplikujeme model s fixními 
efekty. Podrobnější informace o použitých datech jsou uvedeny v dodatku. 

Struktura práce je následující. Ve 2. kapitole je formulován výchozí model založený na 
Phillipsově křivce. Ve 3. kapitole je popsána metoda odhadu parametrů tohoto modelu. Ve 4. 
kapitole budou interpretovány výsledky. V 5. kapitole je závěr. 

 

2. Formulace modelu 
Použitý model vychází z Phillipsovy křivky, která udává vztah mezi nezaměstnaností 

(resp. produktem) a inflací. Inflace vystupuje v roli vysvětlované proměnné a míra 
nezaměstnanosti v roli vysvětlující. Tato základní podoba Phillipsovy křivky je zde 
modifikována a doplněna o další vysvětlující proměnné, kterými jsou1 

čas, 
pomocná binární proměnná sloužící pro hodnocení efektivnosti cílování inflace, 

                                                           
1 V empirické literatuře se lze setkat s různými modifikacemi tohoto vztahu např. přidáním dalších vysvětlujících 
proměnných jako je rozpočet vlády, množství peněz v ekonomice, či index ekonomické liberalizace. Je 
nepochybné, že inflace je všemi těmito veličinami nějakým způsobem ovlivňována, ovšem v tomto textu do 
modelu tyto proměnné zahrnuty nebudou, neboť takto vysoký počet vysvětlujících proměnných by vyvolal 
problém multikolinearity. 



pomocné binární proměnné sloužící pro zachycení individuálních efektů. 
 

Ekonometrický model je tedy formulován ve tvaru 

 it i it it itt CI Uπ α β γ δ η= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ,        

kde itπ  značí inflaci v zemi i  a v čase t , 

iα  je individuální efekt země i , 

t  je čas, 

itCI  je umělá proměnná nabývající hodnoty 1 v případě, že je v zemi i  a v čase t  

uplatňována politika cílování inflace a hodnoty 0 v opačném případě, 

itU  je míra nezaměstnanosti v zemi i  a v čase t , 

itη  je náhodná chyba v zemi i  a v čase t . 

 
Všechny tranzitivní ekonomiky střední a východní Evropy po přechodu na tržní 

ekonomiku se zpočátku potýkali s vysokou mírou inflace, jež byla způsobena deformací cen 
v centrálně plánovaných ekonomikách. Cílem všech těchto zemí tedy bylo a je tuto vysokou 
míru inflace postupně snižovat, a to s ohledem na plnění konvergenčních kritérií před přijetím 
eura.  Očekávané znaménko pro parametr β  je tedy záporné.  

V souladu s ekonomickou teorií analyzující vztah inflace a nezaměstnanosti lze očekávat, 
že znaménko parametru δ  bude záporné. Nejvíce nás ovšem bude zajímat znaménko 
parametru γ , neboť to bude měřit úspěšnost politiky cílování inflace. Záporné znaménko 
tohoto parametru bude signalizovat úspěšnost této měnové strategie, a naopak. Jak již bylo 
předesláno v úvodu, panelová data mají tu výhodu, že nám umožní zachytit dynamiku vývoje. 
Jinými slovy, oproti průřezovým datům, která mohou říci pouze to, zda země cílující inflaci 
mají nebo nemají v jistém časovém okamžiku nižší inflaci oproti zemím ostatním, tak 
v případě panelových dat máme navíc informaci o tom, zda k poklesu inflace došlo až po 
zavedení cílování inflace, anebo zda nízká inflace byla v dané zemi již před přechodem na 
tuto měnovou strategii.  

Proměnná čas vystihuje snahu všech tranzitivních ekonomik splnit konvergenční kritéria, 
proměnná nezaměstnanost modeluje transmisní kanál mezi ekonomickou aktivitou a inflací, 
který mohou centrální banky využívat a 

iα  v sobě zahrnují všechny ostatní vlivy, které 

nebylo možné tímto modelem popsat. Pomocná proměnná C I  pak modeluje vliv zavedení 
měnové strategie cílování inflace. Ekonomicky tento efekt odpovídá především vlivu centrální 
banky na očekávání ekonomických subjektů, neboť v tom spočívá hlavní odlišnost politiky 
cílování inflace od jiných měnových strategií. Má-li veřejnost důvěru ve schopnost centrální 
banky dostát svých cílů, budou ekonomičtí subjekty očekávat cílovou hodnotu inflace a tato 
očekávání se následně promítnou do budoucího vývoje skutečné inflace. 

 

3. Odhad parametrů 
Parametry tohoto modelu s fixními efekty odhadneme pomocí MPP, což je použití MNČ 

na regresi 

D Xπ α β η= + +
ur ur

, (0.1) 



kde 

 

1,1 1,1

1,10 1,10

2 ,1 2,1
1

2,10 2 ,10
8

8,1 8,1

8,10 8,10

11 0 ... 0

101 0 ... 0

10 1 ... 0

, ,
100 1 ... 0

10 0 ... 1

100 0 ... 1

CI U

CI U

CI U

D X
CI U

CI U

CI U

α
α

α

  
  
  
  
  
           = = =            
  
  
  
 
    

MM

ur MM
M

MM

MM

, .

β
β γ

δ

 
 =  
  




ur

 

Ovšem v dnešní době prakticky každý ekonometrický software již obsahuje procedury pro 
odhad parametrů modelu s panelovými daty, takže není nutné si pomocné proměnné v matici 
D  pracně vytvářet. Například v programu PcGive se postupuje takto. V nabídce Package se 
vybere položka Panel Data Models a poté se z nabídky Model vybere Static Panel Methods, 
což aktivuje okno, ve kterém se již tento model s fixními efekty naformuluje. V dalších 
krocích se z nabídky metod pro odhad parametrů vybere metoda označená zkratkou LSDV 
(Least Square Dummy Variable), což je metoda pomocných proměnných v české literatuře 
označovaná zkratkou MPP.  

 

4. Interpretace výsledků 
Použitím programu PcGive byly získány tyto výsledky2 

DPD( 1) Modelling pi by LSDV  

                    Coefficient  Std.Error  t-value  t-prob 

t                     -0.496213     0.1325    -3.75   0.000 

CI                   -4.07800      0.8082    -5.05   0.000 

U                   -0.583041     0.1428    -4.08   0.000 

I0                     14.259 1      1.318      10.8   0.000 

I1                     12.6814       1.671     7.59    0.000 

I2                     17.0476      1.190      14.3    0.000 

I3                     13.7451      1.874      7.33    0.000 

I4                    11.6875       1.950      5.99    0.000 

I5                    20.6950       2.467      8.39    0.000 

I6                    19.9112       2.542      7.83    0.000 

I7                    12.1981       1.297      9.40    0.000 

 

sigma                    2.138193    sigma^2              4.571871 

R^2                     0.6135782 

RSS              315.45906972     TSS                     816.3595 

no. of observations        80      no. of parameters          11 

 

                                                           
2 Zkratka DPD značí, že bylo k odhadu parametrů použito procedur určených pro modely s panelovými daty. 



Dříve než přistoupíme k interpretaci, tak ještě otestujeme, zda bylo použití modelu 
s fixními efekty opodstatněné, tj. zda data nasvědčují přítomnost individuálních efektů. 
Ekonometrický software nabízí řadu testových statistik, které již není třeba počítat. Ovšem 
použijeme-li výše zmíněnou F-statistiku, spočte se její hodnota následovně. Použitím MNČ 
na regresi it it it itt CI Uπ α β γ δ η= + ⋅ + ⋅ + ⋅ +  se získá 2 0.178067

MNČ
R =  a tedy 

2 2

2
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1 8 1 11.1
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Protože 95% kvantil Fisherova rozdělení ( )7,77F  je roven 2.1, zamítáme nulovou 

hypotézu o neexistenci individuálních efektů. 

Statistická interpretace odhadnuté regrese je v tomto případě přímočará. Z t-testů vidíme, 
že všechny proměnné modelu jsou statisticky významné dokonce na 1% hladině významnosti.  

Podobně přímočará je i ekonomická interpretace - odhadnuté parametry u proměnných čas 
( t ) a nezaměstnanost (U ) mají očekávaná znaménka. Podstatné však je, že parametr u 
proměnné CI  má znaménko záporné, což vede k závěru nezamítnout hypotézu o efektivnosti 
měnové strategie cílování inflace. Na druhé straně je hodnota odhadnutého koeficientu u 
proměnné CI  v absolutní hodnotě příliš vysoká, než abychom tomuto výsledku mohli 
bezmezně věřit. Odhadnutý model říká, že zavedení cílování inflace v daných zemích snížilo 
roční inflaci o více než 4%, což je výsledek, kterému by nemohl věřit ani ten největší zastánce 
této měnové strategie.  

Podívejme se proto podrobněji, proč bylo těchto „vynikajících“ výsledků dosaženo. Výše 
formulovaný model vycházel z myšlenky podchytit dynamiku vývoje inflace, což by pomocí 
analýzy průřezových dat nebylo možné. Pomocí průřezových dat můžeme totiž nanejvýš 
konstatovat, že v zemích cílující inflaci je v daném období nižší inflace než v zemích 
ostatních. Formulovaný model byl tedy navrhnut za účelem zjištění, zda k poklesu inflace 
došlo až po zavedení cílování inflace, anebo zda nízká inflace byla v těchto zemích již před 
zavedením tohoto institucionálního prostředku. Je nasnadě, že první případ podporuje 
hypotézu o efektivnosti cílování inflace, zatímco druhý nikoli, neboť nízká inflace v těchto 
zemích zjištěná z průřezových dat by s politikou cílování inflace neměla v tomto případě 
žádnou souvislost. 

Předchozí argumentace je však chybná. Je totiž dost pravděpodobné, že země, které se 
rozhodli cílovat inflaci tak učinily proto, že měly větší problémy s vysokou inflací, než země, 
které tento režim nezavedly. Ovšem u zemí s již poměrně nízkou mírou inflace nelze očekávat 
tak výraznou redukci inflace jako u zemích s inflací vysokou, a to bez ohledu na to, jakou 
měnovou strategii dané země uplatňují. Maďarsko a Slovensko (Maďarsko cílující inflaci od 
roku 2001 a Slovensko od roku 2005) měly od roku 1998 až do roku 2005 jednu z nejvyšších 
inflací ze sledovaných zemí. Totéž platí pro Polsko (cílující inflaci od roku 1998) v období 
1998 až 2001. Česká Republika v roce 1998, tj. v období zavádění cílování inflace, byla hned 
po Maďarsku a Polsku třetí zemí s nejvyšší inflací.  

Podívejme se proto na odhadnuté individuální efekty zemí cílující inflaci 

Česká Republika (od roku 1997) 14.2,  
Maďarsko (od roku 2001)  17.0,  



Polsko (od roku 1998)  20.7, 
Slovensko (od roku 2005)  19.9, 
 

a na individuální efekty zemí, které inflaci necílují 

 
Estonsko  12.7,  
Lotyšsko  13.0,  
Litva    11.7, 
Slovinsko  12.2. 
 

Ihned vidíme hlavní odlišnost – individuální efekty u zemí cílující inflaci jsou mnohem 
vyšší než u zemí, které inflaci necílují. Otázkou však je, jak tuto skutečnost správně 
interpretovat. Kdyby odhadnuté individuální efekty skutečně odpovídaly realitě, tak by to 
znamenalo, že Česká Republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko jsou země, které kdyby 
neuplatňovaly politiku cílování inflace a měly srovnatelnou úroveň nezaměstnanosti se 
zeměmi Estonsko, Lotyšsko, Litva a Slovinsko, tak potom by dosahovaly mnohem vyšších 
hodnot inflace. Tato interpretace je zčásti v souladu s argumentem, který byl míněn výše, totiž 
že pro politiku cílování inflace se rozhodly země, které měly s inflací větší problémy, než 
země ostatní. Ovšem soulad je zde pouze částečný, neboť tento argument byl použit jako 
vysvětlení příliš vysokého (v absolutní hodnotě) koeficientu při proměnné CI , přičemž 
argumentováno bylo tak, že u tranzitivních zemí potýkající se s vysokou mírou inflace lze 
v souvislosti s plánovaným přijetím eura očekávat mnohem vyšší redukci inflace, a to bez 
ohledu na režim měnové politiky. Argument byl tedy ten, že Česká Republika, Maďarsko, 
Polsko a Slovensko by svoji vysokou inflaci snížily i kdyby režim cílování inflace zaveden 
nebyl, což tedy znamená, že v odhadnuté regresi byl koeficient u proměnné CI neoprávněně 
nadhodnocen. 

Z odhadnutých individuálních efektů vidíme, že provedená regrese sice správně odhalila 
skutečnost, že se země Česká Republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko potýkají s vysokou 
mírou inflace, ovšem regrese samotná už neodhalila skutečnost, že tyto země v souvislosti 
s plánovaným přijetím eura svoji inflaci sníží bez ohledu na režim měnové politiky. 
Odhadnuté individuální efekty u zemí cílující inflaci jsou proto nadhodnocené. Důsledkem 
této skutečnosti pak je, že odhadnutý koeficient u proměnné CI  je v absolutní hodnotě také 
nadhodnocen.  

 

5. Závěr 
Regrese na panelových datech v případě tranzitivních ekonomik bylo zkreslena 

skutečností, že politiku cílování inflace začaly uplatňovat především země potýkající se 
s vysokou inflací. Rozhodně tedy nelze tvrdit, že zavedení tohoto měnového systému povede 
vždy ke snížení inflace o více jak 4%, jak tvrdí výsledek regresní analýzy. Máme-li proto 
hodnotit politiku cílování inflace v tranzitivních ekonomikách, můžeme říci, že tato politika 
byla úspěšná ve smyslu snížení inflace u ekonomik trpící vysokou mírou inflace. Ovšem vždy 
je třeba mít na paměti, že tento výsledek není a nemůže být potvrzením příčinné vazby, nýbrž 
pouze potvrzením korelace mezi těmito veličinami. 

 



Dodatek – použitá data 
 

Zdrojem dat pro inflaci a nezaměstnanost je Eurostat, kde jsou také tyto ukazatele přesně 
vymezeny.  

Které země a odkdy používají režim cílování inflace bylo vyhledáno na internetu. 
Tranzitivní ekonomiky cílující inflaci jsou Česká Republika (od roku 1997), Maďarsko (od 
roku 2001), Polsko (od roku 1998) a Slovenská Republika (od roku 2005).  

Hlavním důvodem pro zahrnutí dat až od roku 1998 je skutečnost, že většina tranzitivních 
ekonomik čelila v první polovině devadesátých let vysoké inflaci způsobené přechodem 
z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní a tedy vývoj těchto ekonomik v první 
polovině 90. let byl určován jinými vlivy než v posledních cca 10 letech. Druhý důvodem je, 
že údaje o harmonizované míře nezaměstnanosti jsou u některých zemí k dispozici až od 
tohoto roku.  

Použitá data o inflaci a nezaměstnanosti v tranzitivních ekonomikách jsou pro úplnost 
shrnuta v následujících tabulkách. 

 
 

inflace 
 

Česká 
Republika  

Estonsko Ma ďarsko Lotyšsko Litva Polsko Slovensko Slovinsko 

1998 9,7 8,8 14,2 4,3 5,4 11,8 6,7 7,9 
1999 1,8 3,1 10 2,1 1,5 7,2 10,4 6,1 
2000 3,9 3,9 10 2,6 1,1 10,1 12,2 8,9 
2001 4,5 5,6 9,1 2,5 1,6 5,3 7,2 8,6 
2002 1,4 3,6 5,2 2 0,3 1,9 3,5 7,5 
2003 -0,1 1,4 4,7 2,9 -1,1 0,7 8,4 5,7 
2004 2,6 3 6,8 6,2 1,2 3,6 7,5 3,7 
2005 1,6 4,1 3,5 6,9 2,7 2,2 2,8 2,5 
2006 2,1 4,4 4 6,6 3,8 1,3 4,3 2,5 
2007 3 6,7 7,9 10,1 5,8 2,6 1,9 3,8 
 
 
nezaměstnanost  Česká 

Republika  
Estonsko Ma ďarsko Lotyšsko Litva Polsko Slovensko Slovinsko 

1998 6,4 9,2 8,4 14,3 13,2 10,2 12,6 7,4 
1999 8,6 11,3 6,9 14 13,7 13,4 16,4 7,3 
2000 8,7 12,8 6,4 13,7 16,4 16,2 18,8 6,7 
2001 8 12,4 5,7 12,9 16,5 18,3 19,3 6,2 
2002 7,3 10,3 5,8 12,2 13,5 20 18,7 6,3 
2003 7,8 10 5,9 10,5 12,5 19,7 17,6 6,7 
2004 8,3 9,7 6,1 10,4 11,4 19 18,2 6,3 
2005 7,9 7,9 7,2 8,9 8,3 17,8 16,3 6,5 
2006 7,2 5,9 7,5 6,8 5,6 13,9 13,4 6 
2007 5,3 4,7 7,4 6 4,3 9,6 11,1 4,9 

 
 
 
 
 
 
 



VÍCEKRITERIÁLNÍ PROBLÉM UR ČENÍ VÍT ĚZE 
 

MULTICRITERIA WINNER DETERMINATION PROBLEM 
 

Petr Fiala, Lenka Flusserová, Václav Kořenář  
 

Abstrakt 

Aukce jsou důležité tržní mechanismy pro alokaci výrobků a služeb. Kombinatorické aukce 
jsou takové aukce, ve kterých se nabídky týkají kombinací položek a ne jednotlivých položek. 
Výhodou kombinatorických aukcí je možnost úplnějšího vyjádření preferencí nabízejících. 
Pro hodnocení může být použito více kritérií. Článek formuluje vícekriteriální problém určení 
vítěze a navrhuje jeho řešení. Existují závislosti mezi prodávajícími, kupujícími, kritérii a 
kombinacemi položek. Řada zpětnovazebních procesů vytváří komplexní systém položek. Pro 
celou struktura se zdá velmi vhodné použití metody ANP (Analytic Network Process). 
Metoda DNP (Dynamic Network Process) jako rozšíření metody ANP může pracovat 
s časově závislými prioritami v kombinatorických aukcích. Iterační metoda založená na 
primárně-duálním algoritmu je použita jako vyjednávací mechanismus. 

Klíčová slova: kombinatorické aukce, problém určení vítěze, více kritérií, stanovení 
preferencí, DNP, iterační metoda  
 
Abstract 

Auctions are important market mechanisms for the allocation of goods and services. 
Combinatorial auctions are those auctions in which bidders can place bids on combinations of 
items. The advantage of combinatorial auctions is that the bidder can more fully express his 
preferences. The multiple evaluation criteria can be used. The paper presents a multicriteria 
winner determination problem and its solution. There are dependencies among sellers, buyers, 
criteria, combinations of items. A variety of feedback processes creates complex system of 
items. For the whole structure seems to be very appropriate Analytic Network Process (ANP) 
approach. Dynamic Network Process (DNP) as an extension of ANP can deal with time 
dependent priorities in combinatorial auctions. An iterative method based on primal-dual 
algorithm is used as a negotiation mechanism.  

Key words: combinatorial auctions, winner determination problem, multiple criteria, 
preference elicitation, Dynamic Network Process (DNP), iterative method 

1 ÚVOD 
 
Aukce jsou důležité tržní mechanismy pro alokaci výrobků a služeb. Řada moderních trhů je 
organizována jako aukce. Teorie aukcí dosáhla značného zájmu jak z ekonomického hlediska, 
tak i z hlediska využití Internetu. Aukce je soutěžní mechanismus pro rozdělení zdrojů 
kupujícím, založený na předem definovaných pravidlech. Tato pravidla definují proces 
nabídek, způsob určení vítěze a finální dohodu.  V elektronických obchodních transakcích 
vyjednávají softwaroví agenti v zájmu kupujících a prodávajících. Popularita aukcí a 
požadavky e-byznysu vedou k rostoucímu zájmu o komplexní modely transakcí (viz Bellosta 
et al.  2004, Bichler 2000, Oliveira et al. 1999). 
 



Kombinatorické aukce jsou takové aukce, ve kterých se nabídky týkají kombinací položek a 
ne jednotlivých položek. Výhodou kombinatorických aukcí je možnost úplnějšího vyjádření 
preferencí nabízejících. To je zejména důležité v případech, kdy jsou položky komplementy.  
Organizátor aukce má také výhody z kombinatorických aukcí. Umožnění úplnějšího vyjádření 
preferencí často vede ke zlepšení ekonomické efektivnosti a větší celkové hodnotě aukce. Přes 
řadu svých výhod, skýtají  kombinatorické aukce řadu otázek a příležitostí pro výzkum (viz 
Cramton et al. 2006, Rothkopf et al. 1998).  
 
Tzv. problém určení vítěze získal v literatuře značnou pozornost. Problém je formulován 
následovně: při dané množině nabídek v kombinatorické aukci nalézt rozdělení položek 
kupujícím tak, aby byl maximalizován příjem prodávajícího. Tento problém je typickým 
problémem v oblasti kombinatorických aukcí. Byla analyzována složitost tohoto problému a 
navržena řada různých přístupů pro jeho řešení.  
 
V příspěvku navrhujeme zobecnění problému na vícekriteriální problém určení vítěze. Pro 
modelování preferencí a vztahů v tomto vícekriteriálním problému navrhujeme použití 
dynamické verze metody ANP (Analytic Network Process). Pro řešení navrhuje použít 
iterační postup založený na primárně-duálním algoritmu. Kombinací těchto přístupů 
dostáváme flexibilní nástroj pro hlubší analýzu kombinatorických aukcí.  
 
 
2  PROBLÉM URČENÍ VÍT ĚZE 
 
Řada typů kombinatorických aukcí mohou být formulovány jako úlohy matematického 
programování. Z různých typů kombinatorických aukcí uvedeme aukci nedělitelných položek 
s jedním prodávajícím a několika kupujícími. Předpokládejme, že prodávající nabízí množinu 
M o m položkách, j = 1, 2, …, m,  n potenciálním kupujícím. Položky jsou k dispozici vždy 
jen v jediném kuse. Nabídka kupujícího i, i = 1, 2, …, n, je definována jako  
 

Bi = {S, vi(S)}, 
kde 

S ⊆ M, je kombinace položek, 
vi(S),  je cena, kterou je kupující i ochoten zaplatit za kombinaci položek S. 

 
Cílem je maximalizovat příjem prodávajícího vzhledem daným nabídkám kupujících. 
Omezení stanovují, že žádná položka nemůže být přiřazena více kupujícím a žádný kupující 
nezíská více než jednu kombinaci položek.  
 
Pro formulaci problému jsou zavedeny bivalentní proměnné: 
 
xi(S)    je bivalentní proměnná, specifikující přiřazení kombinace S kupujícímu i (xi(S)  = 1).  

 
Problém určení vítěze pak může být formulován následovně 
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při omezeních 
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 xi(S)   ≦ 1,  ∀ i,  i = 1, 2, …, n,                                              
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∑
⊆MS

 xi(S)  ≦ 1,  ∀ j   ∊ M,                                                    (1) 

xi(S) ∊ {0, 1}, ∀  S  ⊆ M,  ∀ i,  i = 1, 2, …, n. 
 
 
Kriteriální funkce vyjadřuje celkový příjem prodávajícího. První sada omezení zajišťuje, že 
žádný kupující nedostane více než jednu kombinaci položek.  Druhá sada omezení zajišťuje, 
že nemohou být přiřazeny vzájemně se překrývající množiny položek.  
 
Složitost problému 
Složitost je základní otázkou při navrhování kombinatorických aukcích. Existuje několik typů 
složitosti: 
 

• výpočetní složitost, 
• hodnotící složitost, 
• strategická složitost, 
• komunikační složitost. 

 
Výpočetní složitost zahrnuje takové otázky jako: Jaký je počet operací při výpočtu výsledku 
při informacích o nabídkách kupujících? To je vysoce důležitá otázka, protože problém určení 
vítěze patří mezi NP-úplné problémy. Problém určení vítěze je možno převést na problém 
váženého pokrytí množiny. Tento problém je problémem nalezení disjunktní množiny 
vážených podmnožin s největší celkovou váhou. Problém váženého pokrytí množiny je 
klasický  NP-úplný problém. 
 
Hodnotící složitost se týká takových otázek jako: Jak je náročné poskytnout preferenční 
informaci? Odhadnout každou možnou kombinaci vyžaduje exponenciální prostor a tudíž i 
exponenciální čas. Kupující potřebují určit hodnocení  2m -1 možných kombinací. 
 
Strategická  složitost se zabývá takovými otázkami jako: Které z 2m -1 kombinací nabízet? 
Jaká je nejlepší strategie pro nabídky? Musí kupující modelovat chování dalších kupujících a 
řešit problém optimální strategie? 
 
Komunční složitost klade takové otázky jako: Jak velký rozsah komunikace je požadován 
mezi kupujícími a prodávajícím pro dosažení rovnovážné ceny. Problém komunikační 
složitosti může být řešen pomocí návrhu vhodných jazyků nabízení, které poskytují výrazové 
ale stručné prostředky pro nabídky.   
 
Řešení problému 
Algoritmy navržené pro řešení problému určení vítěze je možno rozdělit do dvou skupin:  
 

• optimalizační algoritmy,   
• aproximační algoritmy.  

 
Optimalizační přístupy řešení problému určení vítěze vyžadují algoritmy, které generují dobré 
dolní a horní meze pro kriteriální hodnotící funkci. Obecně je možno meze určit řešením 



relaxace problému určení vítěze. Pro problém určení vítěze se používají dvě standardní 
relaxace: Lagrangeova relaxace a LP relaxace.  Při Lagrangeově relaxaci je obvykle 
požadována  0-1 přípustnost, ale podmínky jsou přesunovány do kriteriální funkce jako 
penalizační část. Při LP relaxaci jsou uvolněny jen podmínky celočíselnosti, účelová funkce 
zůstává původní. Optimalizační metody se dělí do tří skupin: metody větvení a mezí, metody 
sečných nadrovin a hybridní metody větvení a řezů. Techniky celočíselného programování je 
možno použít pro řešení problému určení vítěze v kombinatorických aukcích s malým počtem 
položek.   
 
3 VÍCEKRITERIÁLNÍ PROBLÉM UR ČENÍ VÍT ĚZE A JEHO ŘEŠENÍ  
 
V kombinatorických aukcích je možno definovat více kritérií, jako je: 
 

• maximalizace příjmu – prodávající by měl získat co nejvíce,  
• efektivnost – položky by měli získat kupující, pro něž mají nejvyšší hodnotu, 
• možnost vytváření koluzí, 

 
Vícekriteriální aukce se také mohou týkat více charakteristik položek (kvalita, kvantita, cena), 
které jsou sledovány ve vyjednávacím prostoru. Vícekriteriální optimalizace může být 
užitečná pro detailní analýzu kombinatorických aukcí. Modely vícekriteriální aukce vyžadují 
následující základní komponenty: 
 

• preferenční model, 
• vícekriteriální optimalizační model, 
• model vyjednávání. 
 

Preferenční model umožňuje kupujícím vyjádřit jejich preference na množině kombinací 
nabízených položek. Vícekriteriální optimalizační model vybírá nejlepší nabídky. Model 
vyjednávání pomáhá nalézt konsensus při aukcích z hlediska prodávajícího a kupujících 
(Fiala, 1997). 
 
Existují různé možnosti pro reprezentaci informací kupujících. Sandholm a Boutilier (2006) 
popisují obecnou metodu pro reprezentaci neúplně specifikovaných hodnotících funkcí. 
Preferenční síť je orientovaný graf, kde uzly b představují jednotlivé kombinace položek a 
orientované hrany (a, b) reprezentují, že kombinace a je preferována před kombinací b. Obr. 1 
znázorňuje příklad  preferenční sítě pro kombinace tří položek (A,B,C). 
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Obr. 1 Preferenční síť 
Reprezentace pomocí preferenční sítě je velmi užitečná a může být použita v řadě algoritmů 
pro stanovení preferencí.  Ale úplné vyjádření preferencí je zvládnutelné jen pro menší 
problémy, protože toto úplné vyjádření má  2m uzlů. Pro stanovení síly preferencí na části 
preferenční sítě může být použita metoda ANP (Analytic Network Process). Výhodou metody 
ANP je možnost použít více hodnotících kritérií a zahrnout do modelu vazby mezi 
kupujícími, prodávajícími, kritérii a kombinacemi položek. 
 
Metoda AHP (Analytic Hierarchy Process) je metoda pro stanovení priorit (Saaty, 1996), 
která odvozuje relativní priority na základě párových srovnání prvků na stejné hierarchické 
úrovni s využitím škály absolutních čísel 1 až 9. Absolutní čísla z této škály jsou aproximací 
poměru vah wj /wk , na jejichž základě je možno odvodit hodnoty vah wj a wk. Metoda AHP 
používá pro syntézu vah v hierarchické struktuře obecný model 
 

∑
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kde wji jsou lokální váhy prvku i v dané úrovni vzhledem k prvku j z předchozí úrovně 
hierarchické struktury, vj jsou váhy prvků předchozí úrovně hierarchické struktury a ui je 
globální váha prvku i z hlediska všech prvků předchozí úrovně hierarchické struktury.  
 
Metoda ANP (Analytic Network Process) je metoda, která umožňuje zahrnout do systému 
všechny možné vzájemné závislosti a zpětné vazby (Saaty, 2001). Metoda ANP je síťovým 
zobecněním metody AHP. Struktura modelu ANP je popsána klastry prvků a jejich 
vzájemnými závislostmi. Klastry seskupují prvky, které mají společné atributy. Alespoň jeden 
prvek klastru je spojen s nějakým prvkem jiného klastru. Tyto vazby reprezentují závislosti 
mezi klastry navzájem a mezi jejich prvky (viz Obr. 2).  
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Obr. 2 Klastry a spojení ve vícekriteriálních kombinatorických aukcích 
 
 
V modelu vícekriteriálních kombinatorických aukcí uvažujeme prodávající, kupující, kritéria 
a kombinace položek jako klastry a různé typy vztahů v systému. Existují vztahy a zpětné 
vazby mezi prvky, ale také i klastry. Párová srovnání jsou vstupy pro vyjádření preferencí 
v kombinatorických aukcích.  Tzv. supermatice je matice porovnávající všechny prvky 
systému navzájem. Váhy vypočtené na základě párových srovnání prvků systému jsou 
obsahem jednotlivých sloupců supermatice. Součet prvků ve sloupci supermatice je roven 
počtu porovnávaných klastrů.  



 
Párovým srovnáním jednotlivých klastrů postupně vůči všem klastrům dostaneme vektory vah 
klastrů. Vynásobením jednotlivých matic supermatice odpovídajícími vahami, dostaneme ze 
supermatice tzv. váženou supermatici, zachycující důležitost vazeb mezi klastry. Vážená 
supermatice je již sloupcově stochastická a její prvky vyjadřují hodnocení přímého vlivu mezi 
prvky. Jestliže budeme vytvářet mocniny vážené supermatice, budou tyto mocniny vyjadřovat 
i další nepřímé vlivy, zprostředkované vazbami přes další prvky. Po určitém počtu iterací se 
mocniny vážené supermatice stabilizují k tzv. limitní matici. Sloupce bloků matice jsou 
většinou identické a vyjadřují globální priority prvků.  
 
Metody AHP a ANP jsou statické, ale pro analýzu aukcí je důležité dynamické rozhodování 
v čase. Dynamické verze metod AHP/ANP byly vyvinuty DHP/DNP (Dynamic Hierarchy 
Process/ Dynamic Network Process) (Saaty, 2003). Jsou dva způsoby pro analyzování 
dynamických rozhodnutí: strukturální, s využíváním scénářů, a funkční, s explicitním 
vyjádřením času při procesu hodnocení. Pro funkční dynamiku se používají analytická nebo 
numerická řešení.  Základní myšlenkou numerického přístupu je získání časově závislých vah 
pomocí simulace.  
 
Metoda DNP je vhodným prostředkem pro analyzování dynamických síťových efektů (Fiala, 
2006). Tato metoda je také vhodná pro analýzu specifických vlastností vícekriteriálních 
kombinatorických aukcí.  Metoda počítá časově závislé váhy pro kombinace pomoložek pro 
kupující (Obr. 3). 
 
 

 
Obr. 3 Časově závislé váhy 
 
 
Používáme software Super Decisions, který byl vyvinut firmou Creative Decisions 
Foundation (CDF), pro experimenty při testování možností vyjádření a hodnocení modelů  
vícekriteriálních kombinatorických aukcí (Obr. 4).  
 
Dále se zaměříme na otázku jak omezit objem informací poskytovaných kupujícími tím, že 
budou vyjadřovány postupně pro časti problému a adaptivně se budou upřesňovat vzhledem k 
průběžné situaci vyjednávacího procesu při rozdělování kombinací položek.   
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Obr. 4 Vícekriteriální problém ur čení vítěze 
 
 
4.  Iterační kombinatorické aukce 
 
Při iterační postupu aukce probíhá ve více kolech, ve kterých jsou dávány nabídky a je 
stanoveno rozdělení položek, a problém je řešen postupně. Iterační kombinatorické aukce jsou 
pro kupující atraktivní, protože během nabídkového procesu procházejí procesem učení o 
hodnotách kombinací pro konkurenty, což jim umožní zpřesňovat jejich vlastní nabídky.   
 
V tomto příspěvku jsou iterační kombinatorické aukce s více kritérii navrženy jako komplexní 
model pro obchodování. Pro analýzu iteračních kombinatorických aukcí s více kritérii 
navrhujeme použít dynamickou verzi metody ANP. 
 
Aukce vznikly jako zajímavý prostředek vyjednávání. Kombinatorické aukce poskytují  
mechanismus pro vyjednávání mezi kupujícími a prodávajícími o rozdělení kombinací 
položek. Pro  modelování průběhu kombinatorických aukcí mohou být použity různé 
koncepce modelů vyjednávání.   
 
Existuje souvislost mezi aukcemi s více položkami a teorií duality. Vickreyova aukce  může 
být brána jako efektivní cenová rovnováha, která odpovídá optimálnímu řešení určité úlohy 
lineárního programování a její duální úlohy. Simplexový algoritmus může být považován za 
statický přístup k určení výsledku Vickreyovy aukce a primárně-duální algoritmus může být 
považován za decentralizovaný  dynamický přístup k určení cenové rovnováhy. 
 
Primárně-duální algoritmus obvykle udržuje duální přípustnost řešení a snaží se určit primární 
řešení, které je přípustné a splňuje podmínky komplementarity. Jestliže je takové řešení 
nalezeno, algoritmus končí. Jinak je duální řešení upraveno směrem k dosažení optimality a 
algoritmus pokračuje další iterací.   
 



Základní práce (Bikhchandani a Ostroy 2002) ukazuje silný vztah mezi iteračními aukcemi a 
primárně-duálním algoritmem lineárního programování. Primárně-duální algoritmus může být  
interpretován jako aukce a hodnoty  duálních proměnných jako ceny položek. Algoritmus 
prosazuje přípustné rozdělení a ceny a končí, jestliže jsou nalezeny rovnovážné ceny a 
efektivní alokace položek.    
 
Pro problém určení vítěze je možno formulovat LP relaxaci a její duál. Formulujme LP 
relaxaci problému určení vítěze (1): 
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xi(S) ≥ 0, ∀  S  ⊆ M,  ∀ i,  i = 1, 2, …, n. 
 
 
Odpovídající duální problém k problému (2) 
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p(j) ≥   vi(S)    ∀ i,  S,                                                  (3)                                 

      p(i), p(j) ≥  0,         ∀ i,  j,                                              
 

Duální proměnné p(j) mohou být interpretovány jako anonymní ceny položek, výraz ∑
∈Sj

p(j) 

vyjadřuje cenu kombinace položek S a p(i) = 
S

max [vi(S) −∑
∈Sj

p(j)] maximální užitek pro 

kupujícího i při cenách položek p(j). 
 
V literatuře je navrženo několik formátů aukcí založených na primárně-duálním algoritmu. 
Ačkoliv se tyto aukce liší v několika aspektech, obecné schéma má následující kroky: 
 
1. Výběr minimálních počátečních cen. 
2. Zveřejnění průběžných cen a sbírání nabídek. Nabídky musí být alespoň na úrovni cen.  
3. Výpočet průběžného duálního řešení a interpretace duálních proměnných jako cen. Pokus o 

určení přípustné alokace jako celočíselného primárního řešení, které splňuje pravidlo pro 
ukončení. Pokud takové řešení existuje, algoritmus končí a řešení je bráno jako finální 
alokace položek. Jinak jsou ceny aktualizovány a přejde se na krok 2.   

 



Konkrétní formáty aukcí, založené na tomto schématu, mohou být implementovány různým 
způsobem. Nejdůležitější  pro konkrétní návrh aukcí jsou následující součásti: 
 

• cenové schéma, 
• pravidlo pro aktualizaci cen, 
• způsob výpočtu přípustného primárního řešení v každé iteraci, 
• pravidlo ukončení, 
• typ informační zpětné vazby. 

 
Kombinatorické aukce je možno klasifikovat na aukce pro alokaci z hlediska prodávajícího a  
aukce pro alokaci z hlediska kupujících. Aukce pro alokaci z hlediska kupujících byly 
navrženy pro malé problémy, kdy mohou kupující kooperovat při hledání lepší alokace pro 
sebe v každé iteraci. U aukcí pro alokaci z hlediska prodávajícího řeší  prodávající problém 
určení vítěze po zveřejnění nabídek. Prodávající potom poskytne určitou zpětnou vazbu, která 
stimuluje kupující ke zlepšení jejich nabídek v dalším kole. Obvykla jako zpětná vazba jsou 
použity průběžně vyhrávající nabídky a ceny položek. Klíčovou otázkou v iteračních 
kombinatorických aukcích je poskytování vhodné informační zpětné vazby kupujícím v každé 
iteraci. Přiřazení cen položkám anebo kombinacím položek bylo používáno jako intuitivní 
mechanismus poskytování zpětné vazby. 
 
5.  Závěr 
 
Pro vyjádření komplexního modelu obchodování jsou navrženy vícekriteriální 
kombinatorické aukce. Kombinatorické aukce jsou důležitým předmětem intenzivního 
ekonomického výzkumu. Kombinatorické aukce slibují zvýšení efektivnosti a snížení rizika 
v ekonomickém prostředí s významnými synergickými efekty. Problém určení vítěze je 
nejvíce zkoumaným problémem v oblasti kombinatorických aukcí.  Problém určení vítěze 
patří mezi NP-úplné optimalizační problémy. Použitý iterační proces pomáhá kupujícím 
vyjádřit jejich preference. Decentralizovaný způsob pro iterační kombinatorické aukce, 
založený na primárně-duálním algoritmu se zdá být slibný pro řešení problému určení vítěze.  
Existuje řada možností pro použití tohoto přístupu. Vícekriteriální optimalizace je užitečná 
pro detailní analýzu kombinatorických aukcí. Navržený postup využívá dále metodu DNP 
(Dynamic Network Process). Kombinace těchto přístupů dává flexibilní nástroj pro 
komplexní analýzu aukcí.   
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REVERZNÝ ZÁSOBOVACI PROCES A BILANČNÉ ROVNICE1 
 

REVERSE SUPPLY CHAIN PROCESS AND BALANCE EQUATIONS 
 

Pavel Gežík, Ivan Brezina  
 

Abstrakt 
Plánovanie zásobovacieho procesu je zložitý proces, ktorý v sebe zahŕňa množstvo faktorov. 
Pri začlenení opätovného spracovania už raz vyrobených produktov do tohto procesu, 
množstvo relevantných faktorov ešte narastá a tak ovplyvní celkové plánovanie produkcie, 
s ním spojenú kontrolu a objednávanie zásob, ako i plánovanie pracovných operácií. 
Efektívnym nástrojom na analýzu a riadenie týchto procesov sú modely riadenia zásob. 
Klasické modely riadenia zásob vychádzajú predovšetkým z cieľa minimalizácie nákladov 
spojených so zabezpečovaním a skladovaním zásob v príslušnom podniku. Svojou podstatou 
zachytávajú komplexnú optimalizáciu nákladov dodávkového reťazca, všeobecné fixné a 
variabilné náklady za jednotlivé subjekty, ako i variabilné náklady na prepravu. 

Kľúčové slová: Reverzná logistika, Dodávateľky reťazec, Riadenie zásob, Bilančné rovnice 

 

Abstract 
Planning of the Supply Chain process is very difficult process which includes a number of 
factors. If the remanufacturing of already manufactured products is included into this process 
the variety of factors increases even more and it will influence overall planning of the 
production, with production related control and ordering of inventory as well as planning of 
the work operation. Models of inventory management are based primarily on the 
minimization of costs which are associated with inventory management, supply chain 
processes and holding of stocks in the company. It includes a comprehensive optimization of 
the supply chain costs, general fixed and variable costs for individual subjects in supply chain 
as well variable transport costs. 

Keywords: Reverse logistics, Supply Chain, Inventory Management, Balance Equations 

 

ÚVOD 
Klasické modely riadenia zásob sú založené na metódach operačného výskumu a na základe 
analýz nákladov. Vychádzajú zo snahy zjednodušiť optimalizáciu riadenia zásobovacích 
procesov. Základné modely sú založené na bilančných rovniciach. Tie vychádzajú 
z predpokladu, že zásobovací proces je uzavretý a to, čo do neho vchádza ako vstup/zdroj 
vychádza ako výstup/produkt. Pri súčasnom rozvoji teórie a praxe reverznej logistiky je 
efektívne rozvinúť klasické bilančné modely o aspekt opätovného návratu a spracovania 
produktov. 
                                                      
1 Príspevok je súčasťou grantového projektu MŠ SR VEGA 1/4588/07 „Reverse Logistics Modeling – 

Optimization of Recycling and Disposal Processes“.   

 



1 REVEZNY ZÁSOBOVACÍ PROCES 
Skutočnosť, že zásobovací proces zahŕňa i návrat produktu a jeho opätovné použitie je 
spojený s tým, že v porovnaní s klasickým zásobovacím procesom sa k faktorom, ktoré ho 
ovplyvňovali pridajú i faktory, vychádzajúce zo životného cyklu produktu a s ním súvisiacimi 
procesmi. Týmito procesmi sa zaoberá reverzná logistika. 

 

1.1 Reverzná logistika 
V reverznej logistike sa na rozdiel od pôvodnej logistiky jedná o procesy, ktoré súvisia 
s logistikou materiálových tokov v opačnom smere, ako v prípade klasického zásobovacieho 
cyklus, teda od odberateľa k dodávateľovi. Ide o návrat produktov späť k výrobcovi z rôznych 
dôvodov. Môže isť o  reklamácie a iné návraty kvôli nespokojnosti spotrebiteľa, alebo o 
opätovné spracovanie alebo pretvorenie výrobkov, ktoré sú po dovŕšení svojej životnosti 
alebo samotnú recykláciu, t.j. o znovuvyužitie materiálov použitých na výrobu daného 
produktu. 

Produkt sa môže úspešné uchytiť na trhu len ak bude jeho cena adekvátne odrážať všetky 
procesy, ktoré bolo potrebné vykonať na jeho výrobu, teda i procesy zásobovacie. 
Predpokladá sa, že podnik postupuje pri výbere svojich dodávateľov na základe prieskumu 
trhu a voľnej hospodárskej súťaže. Zjednodušene možno predpokladať, že náklady, ktoré 
ovplyvňujú cenotvorbu a sú predmetom optimalizácie celého zásobovacie procesu už boli 
vybrané ako tie najnižšie. To znamená, že boli vybraní takí dodávatelia, ktorí poskytovali 
svoje služby ako i predávané produkty a materiál za najnižšie ceny. 

V snahe minimalizovať náklady spojené s transportom tovaru v otvorených (open-loop) alebo 
uzavretých (closed-loop) logistických reťazcoch2 je nutné realizovať komplexnú 
optimalizáciu nákladov dodávkového reťazca, teda nielen náklady na dovoz tovaru 
k spotrebiteľovi, ale i náklady spojené so spätným tokom materiálu od spotrebiteľa k  
výrobcovi. Optimalizácia takto prebieha nielen v rámci klasických distribučných tokov, ale 
aj v rámci reverzných distribučných tokov, ktorých predmetom je zber a transport použitých 
produktov a obalov.  

 

1.2 Klasická a reverzná distribúcia 
Reverzná distribúcia zvyčajne prebieha pritom prostredníctvom kanálov, ktoré sú budované a 
využívané pri klasickej distribúcii a takisto prostredníctvom osobitných kanálov určených 
priamo na zber a transport. Niekedy sa využíva aj kombinácia týchto dvoch možností. Na 
obrázku 1 je znázornená schéma tokov reverznej distribúcie  (spotrebiteľ – výrobca) 
v kombinácii s klasickým tokom v rámci kanálov dopravujúcich výrobky od výrobcu 
k spotrebiteľovi3. 

                                                      
2  logistický reťazec - materiálový a informačný reťazec od obstarávania výrobných zdrojov až po distribúciu 

hotových výrobkov – DUPAĽ, A. – BREZINA, I.: Logistika v manažmente podniku. Vydavateľstvo 
SPRINT, Bratislava, 2006  

3  FLEISCHMANN, M. a kol:  Quantitative models for reverse logistics: A review, European Journal of 
Operational Research 103 (1997), str. 1-17 



 
Obr. 1 Klasická a reverzná distribúcia 

 

 

2 BILANČNÉ ROVNICE DISTRIBÚCIE 
Distribúciu v rámci jednoduchých kanálov možno riešiť prostredníctvom bilančných rovníc. 
Zjednodušene pritom možno vychádzať z predpokladu, že ide o uzavretý dodávateľský 
reťazec, v ktorom vystupuje konečný počet subjektov distribučného kanálu n. Potom je 
možné distribúciu zakresliť podrobnejšie i s presnejším popisom tokov a riešiť objem týchto 
tokov pomocou bilančných rovníc. 

 

2.1 Maticové modely podniku 
Základným metodologickým východiskom pre využitie bilančných rovníc pri ich aplikácii na 
klasickú alebo reverznú distribúciu sú maticové modely podniku. Tie formálne popisujú 
množstvo štruktúrnych vzťahov ako závislosť medzi ekonomickými veličinami. Zobrazujú za 
určitých podmienok tvorbu a rozvetvenie výrobného procesu v rámci produkcie, reprodukcie 
kapitálu alebo čiastkových výrobných procesov.  

Štruktúrne vzťahy sú vzťahy tokov (výmeny) výrobkov medzi alebo vo vnútri ekonomických 
procesov. Svojou podstatou odrážajú štruktúru ekonomického systému. Sú vyjadrením 
závislosti medzi tvorbou a rozdelením produkcie a objektívne vznikajúcich závislostí medzi 
výrobnými procesmi, medzi výsledkami výrobných procesov a k tomu potrebných zdrojov. 
Základné štruktúrne vzťahy sú materiálneho typu a vzťahujú sa na výrobky, polovýrobky, 
základný a pomocný materiál, živú prácu, kapitál, atď. Ich zobrazenie tvoria teda materiálové 
alebo finančné štrukturálne vzťahy. 

Na základe tejto charakteristiky možno aplikovať princípy, ktoré z nich vychádzajú i na 
určenie vzťahov medzi jednotlivými prvkami (subjektmi) distribučného kanálu. Distribučný 
kanál potom bude obsahovať n prvkov (subjektov), kde xi, i = 1, 2, ... , n bude predstavovať 
celkový objem tovaru, ktorý sa vyskytuje v distribučnom kanáli. V rámci neho bude yi, pre 
i = 1,2, ... ,n predstavovať tú časť, ktorá sa z tohto objemu spotrebuje v jednotlivých 
subjektoch. 



2.2 Toky v distribučnom kanáli 
Keďže proces distribúcie spočíva vo viacstupňovom toku tovaru medzi subjektmi 
distribučného kanálu, v ktorom sa v jednotlivých stupňoch/subjektoch tovary spotrebovávajú, 
resp. presúvajú, a to oboma smermi, teda i od výrobcu k spotrebiteľovi alebo naopak od 
spotrebiteľa k výrobcovi, je možné tieto vzťahy možné zakresliť pomocou obrázku 2. Nech v 
ňom: 

P – výrobcovia (production), 
D – distribútori (distribution), 
C – zákazníci (customers), 
Rn – zdroje získané normálnou cestou (Resources normal), 
Rr – zdroje získané znovupoužitím recyklovaných materiálov (Resources reuseble), 
W – nevyužiteľný odpad (waste), 
x – objem tovarov medzi jednotlivými subjektmi distribúcie 
y – spotreba v rámci jednotlivých subjektov distribúcie. 
rn – spotreba nových externých zdrojov jednotlivých subjektov distribúcie. 
rr – spotreba zrecykovaných zdrojov jednotlivých subjektov distribúcie. 
w – vzniknutý odpad jednotlivých subjektov distribúcie. 

 

 
Obr. 2 Toky v distribučnom kanáli 



Potom možno zapísať do tabuľky materiálové toky: 

 P D C y celkový objem tovarov 
P xpp xpd xpc yp xp 

D xdp xdd xdc yd xd 

C xcp xcd - yc xc 

Rn rnp rnd -   

Rr rrp rrd rrc   

W wp wd wc   
 

resp. pre použite bilančných rovníc do tabuľky: 

 
Distribúcia do  jednotlivých subjektov  spotreba 

tovarov  
celkový objem 

tovarov  
xij yi xi/xj 

Distribúcia od  
jednotlivých 
subjektov 

1 

2 

... 

n 

x11, x12, ..., x1n 

x21, x22, ..., x2n 

... 

xn1, xn2, ..., xnn 

y1 

y2 

... 

yn 

x1 

x2 

... 

xn 

Toky z/do 
externého 
prostredia 

1 

2 

... 

m 

s11, s12, ..., s1n 

s21, s22, ..., s2n 

... 

sm1, sm2, ..., smn 

  

xij - množstvo tovaru dodaného  i-tým subjektom v danom časovom intervale j-temu subjektu, 
pre i = 1, 2, ..., n a pre j = 1, 2, ..., n, 

xi - celkové množstvo produkovaného/distribuovaného tovaru i-tým subjektom  
pre i = 1, 2, ..., n, 

yi - objem tovaru spotrebovaný i-tým subjektom pre i = 1, 2, ..., n, 

skj  - objem tokov k-teho zdroja k/od j-teho subjektu k = 1, 2, ..., m a pre j = 1, 2, ..., n, 

n - počet subjektov v distribučnom kanáli, kde platí n = P + D + C, pričom P predstavuje 
počet výrobcov, D počet distribútorov a C počet zákazníkov v distribučnom kanáli, 

m - počet tokov z/do externého prostredia (nákup surovín/materiálu - Rn, obnoviteľné zdroje- 
Rr, odvoz odpadu W, ...). 

 

2.3 Bilančné rovnice 

Na základe definovaných pojmov možno definovať bilančné rovnice za predpokladu splnenia, 
že: 

1. množstvo tovarov v distribučnom kanáli na predchádzajúcich stupňoch distribúcie je 
proporcionálne celkovému objemu tovarov  

xij = aijxj,  pre i = 1, 2, ..., n a j = 1, 2, ..., n, z toho aij = xij/xj  



2. množstvo exogénnych zdrojov použitých na výrobu/distribúciu ako i množstvo vrátených 
(recyklovaných) ako i vyradených tovarov je proporcionálne celkovému množstvu 
vyrobených výrobkov. 

skj = bkjxj,  pre i = 1, 2, ..., n a j = 1, 2, ..., n, z toho bkj = skj/xj 

kde 

aij - koeficient priamej distribúcie/spotreby tovaru od i-tého subjektu k  j-temu subjektu, pre  
i = 1, 2, ..., n a pre j = 1, 2, ..., n , 

bkj - koeficient priamej spotreby k-teho zdroja na výrobu/distribuovanie tovaru j-teho 
subjektu, pre k = 1, 2, ..., m a pre j = 1, 2, ..., n , 

Bilančná rovnica pre každý i-ty subjekt bude 

∑
=

−=
n

j
ijii xxy

1
  i = 1, 2, ..., n,  po úprave  j

n

j
ijii xaxy ∑

=

−=
1

  i = 1, 2, ..., n 

a bilančná rovnica spotreby exogénnych zdrojov ∑
=

=
n

j
jkjk xbs

1
 i = 1, 2, ..., n, k = 1, 2, ..., m. 

maticový zápis bilančných rovníc potom bude y = x - Ax resp. y = (I - A)x a s = Bx, kde 

A - matica rozmeru n.n koeficientov priamej distribúcie/spotreby tovaru medzi jednotlivými 
n subjektmi, 

y -  vektor spotreby tovarov n subjektov distribučného kanálu,   

x -  vektor celkového objemu tovarov n subjektov distribučného kanálu,   

I -  jednotková matica rozmeru n.n, 

B - matica rozmeru n.n koeficientov priamej spotreby k-teho zdroja na výrobu/distribuovanie 
tovaru jednotlivých n subjektov, 

s - vektor tokov k/od subjektov. 
  
Na základe spojenia maticových zápisov bilančných rovníc možno definovať základný tvar 

maticového modelu distribúcie: x
B

AI
s
y

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
. 

 

ZÁVER 
Tak ako klasické štrukturálne (maticové) modely podniku umožňujú na základe vstupných 
informácií o veľkosti celkovej produkcie alebo o plánovanom odbyte určiť presnú produkciu, 
či odbyt a potrebu surovín potrebných na výrobu. Tak aj maticové modely distribúcie môžu 
poskytovať užitočné informácie o tom, aký objem tovaru je nutné vyprodukovať na 
uspokojenie dopytu a aké množstvo surovín bude na zabezpečenie tejto výroby a následnej 
distribúcie zabezpečiť. Pritom podajú i informácie o tom, koľko materiálu bude možné 
opätovne použi a aký bude veľký odpad pri danej distribúcii.  
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PROBLÉMY MERANIA RASTU A JEHO DLHODOBÝ VÝVOJ 
 

GROWTH MEASURING PROBLEMS AND ITS LONG-RUN 
DEVELOPMENT 

 
Jaroslav Husár 

 
 
Abstrakt 
 
V našom príspevku rozoberáme problém merania ekonomického rastu. Aj keď 
východiskom viacerých ekonometrických prístupov modelovania ekonomického rastu 
je prirodzená miera rastu populácie, ukázali sme na viaceré iné problémy. Vďaka 
prirodzenej miere rastu populácie vieme projektovať jej budúci vývoj. Rast meraný 
makroekonomickým ukazovateľom HDP (národným príjmom), vyvoláva rôzne 
možnosti kvantifikácie jeho miery. V príspevku ich rozoberáme. Mieru rastu sme 
využili aj na formulovanie dynamického modelu dlhodobého rastúceho trendu HDP. 
 
Kľúčové slová: ekonomický rast, možnosti merania rastu, cyklické variácie 
dlhodobého rastu 
 
Abstract 
 
Economic growth has been receiving specific emphasis these days. We have devoted 
our attention to the problems with measuring the growth rate. We have accepted as 
the initial focus the natural growth rate of population. Than we showed how to 
measure the growth of the GDP, having in mind the problems with the forecasting of 
the GDP. Finaly we developed the dynamic model of  cyclical variation of the GDP. 
 
Key words: economic growth, growth measuring possibilities, cvyclical variations of 
the long-run development 
 
ÚVOD 
 
Ekonomický rast je neustále stredobodom záujmu ekonómov. V tomto príspevku 
chceme poukázať na záhady, ktoré sa skrývajú v pozadí. Chceme rozpoznať čo je to 
rast a ako ho číselne vyjadriť. Dúfam, že sa nám podarí vyjadriť esenciu, aké sily sa 
pri raste spájajú dokopy. Verím, že sa tým podarí rozšíriť naše poznatky. Zistíme, že v 
tejto oblasti jestvujú zložité a hlboké spojitosti medzi viacerými ekonomickými 
faktormi. Po roku 1980 vznikla teória endogénneho rastu (R. Lukas a P. Romer). 
Nedá sa povedať, že výrazne prehodnotila ekonomickú teóriu rastu. Krátko sa dá 
povedať, že zvýrazňuje stimulovanie inovácií. Kľúčovými myšlienkami k pochopeniu 
ekonomického rastu v súčasnosti prispeli J. Barro, X. Sala – i  - Martin, Wei – Bin 
Zhang a ďalší. Oni sa usilujú pochopiť skryté sily a podstatu eknomických zákonov 
rastu. V príspevku sa venujeme dvom hlavným problémom, meraniu rastu a 
dlhodobému trendu rastu. 
 
1. VYJADRENIE A MERANIE RASTU 
 



Teória už dlho pozná model rastu Domara a Harroda, ktoré terajšie pokroky v teórii 
posúvajú do zabudnutia. Nie celkom oprávnene. Meranie rastu je neustále veľkou 
záhadou. Konštrukcia modelu rastu, ktorá rieši bázickú dilému zdôrazňovanú v 
modelovaní ekonomických procesov a to ich vysvetlenie, je základom aj pre 
pochopenie skrytých síl ekonomického vesmíru, rasu ekonomiky. Ekonómovia 
zdôrazňujú, že dlhodobý rozvoj je pokračovaním krátkodobých nerovnováh, v 
ktorých pohyb cien stagnuje, je logické, že mal by vzniknúť model fixných cien. 
 
V teórii rastu sa myšlienky opierajú o fakt, že populácia rastie a to, že jej rast 
nadobúda konštantnú rýchlosť n, teda L je funkciou n. Matematicky: 
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Teda rast pracovnej sily medzi dvomi obdobiami je tiež n. Čiže miera rastu je taká, že 
Lt + 1 sa rovná hodnote v predchádzajúcom období plus určitý podiel (n) tejto hodnoty: 
 
  Lt + 1 = Lt(1 + n)      (2) 
 
respektíve ak t nadobudne až hodnotu m 
 
  Lm = L0 (1 + n)m      (2a) 
 
kde Lm je stav pracovnej sily v období m, čo znamená, že ak má byť pracovná sila 
plne zamestnaná, potom sa musí zvýšiť aj dopyt po práci z obdobia na obdobie, 
pričom L0 je stav pracovnej sily v 0 období.  Ale ak má byť pracovná sila plne 
využitá, potom je nutné predpokladať, že práca a kapitál sú napr. vo fixnej proporcii. 
A teda pre pochopenie rastu musíme sa zoznámiť aj s tým aké sú determinanty dopytu 
po kapitály. Môžeme predpokladať, že investície sú určené nutnosťou (želaním), aby 
sa každé obdobie začínalo hodnotou (stavom) kapitálu, ktorá je príslušná jeho dopytu 
v tomto období. Z toho vyplýva, že investície, čo je vlastne prírastok hodnoty 
kapitálu, sú dané takýmto vzťahom: 
 
  ttt KKK −=∆ +1        (3) 

Ako však môžeme určiť kapitálové požiadavky v období t+1, teda v nasledujúcom 
období? Asi sa musíme oprieť o nejaký makroekonomický vzťah. Existuje želaná 
relácia medzi hodnotou kapitálu a outputom? Z údajov za dlhšie minulé obdobie sa 
nám to môže ukázať. Teória hovorí o kapitálovo-outputovom pomere v – to je číslo, 
ktoré hovorí koľko jednotiek kapitálu potrebujeme, aby sa vyrobila jedna jednotka 
outputu (Y) – a teda môžeme povedať, že Kt+1 vo vzťahu s Yt+1, kde Y je národný 
príjem, ktorý je vlastne determinantom dopytu. Nezdá sa to dobré riešenie, pretože v 
súčasnom období nevieme aký bude output (Y) v nasledujúcom období, Yt+1. Avšak ak 
očakávame určitú mieru rastu príjmu, potom môžeme mať aj očakávanú hodnotu pre 
hodnotu Y v nasledujúcom období. Ekonómovia to často robia tak, že využijú minulý 
trend dopytu (agregovaného dopytu). Teda môžeme povedať, že investície sú určené 
(ovládané) očakávanou mierou rastu dopytu a želaným kapitálovo – outputovým 
pomerom: 
 )( 11 tttttt YYvIKKK −==−=∆ ∗
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pričom hviezdička (*) označuje to, že ide o želanú hodnotu. Pravá strana (4) je vlastne 
podstata modelu akcelerátora, ktorý poznáme z prác Samuelsona. Ide však o 
očakávanú zmenu a nie o minulú zmenu dopytu. Je to faktor vplyvu. 
 
Rastúci príjem bude stimulovať investície, ale tie ako vieme, teória spája s odtokmi. 
Ak budeme pre jednoduchosť uvažovať, že úspory sú jediným odtokom a že sú  
konštantným podielom z príjmu (s), kde s je marginálna propenzita k úsporám, potom 
môžeme napísať: 
 
  St = sYt.        (5) 
 
Makroekonómia predpokladá, že úspory sa vždy rovnajú investíciám a teda našou 
podmienkou pdre stabilnú rovnováhu je rovnosť želanaých úspor a investícií. A to je 
dôvod, aby sme skombinovali vzťahy (4) a (5) a to takto: 
 
  sYt = )( 1 tt YYv −∗

+ .       (6) 

 
Pre našu hypotézu o meraní rastu je vzťah (6) oveľa významnejší, ako sa to zdá na 
prvý pohľad. Totiž, ak vydelíme obe strany hodnotou Yt a hodnotu v, dostaneme: 
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Avšak ako vieme, výraz na pravej strane vlastne meria očakávaný rast národného 
príjmu (volatilita) a môžeme ho označiť ako ∗g . Avšak vieme, že v prípade že 
hospodárstvo je v rovnováhe, očakávaný rast sa  musí rovnať aktuálnej miere rastu ga. 
Môžeme teda povedať, že pre dráhu rovnovážneho rastu môžeme predpokladať, že 
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Miera rastu ∗g = ga sa rovná marginálnej propenzite vydelenej želaným kapitálovo-
outputovým pomerom (koeficientom). Naše rovnice (7) a (8) nám poskytli nový 
pohľad, nový poznatok. Vlastne môžeme isť trocha ďalej, odkryili sme „skryté sily“ 
ekonomického systému a povedať, že s/v je determinantom garantovanej miery 
rastu gg.  
 
Náš doterajší výklad môžeme zhrnúť, postrehnúť a osvojiť si nové informácie. 
Uviedli sme viacero mier rastu. Jedna, garantovaná miera rastu sa vzťahuje na 
potencionálnu mieru rastu, „diktovanú“ určitými bázickými silami (skrytými) – 
úsporami a technológiou. Druhá miera rastu sa vzťahuje na to, čo očakávame - a čo si 
želáme. Tretia miera rastu sa týka aktuálnej  alebo uskutočnenej (realizovanej) miere 
rastu. Teda, ak je hospodárstvo v stabilnej rovnováhe, potom  čo je želané sa rovná 
tomu čo sa dosiahlo a čo je garantované, čiže: 
 
 ∗g = ga = gg.        (9) 
 



Rovnica (9) hovorí aj to, že želané investície a úspory sa tiež rovnajú ale to môže byť 
náhoda, pretože rozhodnutie sporiť a rozhodnutie investovať sú ovládané rôznymi 
faktormi (uspokojenie, zisk). Myšlienkový prienik a pochopenie (9) koncentruje  
základné problémy merania rastu. Čo ho ovláda? Čo ho opisuje? Rovnovážna  dráha 
rastu môže byť vlastne veľmi nestabilná (!). Ak sa očakávaná miera rastu líši od 
garanmtovanej miery rastu, potom sa hospodárstsvo bude pohybovať mimo 
rovnovážnej, pretože nie sú sily, ktoré by ju stiahli späť. Hovoril o tom Sen v roku 
1970.  
 
Máme však ešte aj iný problém. Ak pracovná sila rastie mierou rastu, ktorá sa líši od 
miery rastu hodnoty kapitálu, potom sa môže stať, že príde k nezamestnanosti alebo, 
že vznikne inflácia. Ak praacovná sila rastie rýchlejšie ako hodnota kapitálu, vznikne 
nezamestnanosť; ak rastie pomalšou mierou, vznikne inflácia. Obe situácie môžu mať 
za následok nerovnováhu. Stabilný ekonomický rast teda vyžaduje, aby pracovná sila 
rástla rovnakou mierou ako je garantovaná miera rastu a následne ako želaná miera 
rastu, teda: 
 
  n = ∗g = ga = gg.      (10) 
 
Naše úvahy sú obrazom teórie o nerovnováhe hospodárstva, ale treba ich aplikovať a 
vnímať s opatrnosťou. Reálne hospodárstva nevykazujú históriu, ktorá by hovorila o 
neustále rastúcej recesii alebo neustálom rozmachu. Ale ani nevykazujú hldkú dráhu 
rastu, ale sú to cyklické dráhy, cyklická variabilita okolo dlhodobého trendu rastu. 
Preto si všimnime problém trendu dlhodobého rastu a to pomocou modelu. 
 
2. CYKLICKÉ VARIÁCIE OKOLO DLHODOBÉHO RASTÚCEHO TRE NDU 
 
Teda štatistické údaje všetkých ekonomík dokazujú, že rast ekonomiky nie je bez 
„pádov a vzletov“. V kontexte modelu rastu pri fixných cenách sa v literatúre vyskytli 
rôzne modifikácie, aby sa reálnejšie zobrazil ekonomický fakt o fluktuáciách. Asi 
dosť samozrejmým riešením bolo, že sa uvažovalo s kladením hornej a dolnej limity, 
ktoré treba požadovať na ekonomiky, aby sa nedostala „mimo“ smeru (dráhy) a to 
tak, že sa určil „strop“ pre zamestnanosť všetkých faktorov, za ktorý ekonomika 
nemôže ísť. Ale určilo sa aj „dno“ pre investície, ktoré, ako vieme, sú určené 
prírastkom HDP (Harrodov-Domarov model). Teda tieto myšlienky hovorilo o tom, 
že ak je ekonomika „na dne“ (J. McCormick, D. Kitchin), rast investícií by mohol 
spôsobiť, že ekonomika začne rásťa to smerom k stropu. Ak sa hospodárstvo dotkne 
stropu, oddrazí sa smerom dole, lebo nižšia miera rastu príjmu spôsobí to, že 
investície začnú klesať (Husár, MEP). Teória hovorí o tom, že závisí veľa od toho, 
aké máme predpoklady o sile spotreby a investícií na HDP, ktoré vyvolávajú možné 
cykly vo vývoji ekonomiky s rôznou intenzitou (pozri Husár, MEP).  
 
Túto myšlienku sme využili pri našich úvahách o správaní sa ekonomiky. Využili sme 
náš vzťah (8). Úvahu sme opreli o to, že cyklické správanie národného príjmu 
môžeme vyjadriť takouto reláciou (dlhodobým trendom): 
 
 Yt = aYt-1 + b(Yt-1 – Yt-2 ) + At      (11) 
 
kde a je marginálna propenzita k spotrebe a b je kapitálovo-outputový koeficient (čo 
je modifikácia 8) a nakoniec uvažujeme aj autonómne investície, At. Využili sme teda 



známe myšlienky tvorcov modelov rastu a pokúsili sme sa „simulovať“ možný trend 
rastu okolo ktorého sa pohybujú reálne namerané hodnoty HDP v danom časovom 
období. Rovnicu (11) sme využili na získanie „dlhodobého trendu rastu“ HDP v 
ekonomike SR, pričom sme experimentovali s hodnotami a a b. Ich číselné hodnoty 
sme reálne neodhadovali (bolo by možné), ale sme sa opierali o hodnoty, o ktorých 
hovorí ekonomická teória, teda sme ich kalibrovali. Získali sme potenciálny HDP. 
 
Tento náš model sme aplikovali na údaje za ekonomiku SR za obdobie rokov 1995 – 
2007. Výpočty uvádzame v tabuľke 1. Výsledky vidíme názorne na grafe 1. 
 

Tabuľka 1: HDP ekonomiky SR a jeho trend 
 HDP, mld. Sk Y(t) 

1995 581 736  
1996 648 084  
1997 718 615 722720,7 
1998 788 224 797364,6 
1999 846 514 864324,4 
2000 938 755 906540,5 
2001 1 019 351 1041754,0 
2002 1 109 170 1105331,7 
2003 1 223 328 1205570,7 
2004 1 362 042 1349576,0 
2005 1 485 671 1517932,6 
2006 1 659 398 1619180,9 
2007 1 852 781 1855560,7 
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  Graf 1: Priebeh reálnych a vypočítaných hodnôt 
 
Prírastky HDP sa z roka na rok menili. Najmenší (58 290 mld. Sk) bol z roku 1999 na 
2000. Trend rastu HDP je však zrejmý. Aplikovaním nášho vzťahu (11) získame 
matematický opis dráhy outputu v SR za dané obdobie. Vidíme, že táto relácia 
„kopíruje“ skutočné hodnoty HDP. Mohli by sme vypočítať aj niektorú mieru 
tesnosti, avšak našou úlohou bolo odvodiť matematický vzťah. Vidíme, že je to 
vlastne dynamický ekonometrický model. 



 
Záver 
 
Ekonómovia dlhú dobu nevedeli hlbšie preniknúť do problémov ekonomického rastu. 
Ich úsilie však bolo korunované úspechom (Harrod, Domar). Objavili sa modely 
ekonomického rastu, ktoré dobre modelovali pohyb HDP a zistili aj súvis zmien 
hodnôt HDP so zmenami hodnôt investícií. Hovorí o tom známy jednoduchý model 
akcelerátora a aj flexibilný model akcelerátora. Práce Harroda a Domara poodkryli 
záhadu ekonomického rastu hlbšie. Ich modely obsahovali niektoré aporémy. Solow 
poukázal hlavne na problém fixnej proporcie faktoru práca a faktoru kapitál. V 
príspevku sme sa zamerali na otázku merania rastu a potom aj na nájdenie dlhodobej 
dráhy HDP. Stabilný ekonomický rast, ako sme ukázali, vyžaduje, aby pracovná sila 
rástla rovnakou mierou akou je garantovaná miera rastu a následne akou je želaná 
miera rastu, teda : n = ∗g = ga = gg. Rovnica dlhodobého trendu rastu, ktorú sme 
navrhli, sa dobre zhoduje s reálnymi údajmi o HDP a zistili sme, že je veľmi citlivá na 
parametre a a b.        
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IMPLEMENTACE NOVÝCH METOD DO SYSTÉMU IZAR 
 

NEW METHODS IMPLEMENTATION IN IZAR 
 

Jana Kalčevová 
 

Abstrakt 

Mnoho reálných rozhodovacích problémů je hodnoceno na základě několika kritérií. Pro 
aplikaci vícekriteriálních metod je vhodné a často i nutné použití softwarů. Z tohoto důvodu 
byl vyvinut systém IZAR – systém na podporu vícekriteriálního rozhodování. Tento systém 
řeší jak diskrétní, tak i spojité vícekriteriální problémy. Do systému jsou tedy 
implementovány základní metody pro vícekriteriální hodnocení variant a také metody 
vícekriteriálního programování. Nicméně kromě implementovaných metod mohou uživatelé 
vkládat do systému své nové metody a používat je k řešení problémů. Tento článek popisuje 
postup implementace takové nové metody.  

Kľúčové slová: Vícekriteriální, vícekriteriální hodnocení variant, vícekriteriální 
optimalizace, modely, metody, rozhodovací systém 
 
Abstract 
Many of real decision making problems are evaluated by multiple criteria. For applying of 
appropriate multicriteria methods it is necessary a software support. For this problem the 
system IZAR was developed. An appropriate classification of multicriteria models and 
methods is needed because of universality of the system. The system solves discrete and 
continuous problems. Basic models for multiattribute evaluation and multi-objective 
optimization problems are included. A number of methods for multiattribute evaluation 
problems and methods for multiobjective optimization problems are implemented. However 
the user can also implement his new methods. This paper describes a procedure of such 
methods implementation.  

Keywords: Multiple criteria, Multiattribute evaluation, Multiobjective optimization, Models, 
Methods, Decision support system 

1 SYSTÉM IZAR 
IZAR1 (systém pro podporu vícekriteriálního rozhodování) je nekomerční software vytvořený cíleně 
pro studenty různých vysokých škol, předmětů se zaměřením na optimalizace rozhodovacích 
problémů. Jedná se o volně šiřitelný program (freeware), který je možné zdarma stáhnout na 
internetové adrese http://moon.felk.cvut.cz/~vranyj1/wiki/doku.php?id=izar:download.  Konečná 
verze tohoto softwaru by měla být univerzálním systémem pro řešení rozhodovacích problémů, a to 
jednokriteriálních i vícekriteriálních, diskrétních i spojitých (obrázek 1). Součástí softwaru je 
implementovaný expertní rozhodovací systém, který pomáhá uživateli vybrat vhodnou metodu pro 
hledání optimálního či kompromisního řešení. Expertní systém stejně jako popis použití systému byl 
detailně popsán v [2].  
Do softwaru byla již implementována většina metod vícekriteriálního programování a některé z metod 
vícekriteriálního hodnocení variant. Všechny z metod vícekriteriálního programování převádějí 
vícekriteriální problém na úlohu jednokriteriální (detailní popis v [1]), která je pak řešena standardní 
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simplexovou metodou [4]. Do budoucna se zvažuje možnost rozšíření softwaru o metody pro řešení 
nelineárních úloh.  
Celý systém IZAR je implementován v jazyce Smalltalk/X, dialektu Smalltalk-80. Důvodem výběru 
tohoto jazyka je možnost spouštění programu jak v Microsoft Windows, tak i v Linuxu či FreeBSD. 
Všechny implementované metody jsou napsány v jazyce Pascal [5] za použití speciálního interpretru 
(detailní popis níže).  

Obr. 1: Zadání spojitého vícekriteriálního modelu 

Design softwaru umožňuje detailní studium metod, rozšiřování programu o další metody, ale 
také použití softwaru uživatelům neznalým problematiky vícekriteriálního rozhodování.  

2 ARCHITEKTURA SYSTÉMU IZAR 
Systém IZAR se skládá ze tří hlavních částí – první z nich je uživatelské rozhraní, druhou je 
interpret jazyka Pascal a třetí jsou vlastní metody implementované v upravené variantě jazyka 
Pascal. Uživatelské rozhraní bylo podrobně popsáno v příspěvku [3]. 

2.1 Odlišnosti jazyka Pascal  

V systému IZAR jsou oproti standardnímu Pascalu zavedeny nové datové typy: 

� typ number – aritmetické operace s tímto číselným typem neztrácejí přesnost, např. při 
operaci dělení se výsledek uchovává jako zlomek ve zkráceném tvaru, 

� složené typy vector a matrix – jejichž prvky jsou typu number, pro tyto typy jsou 
definovány operátory +, – , *, /, 

� typ any – obsahem proměnné typu any může být cokoliv, tedy číslo, matice, řetězec 
atd. Nad proměnnými typu any se neprovádí datová kontrola. Tento typ byl zaveden 
hlavně z důvodu interoperability se zbytkem systému (s uživatelským rozhraním 
a podpůrnými knihovnami). 



Pascal v systému IZAR záměrně nepodporuje typ ukazatel, neboť ho pro používané algoritmy 
není třeba. Naopak oproti klasickému Pascalu není nutné definovat velikost pole při jeho 
deklaraci. Poznamenejme také, že v systému IZAR nejsou implementovány všechny funkce 
standardní knihovny jazyka Pascal.  

2.2 Implementované metody  

Systém IZAR ve verzi 1.4.x standardně obsahuje následující metody vícekriteriálního 
programování: 

� metoda maximálního užitku, 
� minimalizace vzdálenosti od ideálního řešení,  
� lexikografická metoda,  
� cílové programování,  
� maximálně pravděpodobné kompromisní řešení, 
� maximalizace minimální komponenty,  
� metoda GDF, 
� metoda STEM, 
� Steuerova metoda, 

k další implementaci jsou připraveny Ziontsova-Walleniusova metoda a vícekriteriální 
simplexová metoda. 
 
Z metod vícekriteriálního hodnocení variant jsou implementovány:  

� lexikografická metoda,  
� TOPSIS,  
� WSA,  
� AGREPREF,  
� ELECTRE I.,  
� ELECTRE III.  

Implementace dalších metod [1] je v přípravné fázi. 

Nové metody si samozřejmě může uživatel implementovat sám podle níže uvedeného 
postupu. 

3 IMPLEMENTACE NOVÝCH METOD 
Každá metoda je implementována jako sada dvou funkcí – první z nich kontroluje vstupní 
data, druhá provádí vlastní řešení problému. V případě, že problém nelze danou metodou 
řešit, první ze zmíněných funkcí zajistí, že tato metoda není uživateli nabízena. Např. klasická 
simplexová metoda [4] není určena pro řešení vícekriteriálních problémů. Druhá z funkcí 
hledá řešení a vrací typ nalezeného řešení (nenalezeno, nalezeno jedno optimální řešení, 
nalezeno alternativní optimální řešení), případně jeho hodnotu. Vstupem pro obě uvedené 
funkce je definice problému, tzn. účelové funkce, typy extrémů a omezení.  

3.1 Postup při implementaci  

Uživatel si nejprve založí adresář kdekoliv na disku s jakýmkoliv jménem, který bude 
v konečné fázi obsahovat:  

� soubor s programem pro řešení nově přidávané metody v jazyce Pascal, obsahující dvě 
povinně uvedené funkce (podrobnější popis viz kap. 3.2). 

� Adresář s názvem META-INF a v něm soubor methods.xml (podrobnější popis viz kap. 
3.3). 



Cestu k takto vytvořenému adresáři je třeba přidat do programu IZAR, části nazvané Metod 
Search Path (po spuštění programu v menu File – Preference – Method Search Path). 

3.2 Vlastní metoda  

Předpokládejme, že se nově implementovaná metoda jmenuje sample. Uživatel vytvoří 
soubor sample.pas podle obrázku 1 (bez číslování řádků).  Na řádku 2 a dalších je uveden 
seznam pascalovských knihoven potřebných pro implementaci metody. Řádek 7 obsahuje 
metodu provádějící kontrolu vstupních dat (v případě zobrazeném na obr. 1 metoda žádnou 
kontrolu neprovádí a vrací hodnotu true, což je případ pro většinu metod). Funkce na řádku 
13 hledá vlastní řešení úlohy (řádky 16 – 18 je tedy třeba nahradit kódem pro 
implementovanou metodu). Uvedená funkce musí vrátit jednu z konstant definovaných 
v knihovně izar.methods a případné řešení uložit do proměnné result.     

    

 

3.3 Soubor methods.xml  

Soubor methods.xml (obrázek 2) obsahuje informace o implementovaných metodách – název 
metody, autor, stručný popis. Systém IZAR načítá seznam dostupných metod právě ze 
souborů methods.xml, tudíž, není-li zde metoda uvedená, uživatel nebude mít možnost ji 
použít. Pro každou metodu je nutné definovat, zda je určena pro spojité nebo diskrétní modely 
(řádek 6) a dále její jméno (řádek 7). Toto jméno bude zobrazeno v uživatelském prostředí. 
Dále je nutné uvést autora či autory (řádek 9 a další), kteří metodu naimplementovali. Na 
řádku 18 je pak uveden stručný popis implementované metody. Tento popis se rovněž zobrazí 
v uživatelském prostředí. Pro formátování popisu je možné použít značek HTML 3.2.  

Poslední a nejdůležitější částí tohoto souboru je sekce code, která říká, v jaké knihovně je 
metoda implementována (řádek 27) a uvádí jména obou požadovaných funkcí (řádky 28 
a 29).  

 

 1 unit sample; 
 2 uses 
 3   izar.math.matrices, 
 4   izar.math.vectors, 
 5   izar.methods; 
 6 
 7 function sample_method_check( problem : problem;  
 8              var result  : vector ) : boolean; 
 9 begin 
10    sample_method_check := true; 
11 end;  
12  
13 function sample_method_solve( problem : problem;  
14                   var result  : vector ) : integ er; 
15 begin 
16    writeln('Sample method always returns zeroes as optimal 
solution');    
17    result := vector_new(matrix_column_size(probl em.constraints)); 
18    sample_method_solve := SOLUTION_OPTIMAL; 
19 end;  
 

Obr. 1: Příklad implementace metody 
 



4 ZÁVĚR 
Systém IZAR umožňuje kromě používání dodávaných, již implementovaných, metod vkládat 
uživatelem naprogramované nové metody. Postup implementace těchto nových metod byl 
popsán v předchozích kapitolách a samozřejmě, že bude tento postup uveřejněn mimo jiné 
také na stránkách projektu IZAR. Na týchž internetových stránkách (adresa uvedena 
v kapitole 1) je možné získat kompletní zdrojové kódy k uvedenému příkladu, které lze použít 
jako výchozí pro implementaci nové metody. Stačí tedy tyto soubory upravit a správně uložit.  

Navíc je vhodné poznamenat, že systém IZAR je dodáván se zdrojovými kódy všech metod 
uvedených v kapitole 2.2, a soubory těchto metod lze tedy použít jako inspiraci. Každý 
uživatel může navíc při použití formuláře na příslušných internetových stránkách nejen 
oznámit nalezenou chybu, ale také navrhnout vylepšení metody nebo celého softwaru.  
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VYUŽITÍ OPERA ČNÍHO VÝZKUMU V MANAŽERSKÝCH 
KONCEPCÍCH 

 

USING OPERATIONAL RESEARCH IN MANAGEMENT 
TECHNOLOGIES 

Martina Kuncová, Martin Dlouhý, Milada Lagová 
 

Abstrakt 

Manažerské technologie (nazývané též logistické koncepce) se ve většině případů týkají 
zlepšování chodu podniku, ať už jde o efektivnější řízení zásob, vyšší kvalitu, lepší plánování, 
zrychlení výroby, preciznější komunikaci mezi podniky apod.. Jednotlivé metodiky se 
vyvíjely postupem času a jejich hlavním úkolem bylo a je zlepšení funkčnosti systému nebo 
jeho části a zajištění určité konkurenční výhody pro podnik oproti těm, kteří danou 
technologii dosud neaplikovali. Na druhé straně existuje oblast nazývaná operační výzkum, 
která se zabývá matematickými metodami pro optimalizaci či simulaci různých problémů. 
Tento článek se tedy snaží odpovědět na otázku, zda lze tyto dva přístupy propojit (příspěvek 
vznikl částečně za podpory grantu GAČR č. 402/08/0155). 

Klíčová slova: Manažerské technologie, operační výzkum 
 
Abstract 

Management technologies are usually used to improve the business processes, such as 
inventory management, quality management, planning and scheduling, production, 
communication between companies etc.. These technologies evolved gradually and the main 
tasks were to improve the functions of the system or its parts and to guarantee the competitive 
advantage for the company in comparison with the ones who did not use the given 
technology. On the other hand there exists the section called operational research that deals 
with the mathematical methods for the optimization or simulation. This article tries to answer 
the question if it is possible to link or combine these two approaches (the article was partly 
supported by grant GAČR No. 402/08/0155) 

Keywords: Management Technologiesm Operational Research 
 

1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA MANAŽERSKÝCH KONCEPCÍ  
Manažerské koncepce, též nazývané logistické technologie (viz např. Basl 2003; Daněk, 
Plevný 2005; Fiala 2002; Hugos 2003; Imai 2007) jsou metodiky, které byly vytvářeny na 
základě stupňujících se požadavků zkvalitňování řízení podniků. Vyvíjely se postupem času a 
jejich hlavním úkolem bylo a je zlepšení funkčnosti systému nebo jeho části a zajištění určité 
konkurenční výhody pro podnik oproti těm, kteří danou technologii dosud neaplikovali. 
V první fázi šlo především o úspory z rozsahu výroby, poté o nákladové úspory, avšak na 
úkor kvality. Později se zjistilo, že substituce mezi náklady a kvalitou není nutná, samotné 
zaměření se na kvalitu přináší i konkurenční výhodu z hlediska nákladů. Při srovnatelné 
kvalitě a nákladech se objevila další šance na získání zákazníků, a to rychlost dodání. Pokud i 
zde jsou podniky na stejné úrovni, začínají rozhodovat i jiné faktory, jako jsou vztahy se 



zákazníky, nabízené dodatečné služby, splnění různých přání zákazníka (výroba na zakázku), 
možnosti objednávek přes Internet, známost značky apod..  

Požadavky zákazníků však stoupaly natolik, že nebylo již možné, aby jednotlivé podniky 
splnily vše. Proto dochází k jejich propojování do tzv. dodavatelských řetězců. Díky 
rozmachu počítačových technologií a zapojení Internetu do obchodování již nejsou 
individuální cíle podniků tím, co by posouvalo jednotlivou firmu kupředu. Vzájemná 
spolupráce a kooperace členů dodavatelského řetězce včetně sdílení informací jsou hybnými 
faktory, které zajišťují firmám i celým řetězcům větší konkurenceschopnost na trhu a 
rozšiřující se spektrum působení. 

Pro správnou funkčnost dodavatelských řetězců je nutný rychlý a přesný přenos všech 
důležitých informací mezi jednotlivými subjekty, neboť hlavním cílem řetězce je uspět před 
konkurencí, tj. uspokojit přání konečných zákazníků včas a v požadované kvalitě. V praxi 
pozorujeme mnoho takovýchto řetězců (zejména v potravinářském či v automobilovém 
průmyslu), avšak ne vždy vše funguje dle ideálních představ. Nejdůležitější informací, která 
by se měla co nejrychleji šířit v řetězci, je charakter poptávky – nejen počty prodaných kusů, 
ale i očekávání konečných prodejců o budoucím chování zákazníků, plánované marketingové 
akce ovlivňující poptávku, konkurence v daném oboru a regionu. Aby mohla být poptávka 
uspokojena včas, je nutné předem odhadnout její vývoj a mít v zásobě dostatečné množství 
zboží. A právě zásoby mohou hrát klíčovou roli v úspěšnosti jednotlivých řetězců. Nejde jen o 
velikost zásob u jednoho subjektu, ale o velikost zásob v celém řetězci, o místech držení 
zásob či skladování. Cílem je minimalizace nákladů v celém řetězci a zároveň maximální 
uspokojení poptávky. Tyto cíle jsou však protichůdné. Vlivem rozsáhlosti a komplikovanosti 
řetězců, začlenění firem do více řetězců zároveň či neochotě firmy sdělovat interní informace, 
může být dosažení uvedených cílů složité. 

Manažerské koncepce by tak měly přispívat ke zlepšení funkčnosti podniků i řetězců a tím i 
ke zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých subjektů. Ve většině známých technologií se 
objevují dvě rozdílné metody či systémy určování pohybu zboží – systém tahu a tlaku. Tzv. 
systém řízení tahem (pull system) je systém „tažený poptávkou“, kdy veškerý pohyb zboží a 
produkce je určován poptávkou konečných zákazníků a vše by mělo být podřízeno uspokojení 
této poptávky. Druhou koncepcí (a pravděpodobně starší z nich) je tzv. řízení tlakem (push 
system), kdy je vyrobené zboží „protlačováno“ řetězcem bez ohledu na konečnou poptávku, 
náklady a výši zásob. Z uvedených charakteristik je zřejmé, že v současné době se podniky 
přiklánějí spíše k systému tahu, kdy lze zohledňovat kromě požadavků zákazníků i výši zásob 
a nákladů (např. Kanban), což však vyžaduje perfektní organizaci z hlediska sběru a přenosu 
dat a jejich zpracování. Pokud tento fakt není zcela v pořádku, nezbývá, než setrvávat u 
systému tlaku či případně pokusit se o kombinaci těchto systémů alespoň v určité části 
dodavatelského řetězce.  

Existuje poměrně mnoho manažerských koncepcí sloužících k vylepšení procesů a chodu 
podniku či řetězců. Pokusili jsem se je shrnout do 6 tříd (Kuncová a kol. 2009), kterými jsou: 
vnitropodnikové plánování (MRP, CRP, ERP), zefektivnění výroby a snížení zásob (JIT, 
Kanban), zdokonalení řízení maloobchodních řetězců (QR, ECR), zefektivnění distribuce a 
skladování (Hub&Spoke, Cross-Docking, VMI), zlepšování kvality (TOC, TQM, CRM, 
Kaizen, Six Sigma) a řízení dodavatelských řetězců (CPFR, APS+SCM).  

MRP I (Materiál Requirements Planning) je pravděpodobně nejstarším přístupem, který 
vznikl z důvodu nutnosti předem znát a zajistit potřebné množství materiálu pro plánovanou 
výrobu. Jedná se o plánování materiálových požadavků (především pro výrobní oblast), které 
úzce souvisí se způsobem zásobování, skladování a dopravou. Koncept MRP II 
(Manufacturing Requirements Planning) rozšiřuje předchozí plánování materiálových potřeb 



o plánování kapacit (počet zaměstnanců, výrobních linek či strojů a jejich využitelnost). MRP 
I automaticky předpokládá, že kapacity jsou neomezené, kdežto MRP II bere v úvahu i 
kapacitní požadavky. Jde o iterační proces, který vychází ze zadaných materiálových a 
kapacitních požadavků a dále ze zadaného počátečního či koncového termínu výroby. Na 
těchto základech pak systém rozplánuje výrobu a vytvoří výsledný plán. Ten však může být 
nerealizovatelný – např. nelze dosáhnout konečného termínu při daných kapacitách výroby. 
Proto musí být některé ze vstupů změněny a pak je opět tvořen plán výroby.  Plánování 
kapacitních požadavků CRP (Capacity Requirements Planning) navazuje na technologii 
plánování materiálu MRP I. Jedná se o počítačovou techniku k plánování zdrojů a požadavků 
na ně, a to zejména v kritických místech systému. Snahou je zjistit schopnost podniku dostát 
svým závazkům. 

ERP (Enterprise Requirements Planning) je spíše synonymem pro skupinu komplexních 
informačních systémů určených pro řízení podniku. Ve srovnáním s MRP I. a MRP II. 
zohledňuje kromě materiálových požadavků, termínů a kapacit také finanční a další zdroje. 
Dobré ERP systémy zahrnují nejen MRP I. i II., ale využívají i předpověď poptávky ke 
dlouhodobému plánování, střednědobě plánují výrobu strategických výrobků a zajištění 
úzkoprofilových zdrojů a krátkodobě plánují přepravu zboží a výběr dopravců. Jsou zaměřené 
především na vnitropodnikové vztahy a na procesně-orientovaný pohled na podnik jako 
takový, čímž sjednocují komunikaci mezi všemi částmi podniku. 

K zefektivnění řízení zásob by měly přispívat zejména technologie JIT a Kanban. Jde o 
podobné koncepce založené na dodání zboží „právě včas“, neboli v přesně dohodnutých 
termínech, které je nutné dodržovat. Pokud je metoda aplikována ve výrobě, pak je vyráběno 
pouze to zboží, které je potřebné, a to co nejefektivněji. Důraz je kladen hlavně na kontrolu 
kvality a perfektní přísun materiálu v době, kdy je potřeba. Většinou se dodává malé množství 
(ať už materiálu či hotových výrobků) v co nejpozdějším okamžiku. Dodávky jsou časté, 
snahou je minimalizovat zásoby, držet co nejnižší pojistnou zásobu. Jde spíše o filozofii, 
kterou je nutno dotvořit a upravit podle podmínek konkrétního podniku, přičemž lze vycházet 
z existujících matematických modelů řízení zásob a modelů řízení projektů. Nejlépe se JIT 
aplikuje při rovnoměrné poptávce a velkých objemech produkce. Jde o systém řízený tahem 
(Galloway a kol. 2007), kdy se dodavatel přizpůsobuje odběrateli či zákazníkovi. Ve výrobě 
však při přesném plánování spadá spíše do podoby tlakem řízených procesů, neboť 
objednávky se řídí plánem (Daněk, Plevný 2005). Při častých dodávkách je nutné, aby 
náklady na dopravu byly nižší než úspory z omezení a likvidace skladů a dopravu prováděl 
kvalitní dopravce. V extrémním případě by dodržení tohoto principu znamenalo nulové 
zásoby či nulový výskyt vad. Jelikož do všech procesů zasahuje lidský faktor a přírodní vlivy, 
nelze tento extrémní požadavek brát jako reálný. Při velkých vzdálenostech mezi dodavateli a 
odběrateli se nelze vyhnout vytváření zásob v blízkosti zákazníků kvůli nejistotám spojeným 
s dopravou. Uvnitř podniku bývá situace jednodušší - lze využít technologii Kanban.  

Technologie Kanban je vhodná především pro vnitřní logistické řetězce či pro vnější smluvně 
stabilizované dodavatelské řetězce. Většinou je spojena s výrobním procesem, přičemž každý 
výrobní stupeň je zároveň zákazníkem (předává své požadavky předchozímu stupni) i 
dodavatelem (uspokojuje požadavky navazujícího stupně). Objednávky jsou předávány na 
specifických kartách (japonsky kanban) – buď jde přímo o papírové či plastikové kartičky, 
nebo tyto karty existují pouze v počítačovém informačním systému. Objednané zboží se 
odebírá přímo s kartou, která je pak v předstihu vracena, a to v době, kdy je třeba zahájit 
výrobu daného zboží, případně jeho objednávku, aby bylo k dispozici v požadovaném čase 
(princip JIT). Jedná se o tažný princip (pull), kdy výroba je „tažena“ požadavky odběratelů. 
Důležitá je zodpovědnost každého stupně za včasné předání karty, odběr a dodávku 



objednaného množství a výroby pouze toho, co je žádáno.  U nás je systém Kanban úspěšně 
aplikován např. ve firmě Barum při výrobě pneumatik.  

Mezi další logistické technologie, které se týkají řízení zásob dodavatelem patří QR (Quick 
Response), CRP (Continuous Replenishment Program), ECR, Hub and Spoke (H&S), Cross-
Docking a VMI (Vendor Managed Inventory). Systém rychlé odezvy QR se používá zejména 
v sektoru maloobchodu (poprvé zavedeno v supermarketech K-Mart v roce 1992) a zaměřuje 
se na zdokonalení řízení zásob a urychlení jejich toku na základě rychlého sdílení informací a 
včasných reakcí na ně. Využívá principy JIT, elektronické výměny dat EDI a technologie 
automatické identifikace (čárové kódy na zboží). Při průběžném sledování prodeje jsou 
informace v reálném čase předávány dodavatelům a výrobcům. 

Systém plynulého zásobování (Continuous Replenishment Program) je novějším přístupem 
založeným na řízení metodou JIT. Jde o proces vzájemné spolupráce, kde požadavky na 
zásobování stanovuje dodavatel podle informací přijatých od maloobchodu. Proces začíná 
přijetím zprávy elektronické výměny dat popisující denní stav zásob. Přijatá data jsou 
vyhodnocena, zařazena do archívu a dále použita jako podklad pro sestavení předpovědi a 
návrhu objednávky. Tato CRP aplikace pak na základě poskytnutých údajů generuje týdenní 
předpovědi a stanovuje hladinu pojistné zásoby. Jde tedy o počítačovou aplikaci 
spolupracující se systémem EDI a využívající modely zásob a optimalizační modely   pro 
plánování přepravy a zahrnutí dalších nezbytných omezení. 

Efektivní odpověď na požadavky zákazníka ECR je variantou systému QR pro oblast výroby 
a obchodu s potravinářským zbožím. Snaží se eliminovat činnosti, které nepřinášejí hodnotu a 
snižovat zásoby zboží i skladovacích ploch. Opět předpokládá automatickou identifikaci zboží 
a EDI, zároveň také elektronický převod peněz a bankovních dat. Lze konstatovat, že jde o 
nejucelenější systém řízení zásob, který vhodně kombinuje ostatní systémy (CRP, QR a 
VMI). Je založen na respektování úlohy spotřebitele a posílení této role a také na precizní 
spolupráci mezi obchodními partnery. Mezi klíčové faktory patří především strategie a 
schopnosti optimalizace sortimentu (na straně řízení poptávky) a integrovaní dodavatelé, 
synchronizovaná výroba, plynulé doplňování zásob, automatizované objednávky a využití 
Cross-Dockingu (na straně nabídky). 

Technologie Hub & Spoke bývá spojována s poskytovateli logistických služeb a logistickou 
obsluhou území. Jedná se o princip sdružování menších zásilek do větších celků, jejich 
přepravu pomocí kapacitních, pravidelných, rychlých a ekonomických dopravních systémů do 
oblastí určení a dále rozčlenění původně sdružených zásilek na jednotlivé. Sdružování a 
rozdělování se provádí v logistických centrech či dopravních uzlech. Cross-Docking je lépe 
specifikovaná strategie zabývající se rychlou distribucí zboží k jednotlivým zákazníkům. 
Jedná se o distribuční systém, který řeší problémy s dodáním zboží odběrateli od několika 
dodavatelů. Dodávky jsou nejdříve směrovány do distribučního centra, kde je zboží takzvaně 
předisponováno, tj. vyloženo z kamiónů od dodavatelů a naloženo do jednoho či několika 
kamionů. Avšak pouze zboží pro jednoho odběratele (požadované množství a sortiment), tj. 
z různých dodávek je vybráno pouze požadované zboží daným odběratelem a takto je 
postupováno až je rozděleno zboží pro všechny odběratele. V určitých případech lze na jeden 
vůz naložit zboží pro více odběratelů z blízkých lokalit (aby byl vůz vytížen). Rozlišuje se 
paletový cross-docking, kdy jsou palety od dodavatelů seskupeny dle místa určení, přeloženy 
do kamiónu a rozvezeny, a krabicový cross-docking, kdy je obsah palet rozebrán a jednotlivé 
krabice jsou kompletovány dle požadavků odběratele do jedné dodávky společně se zbožím 
od jiných dodavatelů. Dopravní prostředky jsou plně vytěžovány zbožím od různých 
dodavatelů, které je ale určeno jednomu či více odběratelům, což znamená, že si odběratelé 
mohou dovolit objednávat častěji a méně zboží a snižují tím množství svých zásob na skladě. 
Jednou dodávkou tak obdrží zboží od více (v ideálním případě všech) dodavatelů. 



VMI je systém řízení zásob dodavatelem, který navazuje na systémy plynulého zásobování 
(CRP a QR). Odpovědnost za činnosti spojené s objednáním zboží je přenesena na 
dodavatele. Ten přebírá informace od odběratele o aktuálním stavu zásob a v rámci smluvně 
daných pravidel zajišťuje včasné doplňování zboží a návrhy nových objednávek. Jde o 
významné zjednodušení distribučního řetězce. Na straně maloobchodu dochází k eliminaci 
vzniku nedostatku zásob, pro výrobce to znamená zprůhlednění toku zboží, zejména pokud je 
on přímo dodavatelem nebo pokud je v řetězci s daným dodavatelem přímo provázán. Tento 
systém byl zaveden např. u firmy Wal-Mart již v 80. letech 20. století a bývá používán 
zejména v řetězcích, kde prodejní i distribuční část jsou součástí jednoho koncernu. 
Nevýhodným se stává v případě, že je prodejce propojen s více dodavateli produktů, které 
mohou být substituty. Pokud všichni dodavatelé mají zavedený VMI systém řízení zásob 
daného prodejce, pak se ve skladu prodejce objevuje více zásob podobných výrobků, než 
kdyby prodejce objednával sám  

Zlepšováním kvality se v podstatě v podobné míře zabývají výše uvedené technologie TOC 
(Teorie omezení – hledání „úzkého místa“ v podniku), TQM (Total Quality Management), 
CRM (Customer Relationship Management – zlepšování vztahu se zákazníky), Kaizen (trvalé 
zlepšování všech procesů), Six Sigma (navazuje na TQM, využívá statistické metody pro 
měření kvality). 

Poslední uvedené techniky se zabývají komplexním řešením problémů v dodavatelských 
řetězcích a více či méně využívají většinu výše popsaných koncepcí.  

 

2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OPERA ČNÍHO VÝZKUMU 
Využití matematiky pro řešení ekonomických problémů má již dlouhou tradici. Budeme-li 
abstrahovat od ryze teoretických pokusů definovat ekonomické jevy, většinou v oblasti 
makroekonomie, (např. již v 17.stol. švýcarský ekonom Francois Quesnay – mimochodem ve 
svých pozdějších letech dvorní lékař Ludvíka XV. a hlavně madame Pompadour), došlo 
k růstu jejich praktického využití bohužel v souvislosti s druhou světovou válkou – odtud 
název disciplíny „Operační výzkum“ = výzkum operací, rozumí se vojenských. Rozvoj 
počítačů v padesátých letech 20. století umožnil řešení matematických modelů větších 
rozměrů a tudíž i jejich využití v ekonomické praxi. Byla definována a řešena řada typických 
problémů, které modelovaly konkrétní ekonomickou situaci a hledaly její řešení. Vznikla tak 
nová vědecká disciplína, pro kterou se ustálil název Operační výzkum. Tato disciplina je 
založena na tvorbě a řešení matematických modelů.  

Cílem modelů bylo většinou maximalizovat (nebo minimalizovat) zvolený cíl při splnění 
omezujících podmínek problému. Typickým příkladem je kapacitní problém lineárního 
programování, kde je znám předpokládaný výrobní program,  objem výrobních kapacit, 
požadavky na výstupy výroby a cíl výroby. Výsledkem řešení takového problému bylo 
„optimální řešení“, tj. struktura výrobního programu, která přinese maximální zisk, tržbu, 
minimální náklady apod. Takový model řešil problematiku „firmy“ izolovaně. 

V současné vysoce konkurenční společnosti, a v poslední době i díky globální krizi 
ekonomiky, nestačí jenom optimalizovat produkci firmy, ale je třeba snažit se o co 
nejvýhodnější uplatnění výroby, s čímž souvisí i vhodná podpora prodeje, správná distribuce 
a poskytování co nejširších služeb.  Firmy i řetězce by tedy měli optimalizovat např.(viz 
Jablonský 2007, Plevný, Žižka 2005): 

1. svůj výrobní program − existuje celá řada matematických modelů i programových 
prostředků: 



•  k dispozici je seznam výrobků, seznam omezených disponibilních kapacit, seznam 
požadavků na objem výroby, poměr výrobků apod. , je určen cíl výroby 

2. kvalitu svých výrobků − je možné využít např. úlohy lineárního programování typu 
směšovací problém: 

    • omezení modelu mohou určit požadovanou kvalitu výsledku optimalizace 

3. organizaci provozu − teorie hromadné obsluhy ukazuje, kolik provozních zařízení 
nejlépe zvládne příchozí požadavky 

4. množství zásob − teorie zásob určí, jak velká průměrná zásoba je schopna uspokojit 
s minimálními náklady požadavky výroby  či poptávky  

5. distribuci výrobků − dodávky výrobků do obchodní sítě (prodejny, supermarkety, 
hypermarkety) − určení trasy a množství či rozvozů − existuje řada modelů v této 
oblasti snažící se především minimalizovat náklady či čas spojený s distribucí  

• dopravní problém řešící distribuci mezi dodavateli a odběrateli (vícestupňový 
problém zahrnuje i několik úrovní meziskladů), problém obchodního cestujícího (tj. 
okružní úlohy určující optimální cestu tak, aby byla navštívena všechna požadovaná 
místa a konec cesty byl ve výchozím bodě), či rozvozní úlohy (kolik dopravních 
prostředků použít a jakých, jaké budou optimální trasy, kolik čeho a jak naložit). 

6. vhodné rozmístění výrobních nebo prodejních zařízení firmy s ohledem na nejčastější 
místa spotřeby 

7. reklamu − je možné určit dopad reklamy v různých mediích na různé skupiny 
obyvatel, dá se využít model úlohy lineárního programování i problém obchodního 
cestujícího 

Simulace či simulační modely patří ke stále více využívaným technikám na pomezí 
operačního výzkumu a jiných disciplín.  Jsou založeny na počítačovém napodobení běhu 
reálného provozu (Dlouhý a kol. 2007) – výroby, obsluhy, distribuce apod.. Výhodou 
simulačního modelování je fakt, že vše probíhá pouze v počítačovém modelu, bez nutného 
zásahu do podnikových procesů. Jde o statistický experiment s počítačovým modelem. Na 
druhou stranu problémem může být vytvoření počítačového modelu, který je založen na 
poměrně podrobné charakteristice reálných procesů. Nemusí se jednat o systémy, procesy či 
aktivity již existující, ale také o ty, které jsou ve fázi přípravy či testování. Účelem využití 
simulačních modelů je jednak tzv. what-if analýza, tj. zkoumání různých méně či více 
očekávaných situací a stavů a jejich dopadu na sledované ukazatele, dále vyhledávání 
problémů či úzkých míst, a v neposlední řadě i porovnávání více možných variant řešení. 
Modely jsou použitelné především v oblastech, kde se vyskytuje určitý typ náhody, který je 
nutné následně popsat zvoleným statistickým rozdělením. 

 

3. PROPOJENÍ POPSANÝCH OBLASTÍ 
Z uvedených popisů je patrné, že manažerské koncepce a metody operačního výzkumu mají 
mnoho společného a využívají stejných myšlenek. Z literatury je zřejmé, že historicky první 
koncepce MRP I a II byly založeny na metodách operačního výzkumu. U dalších však tuto 
skutečnost prokázat nelze, neboť jde často pouze o jakési teoretické doporučení. Proto jsme se 
pokusili v následující tabulce přiřadit k jednotlivým technologiím konkrétní metody 
operačního výzkumu, které by bylo vhodné v daném případě používat. Nejedná se o plný 
výčet metod, jde pouze o nástin možností. 



Z tabulky 1 lze vyčíst, že simulační modely i operační výzkum by měly být prospěšné téměř 
ve všech zmíněných manažerských koncepcích, čímž by zvyšovaly jejich úroveň a posouvaly 
by je z pozice čisté teorie do pozice prakticky zaměřené a matematicky specifikované 
aplikace. 

 
Tabulka 1: Nástin možného propojení manažerských koncepcí a operačního výzkumu a 

simulací (zdroj: Kuncová a kol. 2009) 
 

Aplika ční oblast Technologie Modely operačního 
výzkumu 

MRP I 
Výrobní úlohy, modely 
zásob, dopravní problém  

MRP II 
Výrobní úlohy, modely 
zásob, dopravní problém, 
přiřazovací problém 

CRP(1) 
Modely hromadné obsluhy, 
modely rozvrhování výroby 

1. vnitropodnikové plánování 

ERP 
Téměř všechny modely 
operačního výzkumu 

JIT 
Téměř všechny modely  
operačního výzkumu 
Simulační modely 

2. zefektivnění výroby, 
snížení zásob 

Kanban Simulační modely 

QR 
Modely zásob 
Simulační modely 

CRP(2) 
Modely zásob, modely 
hromadné obsluhy 
Simulační modely 

3. zdokonalení systému řízení 
zásob v maloobchodních 
řetězcích 

ECR 
Téměř všechny modely 
operačního výzkumu 
Simulační modely 

Hub&Spoke 
Cross-Docking 

4. zefektivnění skladování 
VMI 

Vícerozměrný dopravní 
problém, problém 
obchodního cestujícího, 
problém batohu, rozvozní 
úlohy, modely zásob 
Simulační modely 

TOC 
TQM 
CRM 
Kaizen 

5. zlepšování kvality a chodu 
podniku 

Six Sigma 

Simulační modely 
Lineární programování 

CPFR 6. řízení dodavatelských 
řetězců APS+SCM 

Téměř všechny modely  
operačního výzkumu 
Simulační modely 



 

4. ZÁVĚR 
 

Existence dodavatelských řetězců a technologie rychlé výměny informací si vynucuje 
efektivnější a konkurenceschopnější přístupy k řízení všech procesů zainteresovaných 
podniků. Dochází ke spojení čehokoliv s čímkoliv do velké pavučiny sítí různých úrovní, kde 
dochází ke sdílení zdrojů a aktivit. V tomto příspěvku jsme se pokusili ve stručnosti shrnout 
teoretické koncepty manažerských technologií a operačního výzkumu a nastínit jejich možnou 
propojitelnost, která, jak se domníváme, je sice v praxi realizována, avšak není obecně nikde 
zmiňována. V době ekonomické krize nabývají simulační a optimalizační metody na váze a 
jejich využití by mělo přispět ke zlepšování chodu podniků či řetězce. Umění propojit je 
s manažerskými koncepcemi tak může znamenat zásadní konkurenční výhodu.  

 
Příspěvek vznikl za podpory grantu GAČR č. 402/08/0155. 
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MULTIKRITERIÁLNE POROVNÁVANIE KRAJOV SR 
 

MULTIPLE CRITERIA COMPARISON OF THE REGIONS OF 
SLOVAKIA 

 
Vladimír Kvetan, Tomáš Domonkos 

Abstrakt 
 
Často diskutovanou témou súčasnosti je ekonomická a sociálna úroveň regiónov SR. 
Regionálne rozdiely v SR sú považované za relatívne veľké, najmä medzi Bratislavským 
krajom a ostatnými samosprávnymi krajmi. Pri väčšine analýz sa však stretáme iba 
s porovnaním na základe jedného kritéria. Cieľom tejto práce je porovnať vývoj 
v samosprávnych  krajoch na základe viacerých ekonomických a sociálnych ukazovateľov.  
Ako vhodný nástroj pre takúto analýzu sa javí použitie metód triedy PROMETHEE. Tieto 
metódy multikriteriálneho vyhodnocovania alternatív slúžia na komplexného porovnania 
alternatív. 
 
Klúčové slová: porovnávanie regiónov SR, multikriteriálne porovnávanie variantov, metóda 
PROMETHEE 

 
Abstract 

 
The economic and social development of the regions of the Slovak republic is recently one of 
the most often discussed issues. The regional disparities in the Slovak Republic are 
considered rather large especially between the Bratislava region and the rest of the self-
governing regions. However, these discussions are often based analyses of not more then one 
crucial criteria. The aim of this paper is to compare the development of the self governing 
regions using a wider range of economic and social variables. We consider the PROMETHEE 
methods as the useful tool for these analyses. This methods provides complex rankings of 
alternatives,.  
 
Keywords: Comparison of the Regions of Slovakia, Multiple Criteria Comparison, Promethee 
method 

 

ÚVOD 

Diskusie o  ekonomickej výkonnosti a sociálnej úrovni jednotlivých regiónov sú v súčasnosti 
veľmi častou témou. Viac ako obvykle sa však toto konštatovanie ohraničuje na porovnanie 
jedného štatistického ukazovateľa, zväčša HDP na obyvateľa, mieru nezamestnanosti 
prípadne nominálnu mzdu. Tým sa do tohto porovnania vnáša chyba z dôvodu 
nerešpektovania situácie v regióne ako komplexu spolupôsobiacich faktorov. Úroveň 
rozvinutosti regiónu je treba vidieť ako súhrn ekonomických ukazovateľov, ukazovateľov 
sociálnej situácie ako aj indikátorov opisujúcich všeobecnú kvalitu života. 
Cieľom tohto článku je porovnať situáciu v regiónoch vzhľadom na viaceré vybrané 
ukazovatele, ktoré by mali zabezpečiť komplexné hodnotenie ich stavu a úrovne. Ako nástroj 
tejto analýzy je vhodné použiť niektorú z metód viackriteriálneho vyhodnocovania alternatív, 
konkrétne metódy triedy PROMETHEE. Táto metóda umožňuje porovnať regióny vzhľadom 



na viaceré hodnotiace kritériá, pričom je možné jednotlivým hodnotiacim kritériám zadávať 
rôzne váhy vzhľadom na preferencie hodnotiteľa. Takto získané hodnotenie je oproti 
porovnaniu na základe jedného kritéria možné označiť za dôveryhodnejšie .  
V prvej časti tohto článku budú vo všeobecnosti charakterizované metódy triedy 
PROMETHEE a bude popísaný celkový metodologický prístup. V druhej časti budú popísané 
východiskové dáta a ich hlavné charakteristiky. Ďalej budú definované a vysvetlené použité 
indikátory makroekonomického vývoja a indikátory vývoja kvality života, ktoré budú použité 
počas vyhodnocovania.  
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy 
APVV-0649-07. Ťažiskom tohto článku bude v popísaní vhodnosti metód triedy 
PROMETHEE na multikriteriálne porovnávanie. Jedná sa o prvý článok z rozsiahlejšej úlohy 
riešenej v rámci spomenutého projektu. Je pochopiteľné, že toto matematické cvičenie bude 
následne rozširované a publikované v ďalších článkoch a vedeckých prácach.  
 
 
1 METÓDY TRIEDY PROMETHEE  

Modely multikriteriálneho rozhodovania je možné použiť v najrozličnejších oblastiach 
reálneho života, kedy je alternatívy potrebné zoradiť vzhľadom na viacero atribútov. 
Aplikáciou týchto úloh sa zaoberá napr. (Kvetan, 1993 alebo Mikušová, 2008). Tieto atribúty 
môžu mať jednak rozdielne váhy v rozhodovacom procese a jednak ich želané hodnoty môžu 
byť buď maximalizované alebo minimalizované. Pri rozhodovaní môže totiž nastať situácia, 
kedy u jedného ukazovateľa je požadovaná maximálna hodnota (napríklad výkon auta, 
maximálna rýchlosť) a pri druhom naopak minimálna (emisie CO2, prevádzkové náklady 
a pod.) Pri riešení takýchto problémov je možné vychádzať z modelovania preferencií 
rozhodovateľov. Ak alternatívy zoraďujeme na základe rôznych atribútov, je najčastejšie 
potrebné urobiť nejaký kompromis, na základe ktorého ich budeme schopný rozlíšiť. Princípy 
niektorých modelov preferencií sa využívajú pri konštruovaní špeciálnych prístupov na 
riešenie úloh definovaných na modeli komplexného vyhodnocovania alternatív (Mlynarovič, 
1998). Takéto metódy sú napr. metódy typu ELECTRE alebo metódy typu PROMETHEE. 
V tejto práci ako nástroj na porovnanie jednotlivých samosprávnych krajov v SR použijeme 
metódy triedy PROMERHEE. Tieto metódy komplexného vyhodnocovania alternatív sú 
založené na zavedení zovšeobecnených kritérií a indexov viackriteriálnej preferencie tak, že 
intenzita preferencie jednej alternatívy pred druhou je nejakou funkciou rozdielov výkonov 
týchto alternatív podľa jednotlivých kritérií a nadobúda hodnotu z intervalu <0,1>. Základná 
idea na riešenie úloh modelov komplexného vyhodnocovania variantov je (Mlynarovič, 
1998): 

( ){ }Yyyyyy k ∈= ...,,,max"" 21  

kde { }kRyY ∈=  a má konečný počet prvkov. Cieľom je usporiadanie alternatív v tvare 
preferenčnej štruktúry (P,S,I) alebo čiastočné usporiadanie alternatív v tvare preferenčnej 
štruktúry (P,S,I,R), kde: 

• P – ostrá preferencia, 
• S – slabá preferencia, 
• I – indiferencia, 
• R – neporovnateľnosť alternatív. 

Predpokladajme, že porovnávame dve alternatívy ,y  a ,,y , na základe i-teho kritéria, pričom 

preferenčná funkcia, ktorá vyjadruje intenzitu preferencie ,y  pred ,,y  má tvar: 

( ) [ ]1,0:, ,,, →×YYyyFi  

 



Pre takúto preferenčnú funkciu platí: 
• ( ),,, , yyFi = 0 , ak neexistuje žiadna preferencia ,y  pred alternatívou ,,y , t.j. vzťah 

rozhodovateľa k týmto alternatívam je indiferentný, 
• ( ),,, , yyFi ≈ 0, ak je ,y  slabo preferovaná pred alternatívou ,,y ( ,,, yy > )1, 

• ( ),,, , yyFi ≈ 1, ak je ,y silne preferovaná pred alternatívou ,,y ( ,,, yy >> ), 

• ( ),,, , yyFi = 1, ak je ,y ostro preferovaná pred alternatívou ,,y ( ,,, yy >>> ). 

Každá preferenčná funkcia iF , kde ki ...,,2,1=  je neklesajúcou funkciou hodnoty 

zodpovedajúcich kriteriálnych hodnôt: 
,,,

iii yyd −=  

pričom platí: 

( ) ( )iiiii dPyyF =,,, ,  

Funkcia iH  charakterizuje oblasť preferencie ,y  pred ,,y , ,,y  pred ,y  a oblasť indiferencie 

týchto alternatív. Pričom táto funkcia nemusí byť vo všeobecnosti symetrická. 
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Index viackriteriálnej preferencie, ktorý vyjadruje preferenciu rozhodovateľa pre alternatívu 
,y  pred alternatívou ,,y  pri zohľadnení všetkých kritérií sa vypočíta na základe vzorca: 
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kde iw  sú váhy dôležitosti jednotlivých alternatív, pričom: 

( ) 1,0 ,,, ≤≤ yyπ  

Ak je ( ),,, , yyπ  blízke nule ide o slabú preferenciu ,y  pred ,,y  a ak je ( ),,, , yyπ  blízke jednej 

ide o silnú preferenciu ,y  pred ,,y . Na komplexné vyhodnotenie alternatív z množiny Y 
pomocou relácie zoradenia sa využívajú (Mlynarovič, 1998):  

• Výstupný tok, ktorý oceňuje intenzitu preferencie alternatívy ,y  vzhľadom na všetky 
ostatné alternatívy z množiny Y. 
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• Vstupný tok, ktorý oceňuje intenzitu preferencie všetkých ostatných alternatív y  z 

množiny Y vzhľadom na alternatívu ,y . 
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• Čistý tok: 
( ) ( ) ( ),,, yyy −+ Φ−Φ=Φ  

Najznámejšie metódy z pohľadu zoraďovania alternatív triedy PROMETHEE sú 
PROMETHEE I., II., a III.  Výsledkom PROMETHEE I. je čiastočné zoradenie alternatív, 
pričom sa pripúšťa preferencia, indiferencia a neporovnateľnosť jednotlivých alternatív. 
Výsledkom PROMETHEE II., a III . je úplné zoradenie alternatív. V prípade PROMETHEE II. 
sa úplné zoradenie alternatív dosiahne vypustením možnosti uvažovať niektoré alternatívy za 
neporovnateľné. Alternatívy môžu byť buď preferované jedna pred druhou, alebo indiferentné 
                                                 
1 Symbol >  znamená väčší, >>  znamená oveľa väčší a >>>  znamená extrémne väčší. 



jedna voči druhej. Metóda PROMETHEE III. uvažuje s úplným intervalovým zoradením 
alternatív2. 
V tejto práci budeme používať metódu PROMETHEE II. Táto metóda poskytuje úplné 
zoradenie  jednotlivých alternatív na základe čistého toku. 
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2 CHARAKTERISTIKA VÝCHODISKOVÝCH DÁT 

Pre potreby tohto článku boli z možných ekonomických indikátorov a indikátorov kvality 
života vybrané tie, ktoré podľa autorov vhodne určujú vývoj v jednotlivých samosprávnych 
krajoch. Tieto indikátory boli rozdelené do dvoch skupín: ukazovatele ekonomickej 
výkonnosti a ukazovatele kvality života (sociálne ukazovatele). Po určení poradia 
jednotlivých krajov vzhľadom na jednotlivé skupiny ukazovateľov bola následne vykonaná 
analýza za obe množiny ukazovateľov spolu. Použité boli dáta za rok 2006, nakoľko tieto boli 
verejne dostupné pre všetky ukazovatele. Je nutné poznamenať, že regionálne dáta sú 
charakteristické značným oneskorením vykazovania. Napríklad HDP na úrovni NUTS III3 je 
k dispozícii najaktuálnejšie za rok 2006.  

Pre hodnotenie ekonomickej výkonnosti boli zvolené tieto ukazovatele: 

Disponibilný príjem na jedného obyvateľa popisuje celkový príjem na jedného obyvateľa 
žijúceho v danom regióne redukovaný o priame dane a odvody. Oproti porovnaniu na základe 
nominálnej mzdy má tento ukazovateľ niekoľko vlastností, ktoré podľa názoru autorov lepšie 
vystihujú príjmovú situáciu obyvateľstva. Jednou z pozitívnych vlastností je to, že obsahuje 
všetky príjmy obyvateľstva vrátane sociálnych dávok, príjmov živnostníkov, príjmov 
z majetku a pod. Druhou charakteristikou je zohľadnenie platených daní a príspevkov do 
zdravotných či sociálnych fondov. Podiel na jedného obyvateľa zohľadňuje štruktúru 
domácností a ekonomickú aktivitu populácie v danom regióne. Pri analýze bola požadovaná 
maximalizačná funkcia, t. j. čím vyšší disponibilný príjem na jedného obyvateľa, tím lepšie 
hodnotenie pre región.  
Miera dlhodobej nezamestnanosť charakterizuje podiel obyvateľstva, ktoré je bez práce dlhšie 
ako 12 mesiacov. Oproti štandardnému ukazovateľu miery nezamestnanosti tento 
charakterizuje výrazné štrukturálne problémy na regionálnom trhu práce. Všeobecne je 
uznávaný fakt, že nezamestnaní viac ako 12 mesiacov sa iba veľmi obtiažne znovu zaraďujú 
do pracovného pomeru, nakoľko je vysoko pravdepodobná strata ich pracovných návykov. 
Takúto nezamestnanosť je obtiažne odstrániť aj pomocou prílevu priamych zahraničných 
investícií a vyžaduje si výraznejší prístup zo strany tvorcov hospodárskej politiky. Je 
pochopiteľné, že pri tomto ukazovateli bola preferovaná najnižšia hodnota.  
Miera zamestnanosti odzrkadľuje podiel pracujúcich na vekovej skupine 15 až 65 ročných. 
Tento ukazovateľ dopĺňa ukazovateľ dlhodobej nezamestnanosti, a obe spoločne reálne 
charakterizujú situáciu na trhu práce. Pri miere zamestnanosti je požadovaná maximálna 
hodnota, nakoľko čím je viac obyvateľov v danej vekovej skupine zapojených na trhu práce, 
tým je menší tlak na sociálne zabezpečenie a kompenzácie v nezamestnanosti.  
Produktivita práce popisuje výšku regionálneho HDP vytvorenú jedným zamestnaným bez 
ohľadu na jeho permanentné bydlisko. Požadované je maximalizačné kritérium, teda čím 
vyššia produktivita práce v regióne, tým je jeho hodnotenie vyššie.  

                                                 
2 Podrobnejšie sa tejto metóde venuje (Mlynarovič, 1998). 
3 Úroveň ôsmych samosprávnych krajov 



Premenné Oxid Uhoľnatý a Tuhé emisie predstavujú negatívne externality vo forme 
znečisťovania ovzdušia. Tieto veličiny významne dokresľujú ukazovatele produktivity práce. 
V prípade rovnakej produktivity práce (resp. rovnakej produkcie) v dvoch regiónoch je 
preferovaný ten, ktorý tvorí nižšiu záťaž životného prostredia. 
Ukazovateľ podielu zhodnotenia odpadu predstavuje využitie komunálneho odpadu vo forme 
druhotnej suroviny prípadne ako zdroj tepla v spaľovni. Zhodnocovanie odpadu z pohľadu 
autorov patrí k ukazovateľom hospodárskej a environmentálnej „uvedomelosti“ 
v jednotlivých regiónoch a snahy o znižovanie záťaže na životné prostredie.   

Pre hodnotenie kvality života v samosprávnych krajoch boli zvolené tieto ukazovatele:  

Cestná sieť predstavuje hustotu cestných komunikácií prvej a druhej triedy v danom regióne. 
Predstavuje tak proxi k dopravnej infraštruktúre a regionálnej dostupnosti. Požadovali sme z 
hľadiska hodnotenia maximálnu hodnotu tohto ukazovateľa. 
Počet automobilov na 1 km cestnej komunikácie dopĺňa predošlý ukazovateľ. Predstavuje 
dopravné zaťaženie ciest v danom regióne. Je povšimnutia hodné, že pre Bratislavský 
samosprávny kraj je tento ukazovateľ viac ako 400 automobilov na 1 km cesty. Bola preto 
požadovaná minimálna hodnota tohto parametra.  
Počet absolventov stredných a vysokých škôl svedčí jednak o vekovom zložení regiónu 
a jednak o kvalite ponuky práce. Vysoký počet absolventov je znak vekovo mladého regiónu 
a jednak regiónu s vhodnou vzdelanostnou úrovňou. Preto boli požadované maximálne 
hodnoty týchto ukazovateľov.  
Počet trestných činov je meradlom spoločensko-patologických javov v regióne. Je 
pochopiteľné, že pre hodnotenie kvality životnej úrovne regiónu boli preferované regióny s 
nižším počtom trestných činov.  
Významným meradlom kvality života je aj percento obyvateľstva zásobovaného pitnou vodou 
a percento obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizáciu. Pri oboch ukazovateľoch bola 
požadovaná maximálna hodnota.   
Percento separovaného odpadu svedčí o environmentálnej uvedomelosti komunity. Prezentuje 
jednak schopnosť samosprávy presadiť myšlienku separovania odpadu medzi obyvateľmi. 
Rovnako tiež odzrkadľuje samotné environmentálne cítenie obyvateľstva Požadovali sme 
maximálne hodnoty tohto kritéria.  

Pre všetky porovnávania bola použitá preferenčná funkcia ( ) 2
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preferenčná funkcia má tú vlastnosť, že akákoľvek hodnota bližšie k požadovanému maximu, 
resp. minimu je považovaná za ostro preferovanú. Neuvažuje sa teda  s indiferentnými a slabo 
preferovanými hodnotami. Boli vykonané tri základné porovnania: na základe indikátorov 
ekonomickej výkonnosti, na základe hodnotenia kvality života a za obe kategórie spolu. Pri 
základnom porovnaní mali všetky atribúty rovnaké „jednotkové váhy“. Následne boli 
spravené porovnávania so zmenenými váhami, pričom premenné v rámci jednotlivých skupín 
boli rozdelené do podskupín z dôvodu zmeny váh. Súčet váh v jednotlivých podskupinách bol 
rovný jednej. V skupine indikátorov ekonomickej výkonnosti boli vytvorené štyri 
podskupiny. Podskupina príjmu obsahovala premennú: disponibilný príjem na obyvateľa. 
Podskupina trhu práce obsahovala dva indikátory: dlhodobú nezamestnanosť a mieru 
zamestnanosti. Podskupina produktivita práce obsahovala premennú: produktivita práce 
a podskupina externality obsahovala tri premenné: množstvo emisií CO, množstvo tuhých 
emisií a percento zhodnocovaného odpadu.  
Pri ukazovateľoch kvality života bolo vytvorených päť podskupín. Podskupina infraštruktúra 
obsahovala premenné hustota cestnej siete a počet áut na 1 km cesty. Podskupina absolventi 
zahrňuje oba druhy absolventov ako stredných tak aj vysokých škôl. Podskupina kriminalita 
obsahuje iba premennú počet trestných činov a podskupina odpady premennú percento 



separovaného odpadu. Premenné počet obyvateľov zásobených pitnou vodou a počet 
obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu boli zlúčené do podskupiny voda.  

 

3 POROVNANIE KRAJOV 

Z grafu 1 je vidno, že najvyššie skóre (najlepšie umiestnenie) vzhľadom na ukazovatele 
ekonomickej výkonnosti pri použití rovnakých jednotkových váh dosiahol Bratislavský kraj. 
Za ním sa umiestnili ďalšie tri kraje Západného Slovenska: Trnavský, Trenčiansky 
a Nitriansky kraj. Prešovský kraj dosiahol piate umiestnenie pred Žilinským  
a Banskobystrickým. Najmenej výkonným krajom bol podľa tohto porovnávania Košický 
kraj.  
Pri zmenených váhach sa na prvých štyroch pozíciách a ani na poslednej priečke poradia nič 
nezmenilo. Vzhľadom na zmenené váhy sa však Prešovský kraj presunul na druhú najhoršiu 
pozíciu, pričom Žilinský kraj a Banskobystrický kraj sa posunuli o jednu priečku vyššie. 
Z oboch porovnaní je teda zjavné, že aj pri uplatnení množiny indikátorov je ekonomická 
výkonnosť najvyššia pri Bratislavskom kraji a ostatných krajoch Západného Slovenska. 
Vzhľadom na typy váh Prešovský kraj obsadzuje piate, prípadne predposledné siedme miesto.  

Multikriterialne zoradenie krajov SR - Ukazovatele ekonomickej 
výkonosti
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Graf č. 1 Multikriteriálne zoradenie krajov SR – Ukazovatele ekonomickej výkonnosti  

Graf 2 prezentuje poradie krajov na základe zvolených indikátorov kvality života. Pri 
porovnaní sme dospeli k zaujímavým výsledkom. Pri použití jednotkových váh sa ako 
najlepší javí Banskobystrický kraj a druhý v poradí je Bratislavský kraj. Žilinský a Trnavský 
kraj zaujímajú postupne tretie a štvrté miesto. Šieste miesto patrí Trenčianskemu kraju. Ako 
predposledný sa na siedmom mieste umiestnil podľa tejto analýzy Nitriansky a ako posledný 
Košický kraj.  
Po zmene váh je možné sledovať výrazné zmeny. Bratislavský kraj si pohoršil o tri pozície 
a z pôvodne druhého umiestnenia klesol na piate. Naopak, Trenčiansky kraj si z piateho 
umiestnenia polepšil na druhú pozíciu. Kraje Prešovský a Nitriansky si navzájom po zmene 
váh vymenili šiestu a siedmu pozíciu. Poradím najlepší Banskobystrický kraj a najhorší 
Košický kraj si udržali svoje pozície pri oboch typoch váh.  
V porovnaní s predošlou analýzou na základe ukazovateľov ekonomickej výkonnosti je 
možné vidieť významne odlišné usporiadanie jednotlivých krajov. Najprekvapivejším 
výsledkom je, že Banskobystrický kraj, ktorý pri skúmaní ekonomických veličín sa umiestnil 
na konci poradia, pri ukazovateľoch kvality života sa umiestnil na prvej pozícii. Toto 



postavenie si udržal aj pri zmenených váhach. Naopak pri druhom type váh si Bratislavský 
kraj výrazne pohoršil v prospech Trenčianskeho.  

Multikriterialne zoradenie krajov SR - Ukazovatele kvality zivota 
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Graf č. 2 Multikriteriálne zoradenie krajov SR – Ukazovatele kvality života 

Vzhľadom na predošlé výsledky sa autori rozhodli vykonať analýzu za oba druhy 
premenných súčasne. Pri oboch typoch váh bolo dosiahnuté rovnaké poradie. Najlepšie sa 
vzhľadom na porovnanie umiestnil Brarislavský kraj a hneď za ním Trnavský kraj. 
Trenčiansky a Banskobystrický kraj sa umiestnili postupne na treťom a štvrtom mieste. Piate 
a šieste miesto patrí Žilinskému a Nitrianskemu kraju. Na predposlednom mieste sa vzhľadom 
na porovnávané kritériá umiestnil Prešovský kraj a na poslednom kraj Košický.  

Multikriterialne zoradenie krajov SR - Ukazovatele ekonomickej 
výkkonosti + ukazovatele kvality zivota výkkonosti
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Graf č. 3 Multikriteriálne zoradenie krajov SR – Ukazovatele ekonomickej výkonnosti a ukazovatele 
kvality života 

 



ZÁVER  
 
Tento článok si kládol za cieľ vykonať viackriteriálnu analýzu krajov Slovenskej republiky za 
pomoci metódy PROMETHEE II. Kraje boli porovnávané na základe dvoch typov kritérií: 
ukazovatele ekonomickej výkonnosti a ukazovatele kvality života. Pri oboch typoch 
ukazovateľov boli zvolené dva typy váh – jednotkové pre všetky premenné a jednotkové pre 
skupinu premenných. Následne bola vykonaná analýza pre všetky premenné súčasne pri 
oboch typoch váh.  
Pri porovnaní ekonomických ukazovateľov je zjavné, že ekonomická výkonnosť je najvyššia 
v Bratislavskom kraji a ostatných krajoch Západného Slovenska. vzhľadom na typy váh 
Prešovský kraj zaujíma piate, prípadne predposledné siedme miesto.  
Pri porovnaní ukazovateľov kvality života sa ako najlepší umiestnil Banskobystrický kraj. Pri 
zmene váh sa Bratislavský kraj presunul z druhého umiestnenia na piate. Naopak, 
Trenčiansky kraj sa výrazne zlepšil.  
Pri porovnaní krajov vzhľadom na všetky kritériá nedošlo pri zmene váh k výraznejším 
odlišnostiam. Ako najlepší sa umiestnil Bratislavský kraj a ako najhorší kraj Košický.  
Tento článok potvrdil možnosť využitia metódy PROMETHEE II na takýto druh úloh. 
Výsledky sa ukázali ako nestabilné vzhľadom na výber porovnávaných kritérií a rovnako aj 
vzhľadom na použité váhy. Pre vylepšenie tohto porovnávania bude v budúcnosti potrebné 
venovať vyššiu pozornosť výberu jednotlivých kritérií a voľbe váh pre tieto kritériá 
 

Použitá literatúra  
 

1. MLYNAROVI Č, V.: Modely a metódy viavkriteriálneho rozhodovania. Bratislava: 
EKONÓM, 1998, 233 s. ISBN: 80-225-0985-X 

 
2. KVETAN, V.: Hodnotenie makroekonomických ukazovateľov transformujúcich sa 

ekonomík krajín strednej Európy. Bratislava: diplomová práca, 1993, 70 s. 
 

3. MIKUŠOVÁ, N.: Použitie viackriteriálneho rozhodovania. In: Zborník - 
Medzinárodný seminár mladých vedeckých pracovníkov Katedry ekonometrie FIS VŠE 
v Praze a Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave, Praha, 2.-
4.12.2008 

 

Kontaktní údaje 
Ing. Vladimír Kvetan 
Ekonomický ústav SAV 
Šancová 56, 811 05 Bratislava, SR 
E-mail: Vladimir.Kvetans@savba.sk 
 
Ing .Tomáš Domonkos 
Ekonomický ústav SAV 
Šancová 56, 811 05 Bratislava, SR 
E-mail: Tomas.Domonkos@savba.sk 
 



MODELOVANIE PRÚDOV CESTUJÚCICH Z NEÚPLNÝCH ÚDAJOV 
 

TRAFFIC STREAM ESTIMATION BASED ON INCOMPLETE DATA 
 

Tomáš Majer 
 

Abstrakt 

Príspevok popisuje spôsob, akým je možné spracovať údaje o nástupe cestujúcich mestskej 
hromadnej dopravy z elektronického tarifného systému a využiť ich pri odhade úplnej 
OD matice. Uvedený algoritmus na určenie výstupných zastávok jednotlivých cestujúcich bol 
overený úplným dopravným prieskumom v čase rannej špičky pre MHD Martin – Vrútky. 

Kľúčové slová: dopravný prieskum, OD matica 
 
Abstract 

This article describes the passenger – trip assignment model in the public transport. This 
model makes use of data from electronic tariff systems describing individual passenger’s 
journeys. We present an algorithm to compute origin/destination matrix by estimation of 
passenger’s discharges. This algorithm was verified by traffic enquiry of public transport in 
Martin – Vrútky. 

Keywords: traffic enquiry, origin/destination matrix 

1 ÚVOD 
Pri racionalizácii cestovného poriadku mestskej hromadnej dopravy je potrebné zabezpečiť: 

• dostatočnú kapacitu spojov, t.j. aby systém bol schopný obslúžiť všetky 
požiadavky  

• obmedziť množstvo nevyužitých spojov na minimum 
• vhodným systémom liniek minimalizovať časové straty cestujúcich 

Na splnenie týchto cieľov je potrebné mať dokonalý prehľad o pohybe cestujúcich. Na 
popísanie dopravných prúdov cestujúcich je vhodné použiť OD (Origin / Destination) maticu. 

V praxi je možné OD maticu získať dvoma základnými spôsobmi: 
• úplným dopravným prieskumom 
• výpočtom z iných údajov, napr. z čiastočného dopravného prieskumu, 

historických údajov, atď. 
Úplný dopravný prieskum sa najčastejšie robí prostredníctvom sčítačov – pracovníkov, ktorí 
registrujú cesty všetkých cestujúcich v celej dopravnej sieti za sledované obdobie. Ak sa 
dobre zorganizuje, najpresnejšie vystihuje skutočnosť. Avšak je finančne veľmi náročný, 
jeden deň dopravného prieskumu v meste s približne 100.000 obyvateľmi stojí rádovo milión 
korún. Iným spôsobom dopravného prieskumu je anketa. Je lacnejšia, ale nie je dostatočne 
presná. 

Z týchto dôvodov boli vyvinuté viaceré výpočtové metódy využívajúce niektoré kumulatívne 
údaje. Z nich na základe istých hypotéz možno vypočítať prvky OD – matice. Takmer všetky 
z nich majú spoločné východisko – znalosť zdrojových a cieľových prúdov reprezentovaných 
riadkovými a stĺpcovými súčtami prvkov OD matice. O týchto postupoch je k dispozícii 
rozsiahla odborná literatúra, za všetky aspoň [3], [4] a [5]. 



Súčasné elektronické tarifné systémy poskytujú množstvo presných údajov o pohybe 
cestujúcich. V mestskej hromadnej doprave však v týchto údajoch chýbajú informácie o 
cieľovej zastávke cestujúcich. Preto v tomto príspevku opíšeme spôsob, ako môžeme cieľovú 
zástavku odhadnúť. Výsledky tohto modelu boli porovnané so skutočným dopravným 
prieskumom organizovanom počas rannej špičky pre MHD Martin – Vrútky. Výsledky 
modelu a prieskumu vykazovali vysokú zhodu. 

2 POPIS ALGORITMU 

2.1 Vstupné údaje  

Vstupom algoritmu sú údaje z elektronického tarifného systému za sledované obdobie 
(napríklad 1 deň), ktoré obsahujú nasledovné položky: 

• sériové číslo čipovej karty (elektronickej peňaženky), v prípade platby 
v hotovosti je to 0 

• dátum a čas nástupu do autobusu 
• názov zastávky nástupu 
• číslo linky 
• číslo spoja 

Medzi ďalšie vstupné údaje patrí elektronický cestovný poriadok, čo je vlastne zoznam spojov 
na linkách, ktoré počas sledovaného obdobia premávali. Informácie o spojoch okrem čísla 
linky a čísla spoja obsahujú aj zoznam zastávok a čas odchodu v poradí, v akom ich spoj 
prechádza. 

Poslednými vstupnými údajmi sú vzdialenosti medzi jednotlivými zastávkami zadané 
v metroch chôdze, teda vzdialenosť potrebnú prejsť medzi zastávkami peši. Túto vzdialenosť 
sme v našom modeli vypočítali zo zemepisných súradníc jednotlivých zastávok ako ich 
priamočiaru vzdialenosť. 

2.2 Popis algoritmu 

Najskôr si vstupné údaje rozdelíme na dve množiny I  a J . Do množiny I vložíme všetky 
záznamy s nenulovým číslom karty, teda tie u ktorých môžeme sledovať pohyb jednej 
konkrétnej osoby. Do množiny J  zaradíme všetky ostatné. 
Všetky záznamy v  množine I  ďalej rozdelíme na disjunktné podmnožiny niI i ..1, =  tak, aby 

v každej podmnožine boli všetky záznamy s rovnakým sériovým číslom karty usporiadané 
vzostupne podľa času nástupu. 
Postupne prechádzame všetky podmnožiny iI z predchádzajúceho kroku. Ak je v podmnožine 

len jeden záznam, preradíme ho do množiny J . Ak je v podmnožine viac záznamov 
doplníme pre každý záznam cieľovú zastávku nasledovným spôsobom: 

• Podľa čísla linky, čísla spoja, elektronického cestovného poriadku a nástupnej 
zastávky určíme množinu možných cieľových zastávok ako všetky zastávky, na 
ktorých spoj zastaví po nástupnej zastávke. 

• Z množiny možných cieľových zastávok vyberieme tú, ktorej pešia vzdialenosť od 
nástupnej zastávky nasledujúceho záznamu v množine iI  je najmenšia. V prípade 

posledného záznamu v podmnožine použijeme nástupnú zástavku prvého 
záznamu.  

Tento prístup využíva predpoklad, že väčšina cestujúcich v priebehu jedného dňa urobí 
okružnú jazdu – ráno z domu do roboty a poobede z roboty domov s možnou zastávkou 



v centre mesta alebo v nákupnom centre. Pritom cestujúci minimalizuje vzdialenosť, ktorú 
musí prejsť peši. 
Spočítaním všetkých záznamov s určenou cieľovou zastávkou získame odhad OD – matice 
cestujúcich platiacich za cestovné lístky čipovou kartou, označme ju 1OD . 
Potom postupne prechádzame všetky záznamy v množine J . Podľa čísla linky, čísla spoja, 
elektronického cestovného poriadku a nástupnej zastávky opäť určíme množinu možných 
cieľových zastávok rovnakým spôsobom ako v prípade záznamov v množine I . Cieľovú 
zastávku vyberieme pomocou generátora náhodných čísel tak, aby pravdepodobnosť výberu 
zastávky bola priamo úmerná veľkosti toku cestujúcich platiacich čipovou kartou v matici 

1OD . 
Takto získame odhad cieľovej zastávky pre všetky záznamy z elektronického tarifného 
systému a ich spočítaním dostaneme odhad OD – matice všetkých cestujúcich 2OD . Nakoľko 
podľa času nástupu môžeme záznamy filtrovať, môžeme takto získať aj OD  matice za 
jednotlivé časové obdobia sledovaného dňa. 

3 VYHODNOTENIE 
V nasledujúcej tabuľke uvádzame OD maticu 2OD  získanú vyššie popísaným modelom 
a odchýlku od OD matice získanej reálnym prieskumom organizovanom 16.3.2006 pre MHD 
Martin – Vrútky počas rannej špičky od 5:30 do 8:00 (nástup) resp. 8:45 (výstup). T.j. súčtom 
resp. rozdielom čísel získame počet cestujúcich napočítaných v prieskume. 
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Tabuľka 1 OD - matica získaná z údajov  ETS - počet cestujúcich v čase rannej špičky a odchýlka od 
reálneho prieskumu 



Pri jednotlivých prvkoch OD – matice dochádza niekde k presnejšiemu, niekde k menej 
presnému odhadu. Každopádne však ešte raz chceme upozorniť aj na rozdielny počet 
odovzdaných lístkov pri prieskume a počet zaregistrovaných nástupov v elektronickom 
tarifnom systéme spôsobený prestupmi zo spoja na spoj – prieskum zachytáva skutočnú 
cieľovú zastávku bez ohľadu na počet prestupov – ale aj neochotou niektorých cestujúcich 
zapojiť sa do dopravného prieskumu. Celkový výsledok považujeme za dobrý a použiteľný 
ako podklad pre optimalizáciu systému liniek mestskej hromadnej dopravy. 
Ďalším možným výstupom je napočítanie intenzity pohybu cestujúcich na jednotlivých 
úsekoch dopravnej siete, ako ukazuje nasledovný obrázok. Tieto intenzity sú potrebné na 
optimalizáciu siete liniek a pridelených autobusov na ne metódou PRIVOL [1]. 

 
Obrázok 1 Intenzita pohybu cestujúcich po jednotlivých úsekoch dopravnej siete počas rannej špičky 

 

3.1 Nedostatky modelu 

Takýto model môže za cieľovú zastávku označiť zastávku, ktorá je na trase spoja pred alebo 
za skutočnou cieľovou zastávkou. To je spôsobené tým, že skutočným cieľom cestujúceho je 
bod medzi viacerými zastávkami, v našom modeli je cieľom zastávka. Okrem toho si 
cestujúci môže cieľovú zastávku vyberať nielen podľa vzdialenosti ale aj podľa iných 
okolností, napr. stav chodníka, prechádzka cez park, atď. 

Ďalším nedostatkom modelu je to, že neberie do úvahy prestupy. Každého cestujúceho 
započíta toľkokrát, koľkokrát nastúpi do autobusu. V skutočnosti ale ide len o jednu cestu 
a v OD matici by mal byť zachytený len raz so skutočným začiatkom a skutočným cieľom 
celej cesty. Náš model preto dáva dobré výsledky len ak je množstvo prestupov malé. 



4 ZÁVER 
Napriek tomu, že výsledky algoritmu sú v dobrej zhode s úplným dopravným prieskumom, na 
algoritme je potrebné ďalej pracovať tak, aby bol schopný vyhodnotiť aj prestupy cestujúcich 
a tým aj spresniť odhad OD matice. 
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Abstrakt 

Predkladaný príspevok rozoberá správanie sa firiem v prípade, ak na trhu existuje malý počet 
predajcov, to znamená, v prípade oligopolistickej trhovej štruktúry. V tejto trhovej štruktúre, 
ak jeden podnik urobí nejaké rozhodnutie o cene a objeme svojej produkcie, jeho rozhodnutie 
ovplyvní všetky ostatné podniky na trhu. Budeme pre jednoduchšiu ilustráciu uvažovať 
s prípadom dvoch podnikov na trhu. Závery, ktoré platia pre duopol – dva podniky, 
samozrejme platia aj pre prípad viacerých podnikov. V príspevku rozoberieme úvahy, ako sa 
dajú do zisku podniku zakomponovať reakcie jeho konkurentov a ukážeme na jednoduchom 
príklade možnosti riešenia rovnováhy olipolistickej trhovej štruktúry v prípade stanovenia 
optimálnej ceny produkcie. 

Kľúčové slová: Oligopol, Bertrandova rovnováha, cenové vodcovstvo  
 
Abstract 

In presented paper we discuss a market structure, where are a few sellers – that means, we 
discuss an oligopoly market. In this market structure when one company makes a decision 
about price or production, it will influence other companies on the market. We assume two 
companies in the market – duopoly market. We shortly refer types of oligopoly equilibrium – 
Price leadership and simultaneous price setting. On the end of the paper we show an example, 
solution for each equilibrium and we also show some charts for this. 

Keywords: Oligopoly, Bertrand competition, price leadership  

1 ÚVOD 
V oligopolistickej trhovej štruktúre pôsobí väčší počet navzájom si konkurujúcich podnikov. 
Individuálny vplyv týchto podnikov na tvorbu ceny nie je zanedbateľný. Podniky hľadajú také 
individuálne stratégie, ktoré im umožňujú dosiahnuť maximálny zisk. Pri svojich 
rozhodnutiach musia ale rešpektovať hypotézu o racionálnom správaní spotrebiteľa. Je 
samozrejmé, že ak na trhu pôsobia iba dva podniky, rozhodnutie jedného z nich ovplyvní 
správanie sa toho druhého a naopak. 

Ako ale má zakomponovať jeden podnik do svojho rozhodnutia správanie sa konkurenta? Ak 
by sme zjednodušili uvažovanie podnikov, tak by sme mohli povedať, že každý z podnikov sa 
vžije do kože svojho konkurenta. Musí si predstaviť, čo by urobil na mieste konkurenta, ak by 
nastala na trhu nová situácia. Túto reakciu následne zakomponuje do svojho rozhodnutia. 

Môžeme nájsť podobnosť medzi takýmto uvažovaní manažérov podniku a hráčmi hrajúcimi 
hazardné hry. Hráč uvažuje: Keď ja vytiahnem môj tromf, čo urobí môj protihráč? Má ho čím 
prebiť? Aká je pravdepodobnosť, že mojím ťahom získam viac ako protihráč? Práve z tohto 
dôvodu sa na správanie oligopolov používajú závery z teórie hier. Na to, aby sme mohli 
použiť závery z teórie hier, musíme predpokladať, že účastníci hry (v našom prípade 



oligopolisti) sa budú správať racionálne. Racionálne správajúci sa účastník hry (trhového 
procesu) je taký účastník, ktorý sa snaží získať čo najviac pre seba. V prípade hier je to hráč 
ktorý maximalizuje svoju výhru, v prípade oligopolistov sú to podniky, ktoré extremalizujú 
výsledok svojej hospodárskej činnosti.  

Na základe letmého pohľadu na zmiešané trhové štruktúry, môžeme uvažovať nasledovné 
trhové rovnováhy: 

1. Cenové vodcovstvo (za cenového vodcu môžeme považovať napríklad OPEC) 

2. Simultánne stanovenie množstva produkcie – takzvaná Cournotova rovnováha 

3. Množstevné vodcovstvo, pri ktorom predpokladáme výhodu prvého ťahu 

4. Simultánne stanovenie ceny – takzvaná Bertrandova rovnováha 

5. Kooperácia trhových subjektov (hráčov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Trhové štruktúry a firmy pôsobiace na trhu 

 

Kde kartel  je skupina predávajúcich, ktorí maximalizujú spoločný zisk. Oligopol skupina 
podnikov, ktoré kontrolujú väčšiu časť ponuky na trhu. Cenovým vodcom sa podnik stáva 
vtedy, ak je na trhu veľkým predajcom (môže ním byť aj kartel) a okrem neho na trhu existuje 
niekoľko malých predajcov (konkurenti vodcu, ktorý sú cenovými prijímateľmi „price 
takers“). Cenový vodca v tomto prípade vie ovplyvniť cenu na trhu zmenou ponúkanej 
produkcie. 

2 OLIGOPOL 
Pre trhovú štruktúru oligopolu neexistuje žiadny všeobecný model. Je vytvorených niekoľko 
modelov podľa toho, ktorý faktor je pre oligopolistov rozhodujúci. Ako sme už uviedli 
v úvode, budeme sa zaoberať trhovou štruktúrou duopolu, nakoľko všetky závery pre dva 
podniky sa dajú zovšeobecniť aj pre viacero podnikov v odvetví. Musí však platiť, že 
duopolisti vyrábajú identický produkt. Podniky môžu zaujímať o stanovenie ceny svojej 
produkcie (p1, p2), alebo o stanovenie množstva produkcie (Q1, Q2). 
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Rovnováhy duopolistov môžeme stanoviť pomocou teórie hier. Podľa toho, či majú duopolisti 
rovnaké postavenie v tom prípade ide o simultánne hry, alebo jeden z nich má na trhu 
silnejšie postavenie. V tom prípade ide o sekvenčné hry. 

Pri sekvenčných hrách1 môžu nastať nasledovné situácie: 

- Jeden z podnikov bude cenovým vodcom. Tento podnik stanoví cenu svojej produkcie 
pred konkurenciou, ostatné podniky budú potom cenovými nasledovníkmi. 

- Jeden z podnikov bude množstevným vodcom. To znamená, že určí objem produkcie, 
ktorú dodá na trh a konkurenti sa tomuto množstvu prispôsobia – budú množstevnými 
nasledovníkmi.   

Pri simultánnych hrách2 môžu nastať tri situácie: 

- Simultánne nájdená cena produkcie – takzvaná Bertrandova konkurencie, 

- Simultánne stanovené množstvo produkcie – Cournotova rovnováha, 

- Kooperácia firiem pri stanovení ceny alebo množstva ponúkanej produkcie. V tomto 
prípade ide o kooperatívne hry, v ktorých hráči maximalizujú spoločný zisk. 

V príspevku sa zameriame na dva typy rovnováh, a to na simultánne stanovenie ceny 
produkcie a na cenové vodcovstvo. 

2.1 Cenové vodcovstvo  

Táto situácia nastáva vtedy, ak na trhu existuje jeden veľký predajca, a veľa malých 
podnikov, ktorí predávajú homogénne tovary. ktorý je cenovým vodcom a veľa malých 
firiem, jeho konkurentov, pričom všetci ponúkajú na trhu homogénny tovar. 

Pri rovnovážnom stave musia nasledovníci stanoviť vždy rovnakú cenu ako vodca. Vodca 
stanovil cenu p a nasledovníci uvažujú s touto cenou ako exogénnou veličinou a zvolia taký 
objem produkcie, ktorý bude maximalizovať ich zisk. Nasledovníci volia takú úroveň 
produkcie, pri ktorej sa bude cena rovnať ich hraničným nákladom, z čoho vieme odvodiť 
funkciu ponuky nasledovníkov S(p). Z uvedeného vyplýva, že nasledovníci sa správajú ako 
v prípade dokonalej konkurencie a čelia horizontálnej dopytovej krivke. Nasledovníci 
vytvárajú tzv. konkurenčný lem. 

Vodca si uvedomuje, že ak stanoví cenu p, ponuka nasledovníkov bude S(p), čo znamená, že 
objem produkcie, ktorý bude predávať vodca bude daný jeho funkciou ponuky. Funkcia 
ponuky vodcu je funkciou  reziduálneho (zbytkového) dopytu. Reziduálna krivka dopytu je 
rozdielom trhového dopytu a funkcie ponuky nasledovníka 

Aby vodca maximalizoval svoj zisk, musí zvoliť takú kombináciu ceny a množstva, kedy sa 
jeho hraničný príjem rovná hraničným nákladom. Hraničný príjem by však mal byť 
hraničným príjmom pre krivku reziduálneho dopytu, čiže krivku, ktorá v skutočnosti určuje, 
aké množstvo produktu bude tento podnik schopný pri jednotlivých cenových úrovniach 
predať. 

                                                 
1 Sekvenčné hry sú hry, v ktorých jeden hráč ťahá ako prvý a druhý odpovedá. Druhý hráč pozná výsledok ťahu 
prvého hráča 
2 Simultánne hry jeden z hráčov (podnikov) volí svoju stratégiu bez toho, aby poznala voľbu druhého hráča 
(podniku). V tomto prípade si prvý hráč musí vytvoriť odhad o predpokladanej stratégii druhého hráča, aby 
mohol sám uskutočniť rozumné rozhodnutie. 



2.2 Simultánne stanovenie ceny – Bertrandova rovnováha 

Podnik (výrobca) určí cenu a nechá trh, aby určil predané množstvo. Rovnováhu určuje 
dvojica cien, ktorá pri danom výbere uskutočnenom druhým podnikom, zaistí maximálny 
zisk. Bertrandova rovnováha predstavuje konkurenčnú rovnováhu, v ktorej sa ceny rovnajú 
hraničným nákladom3. Žiadna cena, ktorá by bola vyššia ako hraničné náklady nemôže byť 
v tomto prípade rovnovážnou cenou (Varian, 1995) . 

Podniky volia dvojicu cien, ktorým zodpovedá určitý dopyt. Tým, že podniky volia ceny 
rovné svojim hraničným nákladom, správajú sa ako keby boli na dokonale konkurenčnom 
trhu. 

Pre výpočet rovnováhy najprv potrebujeme určiť hraničné náklady duopolistov a keďže 
poznáme dopytové funkcie podnikov v duopole, môžeme vypočítať ceny a objemy produkcie 
duopolistov. 

3 ZÁVER 
Na záver tohto príspevku uvedieme pre dva podniky spomenuté typy rovnováh. 
Predpokladáme, že na trhu existujú dva podniky, ktoré vyrábajú homogénny tovar. Poznáme 
ich dopytové funkcie, ako aj dopyt odvetvia a nákladové funkcie týchto podnikov. Uvedené 
funkcie majú nasledovný tvar: 

15002002)(1000)(

6,01040)(4,0560)(2,0480)(

2
2
222

2
111

212211

++=+=

−=+==−==−==

QQQTCQQTC

pQQQpDpQpDpQpD

Pre uvedené funkcie uvádzame výsledky jednotlivých rovnováh. Množstvo ponúkanej 
produkcie duopolistov Q1, Q2, celkový objem ponúkaných tovarov na trhu Q, cenu produkcie 
P, zisk podnikov π1 π2.V tabuľke je uvedený ako cenový a množstevný vodca prvý podnik.  

 

Pre cenové vodcovstvo a simultánne stanovenie ceny platí: 

- cena v prípade cenového vodcovstva je vyššia ako pri simultánnom stanovení ceny, 

- objem predanej produkcie cenového nasledovníka je vyšší v prípade rovnováhy pri 
cenovom vodcovstve ako pri Bertrandovej rovnováhe, 

- objem realizovanej produkcie je vyšší v prípade simultánneho stanovenia ceny, 

- objem realizovanej produkcie cenového vodcu je vyšší v prípade Bertrandovej 
rovnováhy, 

- objem zisku cenového vodcu je vyšší v prípade rovnováhy cenového vodcovstva. 

 

Grafické znázornenie uvedených rovnováh je nasledujúce: 

                                                 
3 Fendek (1999) definuje hraničné náklady ako náklady firmy, ktoré sú potrebné na výrobu jednej dodatočne 
pridanej jednotky výstupu MC = ∆c/∆q. 

 Q1 Q2 π1 π2 P Q 

Cenové vodcovstvo 294,12 183,83 187 540,35 66 056,33 935,15 477,95 

Simultánne stanovenie ceny 
(Bertrandova rovnováha) 

403,30 151,70 161 602,49 44 477,24 806,48 555,00 



Obr. 1: Cenové vodcovstvo prvej firmy 
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Obr. 2: Simultánne stanovenie ceny 
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Na záver uvádzame ešte jedno nezvyčajné zobrazenie všetkých rovnováh v prípade 
oligopolistickej trhovej štruktúry pre uvažovaný prípad dvoch podnikov (Simultánne 
zobrazenie množstva a ceny, cenové a množstevné vodcovstvo, kooperácia). Uvádzame tieto 
rovnováhy v priestore objemov realizovanej produkcie podniku 1 a 2 (obr. 3) a tak isto 
v priestore dosiahnutého zisku pre podnik 1 a 2 (obr. 4). Z uvedených grafických výstupov 
vyplýva, že každá uvažovaná rovnováha pri danom dopyte a nákladových funkciách je 
výhodnejšia pre prvý podnik.  

 



Obr. 3 
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Obr. 4 
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AUTOMATIZÁCIA FINAN ČNÝCH PROCESOV TEÓRIE PORTFÓLIA 
V PROSTREDÍ VBA1 

 
AUTOMATION OF THE PORTFOLIO THEORY FINANCIAL 

PROCESSES IN THE SPACE OF VBA 
 

Zdenka Milánová 
 

Abstrakt 
Hľadanie optimálneho riešenia úloh výberu portfólia je náročný proces, ktorý vzhľadom na 
veľké množstvo premenných a ohraničení vyžaduje softvérovú podporu. Existujú aplikácie, 
ktoré umožňujú parciálne riešiť tento problém. Cieľom tohto článku je predstaviť aplikáciu 
MPortfolio, ktorá umožňuje generovať efektívnu hranicu v priestore priemer – rozptyl 
(Markowitz, 1952) a v priestore priemer – Conditional Value at Risk (CVaR) (KONNO, 
WAKI, YUUKU, 2002), pre rôzne veľké úlohy výberu portfólia a zohľadniť ohraničenia pre 
váhy aktív, faktor recesie a krátke predaje.     
Kľúčové slová: teória portfólia, VBA, priemer – rozptyl analýza, priemer – CVaR analýza.  
 
Abstract 
Portfolio selection problem is a very difficult process that needs software support by reason 
large number of variables and constraints. There are a lot of applications that allow solving 
this problem partially. Goal of this paper is to introduce application MPortfolio that facilitate 
generation of efficient frontier in mean – variance space (Markowitz, 1952)  and mean – 
Conditional Value at Risk (CVaR) (Konno, Waki, Yuuku, 2002) space for differently great 
portfolio selection problem and take into consideration constraints for weights of assets, 
constraint for factor of recession and short sales. 
Keywords: portfolio theory, VBA, mean-variance analysis, mean – CVaR analysis, 
performance measure. 

 
1 APLIKÁCIA MPORTFOLIO 
Hľadanie riešení úloh výberu portfólia je náročný proces, ktorý vyžaduje značné schopnosti 
z oblasti matematických, štatistických, ekonometrických, lineárnych a nelineárnych metód 
matematického programovania. Markowiztova úloha výberu portfólia (Markowitz, 1952)  
predstavuje úlohu kvadratického programovania, ktorej riešenie značne zjednodušuje 
Lagrangeova metóda. Problém vzniká pri konštrukcii kovariančnej matice, ktorá je kľúčovou 
pri formulácii cieľa minimalizácie rizika, v prípade portfólií, kde je väčší počet aktív. Ak sa 
portfólio skladá z n aktív, treba vypočítať prvky kovariančnej matice, ktorá obsahuje n 
rozptylov a  ( ) 22 nn −   kovariancií2.  
Úloha výberu portfólia v priestore priemer – CVaR (Konno, Waki, Yuuku, 2002)  odstraňuje 
problém súvisiaci s výpočtom kovariančnej matice, ale hľadanie riešenia tohto problému je 
založené na princípe scenárov, ktoré vstupujú do ohraničení úlohy, čím vznikajú veľké 
modely lineárneho programovania. Pokiaľ je scenárov 1000, počet ohraničení je minimálne 
1000 a ešte k tomu treba pripočítať ohraničenia týkajúce sa očakávaného výnosu portfólia, 
ohraničenia nezápornosti váh v portfóliu, ohraničenia týkajúce sa transakčných nákladov, .... 

                                                 
1Tento článok bol vytvorený vďaka  Grantu UK/128/2009 
2MLYNAROVI Č, V.: Finančné investovanie: Teórie a aplikácie. Bratislava: Iura Edition, 2001. ISBN 80-
89047-16-5. 



Problém úloh výberu portfólia spočíva vo veľkom počte premenných a ohraničení. V tomto 
článku je predstavená aplikácia MPortfolio3, ktorá je vytvorená v prostredí Visual Basic. 
Cieľom tejto aplikácie je urýchlenie procesu generovania efektívnej hranice v priestore 
priemer  – rozptyl a v priestore priemer – CVaR. Aplikácia umožňuje vypočítať všetky prvky 
kovariančnej matice, pričom počet aktív v portfóliu je ohraničený len počtom stĺpcov 
pracovného priestoru MS Excel.  Východiskovým súborom je súbor MPortfolio.xls. Po jeho 
spustení sa otvorí pracovný súbor, ktorý obsahuje jeden list s názvom Vstup. Na tomto liste je 
príkazové tlačidlo  „Úloha výberu portfólia“ (Obr.1), ktoré po spustení umožňuje zadávať 
dáta do aplikácie MPortfolio. Odporúča sa, aby pracovný súbor, s ktorým chce užívateľ 
pracovať, bol po otvorení najskôr premenovaný a na oddeľovanie desatinných miest sa 
používala čiarka (,) a nie bodka (.). Na generovanie efektívnej hranice je potrebné, aby 
užívateľ zadal  maticu výnosov jednotlivých aktív v portfóliu, pričom časový rad výnosov 
jednotlivých aktív musí byť stĺpcový vektor.  

 

 
Obrázok  1.: Vstupná ponuka aplikácie pre generovanie efektívnej hranice. 

 
Po spustení aplikácie sa otvorí dialógové okno, na ktorom sú dve karty. Jedna z nich 
umožňuje generovať efektívnu hranicu v priestore priemer –  rozptyl a druhá v priestore 
priemer – CVaR. 
 
2  POUŽITIE APLIKÁCIE MPORTFOLIO NA GENEROVANIE 

EFEKTÍVNEJ HRANICE V PRIESTORE PRIEMER – ROZPTYL 
Aplikácia MPortfolio umožňuje generovať efektívnu hranicu v priestore priemer – rozptyl, 
pričom každý užívateľ sa  môže rozhodnúť, aký ďalší typ ohraničení  chce rešpektovať. Na 
Obrázku 2 je zobrazená karta „M – V analýza“, ktorá umožňuje generovať efektívnu hranicu 
v priestore priemer – rozptyl.  
V prvom riadku „Zadajte maticu výnosov jednotlivých aktív“ je potrebné zadať excelovskú 
oblasť s maticou výnosov, ktorá musí byť upravená tak, aby každému aktívu zodpovedal 
jeden stĺpec a údaje o výnosoch sú usporiadané pod sebou.  Ak užívateľ zvolí možnosť 
„Krátke predaje“  váhy aktív v portfóliu môžu nadobúdať záporné hodnoty.  
Po zvolení možnosti „Použiť ohraničenia  váh“  je nutné zadať excelovskú oblasť s  hornými 
a dolnými ohraničeniami na váhy aktív, pričom ak nejaké aktívum nechceme obmedzovať, je 
potrebné zadať nejaké veľmi veľké číslo. V prípade, že nezadáme jedno z ohraničení, po 
stlačení Ok sa objaví dialógové okno, ktoré bude požadovať jeho zadanie. 

                                                 
3 MILÁNOVÁ, Z.: Modely výberu portfólia (dizertačná práca) – Katedra operačného výskumu a ekonometrie. 
Fakulta hospodárskej informatiky. Ekonomická univerzita v Bratislave. Bratislava: FHI EU, 2008 – 122 s. 



Na hľadanie  riešenia úlohy výberu portfólia na viacfaktorových modeloch, ktoré zohľadňujú 
faktor recesie4 slúži ponuka „Faktor recesie“, kde je potrebné zadať oblasť, ktorá obsahuje 
vektor výnosov trhového portfólia (indexu). Aplikácia vypočíta očakávané výnosy v čase 
recesie a použije ich pri formulácii dodatočného ohraničenia a následne použije ich pri 
generovaní efektívnej hranice. 
 

 
Obrázok  2.: Vstupné dialógové okno pre analýzu v priestore priemer – rozptyl. 
 
Nevyhnutnou podmienkou pri generovaní efektívnej hranice je zadanie spôsobu výpočtu 
očakávaného výnosu. Investor sa môže rozhodnúť medzi výpočtom pomocou najčastejšie 
používanej strednej hodnoty alebo pomocou Black –Littermanovho modelu5.  Pri použití 
Black – Littermanovho modelu je potrebné zadať bezrizikovú trhovú mieru a očakávaný 
dodatočný výnos. Ak investor pozná trhovú kapitalizáciu môže ju zadať, ak nie aplikácia ju 
vypočíta. 

                                                 
4 MLYNAROVI Č, V.: Finančné investovanie: Teórie a aplikácie. Bratislava: Iura Edition, 2001. ISBN 80-
89047-16-5. 
5 BLACK, F. – LITTERMAN, R.: Asset Allocation: Combining Investor Views With Market Equilibrium, 
Goldman, Sachs & Co., Fixed Income Research, September 1990. 



Poslednou možnosťou, ktorú poskytuje aplikácia pri generovaní efektívnej hranice v priestore 
priemer – rozptyl je „Použiť Premium Solver Platform  for Excel“, ktorý je nad rámec 
možností MS Excel, ak je nainštalovaný umožňuje riešiť úlohy, s veľkým počtom ohraničení 
a premenných. 
Po zadaní všetkých vstupných parametrov a stlačení Ok aplikácia MPortfolio ponúkne ďalšie 
dialógové okno, ktoré obsahuje hodnoty počiatočného a konečného očakávaného výnosu, pre 
generovanie efektívnej hranice a krok, s akým sa bude táto hranica generovať (Obrázok 3). 
Pri zadávaní všetkých údajov je nutné používať na oddeľovanie desatinných miest čiarku 
a nie bodku. 
 

 

 
Obrázok  3.: Interval generovania efektívnej hranice. 
 
Ako počiatočnú hodnotu ponúkne očakávaný výnos, ktorý zodpovedá portfóliu s globálne 
minimálnym rozptylom, ako konečnú hodnotu ponúkne maximálne možný očakávaný výnos 
(ak taký existuje). Aplikácia ponúkne krok s akým bude generovaná efektívna hranica ako 
dvadsatina rozdielu medzi maximálnym výnosom portfólia a výnosom zodpovedajúcim 
portfóliu s globálne minimálnym rizikom, pričom užívateľ si môže zvoliť veľkosť kroku aj 
sám.  
Po zadaní intervalu aplikácia vloží list, na ktorom je vypočítaný vektor očakávaných výnosov 
a kovariančná matica. Ak je zvolená možnosť zohľadnenia faktora recesie vypočíta 
očakávaný výnos v čase recesie. Ak sa na výpočet očakávaného výnosu používa Black – 
Littermanov model, tak je tam aj tento vektor očakávaných výnosov . Potom aplikácia vloží 
ďalší list na ktorom generuje efektívnu hranicu v priestore priemer  – rozptyl a pre každú 
kombináciu očakávaného výnosu a rozptylu, ktorá zodpovedá efektívnej hranici vypočíta 
váhy portfólia a následne zobrazí graf s efektívnou hranicou.  
 
3 POUŽITIE APLIKÁCIE MPORTFOLIO NA GENEROVANIE 

EFEKTÍVNEJ HRANICE V PRIESTORE PRIEMER – CVAR  
Druhá karta aplikácie MPortfolio ponúka možnosť generovať efektívnu hranicu v priestore 
priemer – CVaR6. Tak ako v prípade analýzy v priestore priemer – rozptyl , tak aj tu sa každý 
užívateľ môže rozhodnúť, aký ďalší typ ohraničení bude používať. Na Obrázku 4 je 
zobrazená karta „M-CVaR analýza“, ktorá umožňuje generovať efektívnu hranicu v priestore 
priemer – CVaR.  
Okrem možnosti použiť ohraničenia nezápornosti, dolné a horné ohraničenia váh, zohľadniť 
faktor recesie, je nevyhnutné zadať údaje týkajúce sa scenárov. Je potrebné zadať možné 
scenáre výnosov aktív, tomu zodpovedajúce scenáre výnosov indexu a pravdepodobnosti 
nastania týchto scenárov. Pri analýze v priestore priemer – CVaR je potrebné zadať interval 

                                                 
6 KONNO, H. – WAKI, H. – YUUKU, A.: Portfolio Optimization under Lower Partial Risk Measures. Asia-
Pacific Financial Markets, September  2002, s.127-140. [12.1.2007]. Dostupné na Internete:< 
http://www.gloriamundi.org/detailpopup.asp? Author1name=Konno%2C+Hiroshi&ID=453056785 > 



spoľahlivosti  (0,99 alebo 0,95).   Aj v tomto prípade aplikácia umožňuje použiť Premium 
Solver Platform .  
Po zadaní všetkých vstupných parametrov aplikácia opäť ponúkne ďalšie dialógové okno, 
ktoré obsahuje počiatočnú a konečnú hodnotu  očakávaného výnosu pre generovanie 
efektívnej hranice a krok, s akým sa bude táto hranica generovať. Po zadaní týchto hodnôt 
aplikácia vygeneruje efektívnu hranicu v priestore priemer  – CVaR. Vypočíta váhy aktív 
v portfóliu, ktoré zodpovedajú jednotlivým kombináciám očakávaného výnosu a CVaR, ktoré 
zodpovedajú efektívnej hranici a zobrazí graf s efektívnou hranicou v priestore priemer – 
CVaR.  
 

 
Obrázok  4.: Vstupné dialógové okno pre analýzu v priestore priemer – CVaR. 

 
 
4 ZÁVER 
Tento článok komplexne predstavuje aplikáciu MPortfolio, ktorá je vytvorená v prostredí 
Visual Basic for Application. Umožňuje generovať efektívnu hranicu v priestore priemer – 
rozptyl a v priestore priemer – CVaR. Pre užívateľa predstavuje pomerne jednoduchý nástroj, 
ktorý mu umožňuje generovať efektívnu hranicu za pomerne krátky časový interval, bez 



detailných poznatkov danej problematiky a bez vynakladania dodatočných finančných 
prostriedkov na špecializovaný softvér. Táto aplikácia poskytuje priestor pre ďalšie 
rozpracovanie. V súčasnosti sú v štádiu dokončovania procedúry, ktoré na základe časového 
radu výnosov aktív umožnia v každom období generovať optimálne portfólio ako 
maximalizáciu Sharpovho pomeru (Sharpe, 1966) a funkcie Omega (Keating, Shadwick, 
2002) čím je umožnené dynamicky sledovať vývoj nejakého indexu alebo promptne 
generovať efektívne portfólio vzhľadom na rozširujúci sa rad časových výnosov.  
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MODELOVANIE DOPADOV HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA 
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL SLOVENSKA * 

  
MODELING THE CRISIS IN AUTOMOBILE INDUSTRY  

IN SLOVAKIA 
 

Veronika Miťková 
 

Abstrakt 

Cieľom článku je analyzovať dopady súčasnej hospodárskej krízy na automobilový priemysel 
Slovenskej republiky. Na analýzu bol použitý model všeobecnej ekonomickej rovnováhy 
a skúmané boli také šoky, ako pokles domácej produkcie v automobilovom priemysle 
a pokles produkcie vo všetkých ostatných odvetviach. Sledovali sme aj dopady dotácie na 
kúpu nového osobného motorového vozidla, tzv. šrotovného, na základe ktorého si majitelia 
automobilov vyrobených pred 31. decembrom 1999 mohli pri kúpe nového auta a zošrotovaní 
starého, uplatniť dotáciu do výšky 2 000 €. Hodnotená bude aj analýza úrovne celkového 
bohatstva domácností. 

Kľúčové slová: slovo, slovo, slovo. 
 
Abstract 

The aim of the paper is to analyze the impact of the current crisis on the automobile industry 
in Slovakia. A computable general equilibrium model is used to model such shocks as decline 
of domestic production of automotives and production drop in all other industries. Also the 
scrapping subsidy program in which car owners who scrap cars manufactured before 
December 31, 1999 can receive a subsidy of up to €2,000 when buying a new car will be 
analyzed. The total welfare impact on Slovakian households will be evaluated. 

Keywords: CGE model, automotive industry, crisis, scrapping subsidy program. 

1 ÚVOD 
Automobilový priemysel, na ktorý sa sústreďuje tejto článok, prevzal kontroverznú úlohu 
bývalého zbrojárskeho priemyslu Slovenského strojárstva. Ako jeden z najdôležitejších 
sektorov slovenského priemyslu zaznamenal dynamický rast a bol hnacou silou rozvoja 
slovenskej ekonomiky. Rozvoj automobilového priemyslu nastal v deväťdesiatych rokoch 20. 
storočia po období reštrukturalizácie a inovácie výrobných programov. Vďaka „Programu 
rozvoja automobilového priemyslu“ vyhlásenému slovenskou vládou v roku 1998, ktorý 
definoval víziu, stratégiu a ciele rozvoja, bolo Slovensko podľa Asociácie slovenského 
automobilového priemyslu v roku 2007 na prvom mieste na svete v produkcii áut so 105,7 áut 
na 1000 obyvateľov [4]. V súčasnosti na Slovensku fungujú traja výrobcovia automobilov: 
Volkswagen, PSA Peugeot Citroën a Kia-Hyundai, ktorých spoločná výrobná kapacita je do 
900 000 automobilov za rok. Graf 1 znázorňuje produkciu áut na Slovensku od roku 1992 do 
1994, kedy spustil Volkswagen svoju výrobu, cez  rok 2006, kedy vyrobili prvé auto PSA 
Peugeot Citroën and Kia-Hyundai, až do roku 2008. V roku 2007 sa vďaka spusteniu výroby 
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dvoch automobiliek zvýšila celková produkcia áut na Slovensku o 94%. Na údajoch z roku 
2008 sú badateľné vplyvy hospodárskej krízy, kedy produkcia stagnovala a na základe 
odhadov pre rok 2009 sa produkcia dokonca zníži o 21%. Niektoré európske krajiny zaviedli 
dotácie pri kúpe nového auta a zošrotovaní starého, ktorého cieľom je zmierniť negatívne 
efekty krízy na celý naviazaný priemysel. 

Keďže až štvrtina slovenského hrubého domáceho produktu bola vyprodukovaná tromi 
automobilovými spoločnosťami a množstvom výrobcov automobilových komponentov a viac 
ako 40% slovenského exportu tvorí práve automobilový priemysel, kríza silne postihuje celú 
ekonomiku. Slovensko preto schválilo program dotácie na kúpu nového osobného 
motorového vozidla, tzv. „šrotovné“, v ktorom vyčlenilo 33,2 miliónov Eur v prvom kole [2] 
a 22,3 miliónov Eur v druhom kole [3] pre tých, ktorí si kúpili nové auto a nechali zošrotovať 
staré. Podmienky boli rovnaké pre obe kolá: auto muselo mať aspoň 10 rokov a muselo byť 
zaregistrované na Slovensku pre 31. decembrom 2008. Cenový limit na nové auto bol 25 000 
Eur a maximálny cenový bonus bol 2 000 Eur, na ktorom sa podieľal sčasti štát a sčasti 
predajca auta znížením bežnej ceny auta.  

 

 
Graf 1: Produkcia automobilov na Slovensku od roku 1992 do 2008, odhad pre rok 2009 

Zdroj: ZAP SR 

Tento článok sa venuje obom vyššie uvedeným problémom: hospodárskou krízou 
reprezentovanou poklesom produkcie v automobilovom priemysle a ostatných sektoroch 
ekonomiky a dotačnou schémou “šrotovného”. Na simuláciou týchto situácií a hodnotenie ich 
dopadu na ekonomiku Slovenska bol použitý model všeobecnej ekonomickej rovnováhy.  



2 CGE MODEL  

Na analýzu poklesu produkcie bol použitý model všeobecnej ekonomickej rovnováhy z [1] 
a na hodnotenie programu dotácií jeho modifikovaná verzia.   

Označenie množín:  
aktivity α, { }AOASAα −−=∈ , , 
komodity c, { }COCSCc −−=∈ , , 
faktory f, { }CAPLABFf ,=∈ , 
inštitúcie i, { }ROVGOVHHDRHHDUIi ,,, −−=∈ , 
domácnosti h, ( ) { }HHDRHHDUIHh −−=⊂∈ , , 

kde: S – A aktivita v automobilovom priemysle, 
 O – A ostatné agregované aktivity, 
 S – C automobilové komodity, 
 O – C ostatné agregované komodity, 
 LAB práca, 

 CAP  kapitál, 
 GOV  vláda, 
 ROW  zvyšok sveta, 
 U - HHD  mestská domácnosť, 
 R - HHD  vidiecka domácnosť. 

 

Model je založený na dvoch základných mikroekonomických princípoch: na probléme 
maximalizácie užitočnosti spotrebiteľa a na probléme minimalizácie nákladov firmy. Problém 
maximalizácie užitočnosti domácnosti za podmienok príjmu domácnosti z vlastníctva 
výrobných faktorov znížených o daň z príjmu a úspory je formulovaný nasledovne:   
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odvodená funkcia dopytu domácnosti je potom  
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c
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=

11 , Cc∈ , Hh∈      (2) 

kde: mpsh  hraničný (a priemerný) sklon k úsporám domácnosti h, 
 tyh miera dane z príjmu pre domácnosť h, 
 βch podiel spotrebných výdavkov domácnosti h na komoditu c, 
 PQc zložená cena komodity c, 
 QHch spotreba komodity c domácnosťou h, 
 YHh príjem domácnosti h. 
 
Strana produkcie je opísaná produkčnou funkciou: 

 
∏

∈

⋅=
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α
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a zodpovedajúci dopyt na výrobné faktory je odvodený z produkčnej funkcie ta, že odmena 
výrobných faktorov sa rovná hraničnému produktu daného faktora:  

αf

αααf

αff QF

QAPVAα
WFDISTWF

⋅⋅
=⋅  , Ff ∈ , Aα∈      (4) 

kde: αdα parameter efektívnosti pre aktivitu α v produkčnej funkcii, 

 αfα  podiel pridanej hodnoty faktora f na aktivite α, 



 PVAα  cena s pridanou hodnotou aktivity α, 

 QA
α  úroveň aktivity α, 

 QFfα  dopyt aktivity α po faktore f, 
 WFf  cena faktora f, 
 WFDISTfα skreslenie odmeny faktora f pri aktivite α. 

V modeli sa uvažuje s dvomi typmi reprezentatívnych domácností, ktoré vlastnia dva typy 
výrobných faktorov: prácu a kapitál. Tieto sú využívané pri výrobe dvoch typov komodít: 
automobilovej komodity, ktorá reprezentuje všetky komodity súvisiace s automobilovým 
priemyslom a agregovanú komoditu ostatných komodít. Rovnako rozlišujeme dva typy 
aktivít. Dopyt na uvedené komodity vytvárajú domáci spotrebitelia - domácnosti a zahraniční 
spotrebitelia - export. Okrem toho domáci spotrebitelia vytvárajú dopyt aj na zahraničnú 
komoditu - import, ktorá je spolu s domácou komoditou využívaná vo výrobe ako 
medzistatok. Domácnostiam plynie príjem z vlastníctva výrobných faktorov, z vládnych 
a zahraničných transferov, musia však platiť vláde daň z príjmu a spotrebné dane. 

Absorpcia, celkové domáce výdavky na komodity v domácich cenách, je vyjadrená ako suma 
výdavkov na domácu produkciu a import. Exogénnosť cien importu a exportu indikuje 
predpoklad malej krajiny. Domáca cena spolu s cenou importu tvorí takzvanú zloženú cenu, 
ktorú platia domácnosti, vláda, výrobcovia aj investori. Hodnota domácej výroby je daná 
cenou výrobcov ako suma domácej výroby predanej v domácej krajine a hodnoty exportu.  

Pre účely tohto článku je dôležitý sektor vlády, ktorá má príjmy z dvoch typov daní: dane 
z predaja a dane z príjmu a výdavky tvoria vládne nákupy komodít a transfery domácnostiam. 
Zodpovedajúce rovnice pre príjem vlády 

( )[ ]∑ ∑
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a výdavky vlády: 

∑ ∑
∈ ∈

⋅+=
Hh Cc

ccgovh qgPQtrEG ,
        (6) 

kde:  EG vládne výdavky, 
 EXR výmenný kurz, 
 PDc domáca cena domáceho outputu, 
 PMc cena importu (v domácej mene), 
 PQc zložená cena komodity c, 
 QDc množstvo domáceho outputu predaného doma, 
 qgc dopyt vlády na komoditu c, 
 QMc množstvo importu, 
 tqc miera dane z predaja na komoditu c, 
 tr ii’  transfery z inštitúcie i´ k inštitúcii i, 
 tyh miera dane z príjmu pre domácnosť h, 
 YG príjmy vlády, 
 YHh príjem domácnosti h. 

Rovnice systémových ohraničení zabezpečujú funkčne závislé rovnovážne podmienky pre 
celý ekonomický systém, ktorý je posudzovaný ako celok bez uvažovania jeho jednotlivých 
agentov. Mikroekonomické ohraničenia sa týkajú trhov výrobných faktorov a trhov komodít, 
makroekonomické ohraničenia vlády, rovnováhy úspor a investícií a zvyšku sveta. Uzáver 



modelu pre sektor vlády je zabezpečený tak, že úspory a investície sa prispôsobujú zmenám 
v hodnote celkových investícií. Pre vládu bol vybratý uzáver flexibilného výmenného kurzu.  

2.1 Modifikovaný model so šrotovným  

Implementácia dotácie na kúpu nového auta do modelu spočívala v modifikácii rovníc 
týkajúcich sa dopytu domácností na automobilovú komoditu (2) a vládnych výdavkov (6), 
kde sa znížila cena výrobcov a boli zavedené dva nové parametre týkajúce sa šrotovného 
programu: 
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kde: s parameter znižujúci cenu platenú domácnosťami za automobilovú komoditu, 
 S  celková hodnota dotácie. 

3 SIMULÁCIE 
Na modeli prebehli dve simulácie.  V prvej bol modelovaný vplyv hospodárskej krízy na 
ekonomický systém a v druhej bol hodnotený program dotácie na kúpu nového auta.  

3.1 Hospodárska kríza 

Ako už bolo spomenuté vyššie, pokles v produkcii automobilov je odhadovaný na 21% 
a pokles produkcie v ostatných odvetviach aproximujme priemernou hodnotou na úrovni 
15%. Implementácia takéhoto šoku do modelu vedie k nasledovným výsledkom: počiatočné 
zníženie produkcie vedie k viac ako proporcionálnemu poklesu v hodnote produkcie 
automobilov viac ako o 28% a viac ako 23% poklesu hodnoty ostatnej produkcie. Tento 
masívny pokles môže byť vysvetlený čiastočne počiatočným šokom, čiastočne 
multiplikatívnym efektom a čiastočne poklesom domácej ceny automobilovej komodity 
o 11,55% a ostatných komodít o 9,9%. Pokles všetkých cien v ekonomike (domácich, importu 
a exportu) vedie k poklesu CPI o viac ako 10%. HDP klesne o 6,3%. Analýza úrovne 
bohatstva pomocou hicksovej ekvivalencie indikuje, že situácia domácností meraná ich 
úrovňou dosiahnutej užitočnosti a príjmu sa zlepšila, pretože ich príjem vzrástol o viac ako 
7,5% a ceny, ktorým čelia klesli. Celkový dopad krízy reprezentovaný poklesom produkcie na 
systém ako celok je teda diskutabilný.  

3.2 Program dotácie  

Tento program dotácie kúpnej ceny automobile bol zavedený za účelom zníženia ceny, ktorú 
platia domácnosti o 12,5%. Táto hodnota vznikla ako priemerná percentuálna dotácie 
domácnostiam spĺňajúcim stanovenú podmienku pri kúpe nového auta. Ďalšou zmenou bolo 
zníženie ceny výrobcov automobilovej komodity o 4% a zvýšenie vládnych výdavkov 
o celkovú hodnotu dotácie, čiže 55,3 miliónov Eur. Nová rovnovážna podmienka zavedená do 
modelu zabezpečuje, že hodnota celkovej ponuky automobilovej komodity sa rovná hodnote 
celkového dopytu plus celková dotácia na program šrotovného. V dôsledku týchto zmien sa 
zvýšila hodnota výroby v sektore automobilov o 0,58%, kým výroba v ostatných sektoroch 
poklesla o 1,75%. Hodnota spotreby automobilov domácnosťami sa zvýšila o 4,44% na úkor 
spotreby ostatných komodít, ktorá sa znížila. Domáca cena automobilovej komodity sa 
zvýšila práve o 4,44% , po zohľadnení dotácie cena, ktorej čelia domácnosti v skutočnosti 



klesla o 3,91%. Cena ostatných komodít klesla o 2,13%. Priemerná cenová hladina meraná 
CPI klesla o 1,53%, čo sa tiež prejavilo aj v poklese hodnoty HDP. Vládny dlh sa prehĺbil, 
čiastočne kvôli tomu, že príjmy vlády vo forme kolkov a registračných poplatkov neboli 
v modeli zohľadnené. Celková hodnota exportu automobilovej komodity sa znížila napriek 
tomu, že cena exportu klesla o 0,79%. Hodnota importu automobilovej komodity vzrástla, 
zatiaľ čo hodnota importu ostatných komodít klesla. Tento fakt je spôsobený vysokou 
domácou spotrebou automobilov.  

Príjem oboch skupín domácností klesne vďaka zmenám v cene výrobných faktorov. Na 
základe hicksovej miery variácie musí byť domácnostiam odobratých 109 640 peňažných 
jednotiek, aby dosiahli svoju úroveň užitočnosti pred uvažovanou zmenou. Znamená to teda, 
že domácnosti ako reprezentatívni agenti ekonomiky sú na tom lepšie po zavedení programu 
dotácií na šrotovné.  

4 ZÁVERY 
Orientácia slovenského priemyslu na automobilovú produkciu je zároveň jeho silnou aj 
slabou stránkou. Na jednej strane Slovensko ako svetový líder v počte vyrobených kusov 
automobilov na obyvateľa získava zo stabilného strojárskeho zázemia, ktoré bolo desaťročia 
budované vo forme kapitálových a ľudských zdrojov. Na druhej strane, ako malá ekonomika 
exportujúca viac ako 90% svojej automobilovej produkcie je extrémne citlivá na ekonomickú 
situáciu iných krajín. Odhadovaný pokles produkcie v automobilovom priemysle na rok 2009 
je až 21% a tento šok zasiahne všetky sektory ekonomiky Slovenska a vyústi do 
odhadovaného poklesu HDP o viac ako 6%. Vláda zasahuje do tohto vývoja zavedením 
podpory pri kúpe nového automobilu takzvaným programom šrotovného. V článku bolo 
ukázané, že celková podpora vo výške  55,3 milióna Eur vedie k zvýšeniu domácej spotreby, 
ktorá je tvorená dopytom domácností na domáce a importované automobilové komodity, na 
druhej strane však vedie k zníženiu spotreby v iných sektoroch. Je dôležité mať na pamäti, že 
program dotácií má len krátkodobý efekt a vedie k deformácii trhových vzťahov. 
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ŘÍZENÍ 

 
CONJUNCTION OF THE THEORY AND PRACTICE IN THE 

PROJECT MANAGEMENT TUITION 
 

Jakub Novotný, Martina Kuncová 
 

Abstrakt 
Příspěvek se zabývá problematikou efektivního propojení výuky a praxe projektového řízení. 
Autoři vycházejí zejména ze zkušeností vedlejší specializace Projektový management oboru 
Finance a řízení na Vysoké škole polytechnické Jihlava. V příspěvku je nejprve popsána 
koncepce této vedlejší specializace s důrazem na přiblížení praktických aspektů náplně 
jednotlivých cvičení. Dále jsou stručně přestaveny nejvýznamnější reálné projekty, na kterých 
spolupracovaly týmy studentů a akademických pracovníků VŠPJ. Závěrečná pasáž příspěvku 
je pak pokusem o generalizaci přínosů prakticky zaměřené výuky projektového managementu 
i problémů, které s tím vyvstávají. 

Klíčová slova: Projektové řízení, Vysoká škola polytechnická Jihlava, praktická výuka  
 
Abstract 
This paper deals at a general level with subject matters of effective connection of project 
management education (theoretical training) and working experience (practical training). 
Authors make use of their own teaching experience from Project Management study 
specialization of the study programme of Finance and Management at College of Polytechnics 
Jihlava. First, an account of the conception of this study specialization is given with an 
emphasis on clarification of practical aspects of particular lessons contents. There are also 
introduced most remarkable real projects on which students and teachers from College of 
Polytechnics Jihlava have worked. The last part of the paper is an attempt to generalize 
benefits of practically oriented education of project management as well as of problems 
arising from this approach. 

Keywords: Project Management, College of Polytechnics Jihlava, Practical Training 

1 ÚVOD 
Smyslem předkládaného příspěvku je přiblížit koncepci výuky projektového managementu na 
Vysoké škole polytechnické Jihlava a tímto přiblížením umožnit případnou širší diskusi o 
zvolené koncepci i možnostech propojení teorie, výuky a praxe v projektovém managementu. 
Nejprve si dovolíme stručně představit Vysokou školu polytechnickou Jihlava, neboť se jedná 
o jednu z nejmladších veřejných vysokých škol (a první neuniverzitní veřejnou vysokou 
školu) v České republice, následně charakterizujeme výuku projektového managementu a to 
zejména v rámci vedlejší specializace  oboru Finance a řízení.  V samostatné části se pak 
budeme věnovat představení nejvýznamnějších reálných projektů, na kterých se podíleli 
studenti této vedlejší specializace. Závěrečná část příspěvku pak bude jistou generalizací 
konkrétních zkušeností a pokusů o propojení teorie a praxe ve výuce. 



2 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA 
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) navazuje na tradici vysokého školství v Jihlavě. 
V budově současné vysoké školy sídlily různé vzdělávací instituce. Od r. 1994 zde působila 
největší vyšší odborná škola v ČR, která byla od počátku budována ve vysokoškolském stylu 
se záměrem pozdější transformace na veřejnou vysokou školu neuniverzitního typu. Za velmi 
silné podpory města Jihlavy a později i nově vzniklého kraje Vysočina byla zřízena zákonem 
č. 375/2004 Sb. v červnu 2004 Vysoká škola polytechnická Jihlava. V krátké době byly 
akreditovány první studijní obory Finance a řízení a   Cestovní  ruch studijního programu 
Ekonomika a management. Výuka byla zahájena v únoru 2005.  

VŠPJ se tak stala první veřejnou vysokou školou neuniverzitního typu v České republice. 
Obecným cílem studia v akreditovaných bakalářských studijních programech je poskytnout 
zájemcům možnost získat profesně orientované vzdělání s výrazně praktickými výstupy. 
Charakteristické pro studijní programy proto mimo jiné jsou několikatýdenní odborné praxe 
jako integrální součást studijních povinností. 

VŠPJ se nečlení na fakulty. Výuka je organizována jednotlivými katedrami, Institutem 
celoživotního vzdělávání a Univerzitou třetího věku. VŠPJ poskytuje vzdělání v 
akreditovaných bakalářských  studijních programech a v programech celoživotního 
vzdělávání, včetně Univerzity třetího věku. V bakalářských programech jsou nyní 
akreditovány programy Ekonomika a management (obory „Finance a řízení“ a „Cestovní 
ruch“), Elektrotechnika a informatika (obory „Počítačové systémy“ a „Aplikovaná 
informatika“) a Ošetřovatelství (obory „Porodní asistentka“ a „Všeobecná sestra“). Připravují 
se akreditace dalších programů a oborů (programy „Strojírenství“, „Hospodářská politika a 
správa“ aj.), které vycházejí zejména z potřeb regionu – kraje Vysočina. V akademickém roce 
2008/2009 studuje na VŠPJ 2300 studentů. 
 

2.1 Výuka projektového managementu na VŠPJ 

Výuka projektového managementu je na VŠPJ zajišťována Katedrou ekonomických studií  a 
v současné době je realizována v podobě tří relativně samostatných oblastí. První a 
nejvýraznější je vedlejší specializace: V rámci bakalářského studijního oboru Finance a řízení 
(program Ekonomika a management) si studenti v posledním roce studia vybírají vedlejší 
specializaci. Jednou z nabízených specializací je Projektový management, který sestává ze 
čtyřech předmětů zaměřených na tuto oblast (v dalším textu se jim budeme podrobněji 
věnovat). Projektový management jako samostatný (volitelný) předmět je také nabízen na 
oboru Aplikovaná informatika (program Elektrotechnika a informatika). Dále je nabízen 
samostatný celoškolský volně volitelný předmět s výukou v angličtině Project management, 
který je k dispozici také zahraničním studentům na VŠPJ. 

 

V dalším textu se již budeme zabývat pouze vedlejší specializací Projektový management. 
Tato specializace sestává se čtyř předmětů: 

� Projektové řízení I. (1 hodina přednášek, 2 hodiny cvičení, 6. semestr studia) 

� Techniky projektového managementu I. (1 hodina přednášek, 2 hodiny cvičení, 6. 
semestr studia) 

� Projektové řízení II. (2 hodina přednášek, 2 hodiny cvičení, 7. semestr studia) 

� Techniky projektového managementu II. (1 hodina přednášek, 2 hodiny cvičení, 7. 
semestr studia). 



V rámci reakreditace bakalářského oboru Finance a řízení v roce 2008 došlo ke snížení délky 
studia ze 3,5 let na 3 roky. Vedlejší specializace budou mít nově podobu 3 předmětů. Studenti 
nastupující do tohoto oboru od akademického roku 2009/2010 budou již předmět studovat ve 
struktuře: 

� Projektové řízení I. (1 hodina přednášek, 2 hodiny cvičení, 4. semestr studia) 

� Projektové řízení II. (1 hodina přednášek, 2 hodiny cvičení, 5. semestr studia) 

� Techniky projektového managementu (2 hodina přednášek, 2 hodiny cvičení, 5. semestr 
studia). 

Studenti do vedlejší specializace vstupují již ze solidními znalostmi většiny předmětů 
studovaného oboru (teoretická ekonomie, ekonomika, základy managementu, marketing, 
personalistika, účetnictví, matematika, statistika a další), souběžně se specializací získávají 
znalosti z dalších předmětů (managerské účetnictví, logistika, management jakosti a další). 
Snahou výuky ve specializaci je rozšířit teoretické i praktické znalosti studentů o specifika 
projektového řízení, jednotlivých technik a analýz.  

V předmětech Projektové řízení se studenti na přednáškách seznamují zejména s těmito 
tématy:  
� Základní rysy projektového managementu  
� Projektový cyklus  
� Podstata projektových týmů  
� Manager projektů  
� Definice projektových cílů  
� Plánování projektů  
� Odhad nákladů a cen  
� Vyhodnocování efektivnosti projektů  
� Řízení rizik  
� Řízení kvality  
� Kontrola v projektovém managementu 

 

V předmětech Techniky projektového managementu se studenti na přednáškách seznamují 
zejména s těmito tématy:  
� Principy řízení času v projektovém managementu  
� Obecné principy síťové analýzy  
� Možnosti využití síťové analýzy v projektech  
� Metoda CPM/PERT  
� Grafické zobrazování času, Ganttův diagram  
� Časová a nákladová analýza řízení projektů  
� Možnosti využití simulačních metod při řízení projektů - simulace Monte Carlo  
� Metody vícekriteriálního rozhodování v řízení projektů  
� Nákladová analýza – metoda CPM/COST 
� Analýza zdrojů – metoda CPM/zdroje 
� Metoda MPM 
� Využití programu MS Project  
 

Při koncepci náplně předmětů jsem využili zejména jako základní zdroj práci H. Kerznera 
Projekt Management1 a dále literaturu k dané tématice v českém jazyce.2 
                                                 
1 KERZNER, H. Projekt Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. Hoboken: 
Wiley, 2006. ISBN 978-0-471-74187-9. 



Přednášky jsou pojaty vcelku tradičně, nicméně cvičení jsou zaměřena výrazně zkušenostně. 
Významným východiskem při koncipování cvičeních je rozlišení mezi tzv. „akademickým“ a 
„zkušenostním“ učením.  Akademické učení spočívá na aktivním osvojování formalizovaných 
„objektivních“ vědeckých poznatků a pravd, dále v rozvoji vlastního kritického úsudku i ve 
schopnosti uplatňovat tyto poznatky v praxi. Z pohledu „akademického“ učení je subjektivní 
(individuální) poznání prostřednictvím vlastní zkušenosti značně nedůvěryhodné  a je 
nahlíženo spíše jako nepřijatelné. 

Naproti tomu „zkušenostní“ učení vychází z poznání, že člověk se nejsnáze učí každodenní 
praxí při aktivním řešení konkrétních problémů. Efektivní učení by tedy mělo být zasazeno 
v kontextu praktické zkušenosti. „Zkušeností“ učení spočívá v aktivní a systematické reflexi 
konkrétní zkušenosti a ve srovnávání této zkušenosti se dříve nabytými poznatky. Proces 
„zkušenostního“ poznání je možné schematizovat takto:3 

� Konkrétní zkušenost; 
� Reflektivní poznání; 
� Formulace abstraktních pojmů a zobecnění; 
� Testování těchto závěrů v praxi. 

Ve vzdělávání má samozřejmě „akademické“ učení své nezastupitelné místo, nicméně 
v mnohých oblastech je výhodnější využívat i principů „zkušenostního“ učení. Naší snahou 
tedy je, aby se studenti v rámci specializace zapojili pokud možno do reálných projektů.4 
Jedná se samozřejmě o ideál, který se ne vždy zcela naplní. Cvičení probíhají týmově, 
zpravidla v pevném týmu pro celý semestr, někdy i dva semestry a vlastní hodina (cvičení 
Projektového řízení) je pak spíše brána jako kontrolní konzultace mezivýstupů a výstupů 
týmu s vyučujícím. Popis některých zajímavých reálných projektů bude následovat níže. 

Praktické zaměření celé specializace je dále zohledněno také v části personálního zabezpečení 
nejen přednášek, ale i cvičení. Na výuce s podílejí externí spolupracovníci katedry jak 
z provozní oblasti školy (projektový manager VŠPJ), tak z různých společností a institucí 
(Tesla Jihlava, Euronest, Edscha, Krajský úřad kraje Vysočina). Některým studentům se také 
podaří zajistit si semestrální praxi v oblasti, které se projektového managementu týkají. 
Následně pak zúročí získané vědomosti a zkušenosti v závěrečné bakalářské práci. 

V současné době probíhá realizace projektu financovaného z FRVŠ5 jehož součástí je pořízení 
několika licencí profesionálního softwarového nástroje při řízení projektu – Primawera P6. Po 
potřebných instalacích, školení vyučujících a přípravě případových studií bude tento software 
využíván zejména pro výuku projektového managementu, a to od zomního semestru 
akademického roku 2009/2010. 

2.2 Přiblížení některých řešených projektů 

V této části stručně přiblížíme některé reálné projekty, které v rámci specializace Projektový 
management studentské týmy řešily či se na nich podílely. V roce 2007 VŠPJ koordinovala a 
                                                                                                                                                         
2 ROSENAU, M.: Řízení projektů. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-218-1. 
NĚMEC, V.: Projektový management. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0392-0. 
SVOZILOVÁ, A.: Projektový management. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1501-5. 
FIALA, P.: Projektové řízení – modely, metody, analýzy. Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-24-X. 
DLOUHÝ, M.- FÁBRY, J.-KUNCOVÁ, M.-HLADÍK, T.: Simulace podnikových procesů. Computer Press 
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vyjma technických řešení (až na výjimky) zpracovávala několik studií proveditelnosti pro 
Odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina. Základní zpracovatelský tým byl složen 
ze dvou akademických pracovníků katedry Elektrotechniky a informatiky, tří pracovníků 
Katedry ekonomických studií (dříve Katedra ekonomie a managementu) a několika studentů 
specializace projektový management oboru Finance a řízení. V širším zpracovatelském týmu 
pak dále byli zástupci Odboru informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina, zástupce 
Nemocnice Jihlava, zástupce Zdravotnické záchranné služby Vysočina a zástupce Městského 
úřadu Města Náměšť nad Oslavou, dále nepřímo zástupci firem dodávajících návrhy 
technického řešení. Jednalo se o následující projekty 

a) Rozšíření  digitalizace pracovišť nemocnice Jihlava 

Jedná se o vytvoření plně digitalizovaného mamografického pracoviště včetně stereotaxe a 
veškerého příslušenství, pořízení dvou mobilních digitálních RTG zařízení s C-ramenem. 
Dále připojení k archivačnímu a distribučnímu systému digitálních snímků PACS včetně 
rozšíření kapacity diskového úložiště s vytvořením přístupových bodů s výslednými snímky 
pro obvodní lékaře a vyšší pracoviště. V rámci řešení studie byla zpracována zejména 
marketingová charakteristika projektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o kvalitativní změnu 
v technologii vyšetřování, poptávka se nemění a je daná standardním trendem ve vyšetřování. 
Jako doplnění byl proveden průzkum ohledně informovanosti obyvatel kraje Vysočina o 
mamografickém vyšetření. Byl také proveden průzkum jednotlivých pracovišť provádějících 
mamární screening v kraji Vysočina. Studie dále popisovala základní charakteristiky 
organizace provozu a režijních nákladů, z této části vyplývá výrazná provozní úspora provozu 
mamografického vyšetřování varianty při realizaci projektu oproti variantě bez realizace 
projektu. Výsledky ekonomické analýzy ukázaly, že projekt není pro čistě komerčního 
investora zajímavý a efektivní, protože investované prostředky se v čistě finanční podobě 
nevrátí, nicméně společenský přínos projektu je značný. Projekt vykazuje společenskou 
efektivitu (prospěšnost), přestože nebylo možné všechny přínosy projektu objektivně převést 
do peněžního vyjádření a tedy zahrnout do výpočtů. Dále byla provedena analýza 
nejdůležitějších rizik. 

b) Digital Hospital 

Záměrem projektu je zkvalitnění služeb pacientům v Nemocnici Jihlava: Připojení všech 
lůžkových pokojů do LAN sítě. Připojení všech strategických míst pro možnost on-line 
komunikace mezi zdravotnickými zařízeními a privátními lékaři. Zkvalitnění služeb pro volný 
čas pacientů nabídkou příjmu digitální televize, rozhlasu, telefonického připojení, 
internetového připojení a video komunikace s rodinami i lékaři. Záměrem je nabídnout 
pacientům kvalitní služby při jejich pobytu v lůžkovém zařízení a zlepšit tak jejich často 
špatný psychický stav. Zpracování zahrnovalo mimo jiné vypracování marketingové 
charakteristiky projektu. Vzhledem k povaze projektu je poptávka daná obecným trendem 
zvyšujícího se využívání ICT. Vlastní poptávkou je pak zájem o síťové služby mezi pacienty 
a potenciálními pacienty Nemocnice Jihlava. Byl proveden průzkum, který potvrdil obecný 
trend. Průzkum prokázal zájem o nabízené služby projektu mezi obyvateli kraje Vysočina. O 
přímé konkurenci je možné hovořit pouze v případě mobilního připojení k internetu a tvoří ji 
mobilní operátoři. Dále studie popsala základní charakteristiky organizace provozu a režijních 
nákladů. Výsledky ekonomické analýzy ukázaly, že projekt není pro čistě komerčního 
investora zajímavý a efektivní, protože investované prostředky se v čistě finanční podobě 
nevrátí. Vyhodnocení společenské efektivity z důvodů nemonetarizovatelnosti lidského zdraví 
a života proběhlo pouze výčtem základních společenských dopadů projektu, které jsou 
všechny kladné a vypovídají o předpokládané společenské prospěšnosti projektu. Závěrečná 
část studie analyzovala rizika projektu. 



c) Rozvoj a modernizace informačních technologií Zdravotnické Záchranné Služby 
kraje Vysočina 

Cílem projektu je dobudování vysoce kvalitního technologického zázemí pro podporu 
provozu Zdravotnické záchranné služby. Jedná se zejména o směry: dobudování rádiového 
dispečinku sítě IZS – PEGAS; zkvalitnění informačního systému dispečinku ZOS; informační 
podpora výjezdových stanovišť; podpora posádek zásahových vozidel; stanovení elektronické 
komunikace všech zaměstnanců; zkvalitnění elektronické komunikace směrem k veřejnosti. 
Také zde byla zpracována mimo jiné marketingová charakteristiky projektu. Projekt nestojí 
v pravém slova smyslu v tržním prostředí, neboť se jedná o vlastní službu pro ZZS KV. 
V kapitole byla představena základní „tržní“ situace ZZS a zejména objem aktivity ZZS, který 
dokumentuje smysluplnost (tedy modifikovanou poptávku) projektu. Studie navrhla základní 
charakteristiky organizace provozu a režijních nákladů. Výsledky ekonomické analýzy 
ukázaly, že projekt Rozvoj ZZS KV by byl pro jakéhokoli soukromého investora neefektivní. 
Společenská přínosnost, byť nebyla ve studii pouze slovně popsána, je zřejmá. 

d) Rozšíření datového skladu kraje Vysočina 

Záměrem projektu je prohloubení a rozšíření informačních nástrojů kraje Vysočina a to 
především směrem k obcím, příspěvkovým organizacím a občanům kraje. Integrací dat z 
různých zdrojů se výrazně zvýší využitelnost, výtěžnost a vypovídající hodnota těchto 
informací, zkvalitní a zrychlí se rozhodovací procesy jak samotného kraje Vysočina, tak i 
ostatních subjektů a v neposlední řadě se zvýší vzdělanost i míra uspokojení informačních 
potřeb občanů kraje. Cílem je také centralizovaná multidimenzionální databáze všech 
relevantních dat z oblasti veřejné správy na úrovni kraje. Záměrem je též proškolení uživatelů 
systému, zvýšení informovanosti občanů a obcí ve vztahu k veřejné správě v kraji, usnadnění 
přístupu obyvatel kraje k informacím, zkvalitnění a zrychlení rozhodovacích procesů jak 
samotného kraje Vysočina, tak i ostatních subjektů zvýšení využitelnosti a výtěžnosti 
informací a zrychlení komunikace a v neposlední řadě zvýšení kvality poskytovaných 
informačních služeb. Byla zpracována marketingová charakteristiky projektu. Projekt nestojí 
v pravém slova smyslu v tržním prostředí, neboť se jedná o vlastní službu pro územně 
samosprávný celek. Konkurence pro předkládaný projekt není žádná a poptávkou je vlastní 
využívání výstupů datového skladu. Podrobné analýzy tohoto využívání prokázaly stoupající 
význam datového skladu při práci jednotlivých uživatelů, což dokládá zejména rostoucí 
četnost přístupů. Dále bylo provedeno plánování realizace tohoto projektu zejména s ohledem 
na ekonomiku následného provozu. 

e) Metropolitní síť Náměšť nad Oslavou 

Cílem projektu je výstavba klasické uzavřené MAN sítě na bázi optických kabelů 
v intravilánu města s řešením konektivity na páteřní sítě včetně krajské sítě ROWANet II. 
Hlavním přínosem projektu bude zefektivnění veřejné správy a snížení finanční náročnosti 
využití telekomunikačních služeb veřejného sektoru na území města. Opět byly provedeny 
všechny analýzy typické pro studii proveditelnosti včetně základního harmonogramu a 
rozpočtu. 

f) ROWANet – krajská páteřní optická telekomunikační síť – etapa 2 

Cílem projektu je zkvalitnění ICT infrastruktury kraje Vysočina v návaznosti na již existující 
síť ROWANet financovanou ze SROP 2005-2006. Bude se jednat o připojení dalších měst a 
obcí na uzavřenou páteřní telekomunikační sít vlastněnou samosprávou založenou na 
optických technologiích, podpora rozvoje lokálních sítí (metropolitní, regionální sítě), 
podpora vědeckovýzkumných projektů na maximálním možném území kraje Vysočina a 



nepřímá podpora nabídky telekomunikačních služeb v oblastech se zřetelným selháním 
telekomunikačního trhu. Záměrem je propojit silnou a nadčasovou optickou ICT 
infrastrukturou oblasti, které nebyly zahrnuty v první etapě projektu. I zde byly provedeny 
všechny analýzy typické pro studii proveditelnosti včetně základního harmonogramu a 
rozpočtu. 
 

g) Vstupní analýza tržního prostředí  

V roce 2008 (březen až srpen) tým VŠPJ zpracovával pro Úřad Regionální rady regionu 
soudružnosti Jihovýchod dokument Vstupní analýza tržního prostředí pro potřeby procesu 
notifikace tématu rozvoje otevřených broadbandových sítí v ROP. Jednalo se o podkladový 
materiál k žádosti o notifikaci financování broadbandových sítí v Regionálním operačním 
programu Jihovýchod u Evropské komise. Hlavním těžištěm dokumentu bylo na základě 
komplexu indikátorů vyhodnotit obce, ve kterých jsou podmínky zakládající předpoklad 
fungování či selhávání trhu broadbandových sítí. Po získání všech potřebných podkladů byla 
využita metodika vícekriteriálního hodnocení variant pro vyhodnocení pozice jednotlivých 
obcí. 

DALŠÍ PROJEKTY  

Vyjma přípravy výše uvedených projektů, která trvala od ledna 2007 do září téhož roku a byla 
koordinována týmem VŠPJ se v témže roce studenti zapojili například do (zejména plánování, 
ale někdy i vlastní realizace) následujících projektů: 
� Ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností projekt Hvězdárna a planetárium 

Jihlava; 
� Ve spolupráci s Městem Telč projekt Francouzko-česká hudební akademie; 
� Investičním projekt města Znojmo; 
� Investiční projekt obce Trhový Štěpánov; 
� Ples VŠPJ; 
� Změna provozovny soukromého podnikatele. 

 

3 ZÁVĚR 
Vzhledem k mládí VŠPJ (zatím probíhá výuka specializace druhým rokem), je ještě velmi 
brzy na nějaké hodnocení výsledků (tedy zkušeností a dovedností absolventů vedlejší 
specializace) zvolené koncepce. Závěrem tohoto příspěvku se pokusíme shrnout hlavní 
výhody a nevýhody, které již nyní spatřujeme. 
 
Mezi základní výhody patří: 
� Studenti získají potřebné teoretické znalosti 
� Studenti se již v rámci studia projektového managementu setkávají s reálnou prací se 

všemi jejími aspekty 
� Studenti mají možnost získávat zkušenosti od lidí pohybujících se v projektovém 

managementu 
� Posiluje se spolupráce VŠPJ s externími partnery 
� Zvyšuje se hodnota absolventů na trhu práce 

 
Mezi základní nevýhody paří: 
� Náročnější organizace cvičení z pohledu cvičícího 



� Komplikovanější plánování výuky vzhledem k vytížení a případné „fluktuaci“ externích 
odborníků (pracovní vytížení, zahraniční cesty apod.) 

� Nestejnorodost mezi řešenými problémy jednotlivých týmů (některý tým řeší reálný 
projekt, jiný „pouze“ případovou studii 

� Nesoulad mezi harmonogramem reálného projektu a harmonogramem semestru 
 

I přes uvedené obtíže a komplikace věříme, že jsme se při výuce projektového managementu 
vydali, ne-li zcela správnou cestou (i když i v to pevně věříme), tak alespoň správným 
směrem. Důležitá je pro nás zejména zpětná vazba od studentů i od externích firem a 
odborníků, se kterými spolupracujeme. Budeme vděčni za jakékoli náměty či připomínky i od 
případných čtenářů toho příspěvku. 
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MODEL ROZMIESTNENIA P-TRIEDIACICH CENTIER V SR 1 

THE MODEL OF LOCATION P-SORTING CENTRES IN SLOVAK 
REPUBLIC  

 
Juraj Pekár, Ivan Brezina, Zuzana Čičková 

 

Abstrakt 

Separovaný zber komunálneho odpadu nadobúda čoraz väčší význam tak z hľadiska 
ekonomického (obmedzené množstvo surovinových zdrojov), ako aj ekologického. Príspevok 
predstavuje model na určenie minimálnej vzdialenosti potrebnej na pokrytie všetkých 
obyvateľov potenciálnymi triediacimi centrami s recyklovaným materiálom, ak je vopred 
známy ich maximálny počet. Cieľ vychádza z myšlienky minimálnej dostupnosti triediaceho 
centra pre každého obyvateľa SR, t.j. pri stanovení maximálneho počtu zberných miest treba 
určiť minimálnu možnú vzdialenosť.  

Kľúčové slová: separovaný zber, triediace centrá, úloha pokrytia 
 
Abstract 
The importance of collection of used products increased because of economic (limited non-
renewable resources) as well as ecological view.  This paper presents the model for 
determination of minimal distances that is necessary for covering the whole population by the 
limited number of sorting centers if their number is known. The goal work on the assumption 
of accessibility of the sorting places for the whole population in Slovakia, so that it is 
necessary to set the minimal distance by the given number of collection centers.     

Keywords: recycling, collection centers, sorting centers, covering problem 

 

 

ÚVOD 

Separovaný zber komunálneho odpadu sa javí ako najefektívnejšie riešenie znižovania jeho 
množstva. Filozofiou separovaného zberu je chápanie nepotrebnej veci nie v zmysle  odpadu, 
ale v zmysle suroviny, ktorá môže opäť vstúpiť do zhodnocovacieho procesu ako výrobný 
faktor. Takto možno ušetriť veľké množstvo prírodných zdrojov, znížiť negatívne vplyvy na 
zdravie ľudí a životné prostredie, a to nielen vo výrobných procesoch, ale aj na skládkach 
komunálnych odpadov, kde neseparovaný komunálny odpad môže vytvárať 
nekontrolovateľné procesy.  

Preto treba pre občanov, ktorí sa rozhodnú separovať komunálny odpad, vytvárať podmienky 
na jeho efektívny zber. Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky je 
strategickým smerovaním odpadového hospodárstva Slovenskej republiky do roku 2010. 
Záväzná časť je členená na jednotlivé prúdy odpadov v členení na komodity a kategórie 

                                                 
1 Príspevok je súčasťou grantového projektu MŠ SR VEGA 1/4588/07 „Reverse Logistics Modeling – 
Optimization of Recycling and Disposal Processes“.   
 



odpadov, ktoré obsahujú ciele a opatrenia pre dosiahnutie účelu odpadového hospodárstva 
Slovenskej republiky. Cieľom je v roku 2010 dosiahnuť materiálové zhodnotenie odpadov pre 
70% odpadov vo vzťahu k množstvu odpadov vzniknutých v Slovenskej republike a znížiť 
množstvo skládkovaného odpadu na 13% pre celkom vzniknutý odpad.  

 

 

1. BUDOVANIE LOGISTIKY SYSTÉMOV SEPAROVANÉHO ZBERU 

Na splnenie cieľov materiálového zhodnotenia odpadov boli prijaté opatrenia:  

• podporu z prostriedkov Recyklačného fondu zamerať na chýbajúce recyklačné 
kapacity a podporu separovaného zberu odpadov, 

• podporiť projekty na materiálové zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 
pridelením finančnej podpory z prostriedkov Európskej únie, 

• podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj 
recyklácie materiálov zo zhodnotiteľných odpadov, 

• zvyšovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zhodnocovaného aeróbnym 
alebo anaeróbnym spôsobom, to je kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn, 

• zvyšovať účinnosť separovaného zberu odpadov z obalov v celej šírke materiálov 
používaných pre tento účel, 

• uprednostňovať spaľovanie odpadov pred skládkovaním. 

Celkovo treba do roku 2010 zabezpečiť nakladanie s komunálnymi odpadmi v nasledovnom 
rozsahu: 

materiálové zhodnocovanie 40% 

energetické zhodnocovanie 20% 

skládkovanie 40% 

Naplnenie tohto cieľa predpokladá, že pri predpokladanom vzniku cca 1 525 tisíc ton 
komunálnych odpadov (uvažovaný medziročný nárast + 0,6% pri nízkej hypotéze) bude: 

materiálové zhodnocovanie 610 000 t 

energetické zhodnocovanie 305 000 t 

skládkovanie 610 000 t 

Z uvedeného vyplývajú nasledujúce priority: 

• znížiť skládkovanie komunálnych odpadov o 585 000 t, 



• využiť existujúcu kapacitu spaľovaním na komunálne odpady v Bratislave a 
v Košiciach, 

• vytvoriť podmienky na zhodnotenie 610 000 t komunálnych odpadov, najlepšie 
zvýšením separovaného zberu odpadov na obmedzenie množstva zmesového 
komunálneho odpadu, 

• celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom separovaných 
zložiek (papier, sklo, plasty, kovy a biologicky rozložiteľný komunálny odpad), 

• separačné systémy technicko-organizačne optimalizovať na miestne podmienky 
určujúce zloženie komunálnych odpadov (v závislosti od druhu bytovej výstavby), 

• zvýšiť účinnosť separovaného zberu papiera od občanov, najmä na miestach s 
vysokou koncentráciou obyvateľstva, 

• podstatne viac zvýšiť separovaný zber viac kombinovaných materiálov a odpadov z 
obalov, 

• zaviesť separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov so zameraním na odpady: 
20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 
20 02 01 – biologický rozložiteľný odpad 
20 02 03 – iné biologicky rozložiteľné odpady 

Z toho vyplývajúce opatrenia sú: 

• pokračujúca podpora separovaného zberu v mestách a obciach Recyklačným fondom, 

• celoplošné zvyšovanie počtu separovaných zložiek komunálneho odpadu, 

• zlepšovanie logistiky systémov separovaného zberu zlepšovaním informovanosti a 
zvyšovaním ich environmentálneho povedomia. 

Z uvedeného vyplýva potreba dobudovania logistiky systémov separovaného zberu z pohľadu 
jeho efektívneho využívania občanmi SR. Efektívne systém separovaného zberu bude 
pracovať len vtedy, ak budú triediace centrá (resp. zberné miesta) v prijateľnej dostupnosti pre 
občanov. Preto ďalej popíšeme postup, ktorý možno aplikovať pri lokácii triediacich centier 
(zberných miest) tak, aby boli pokryté všetky potenciálne triediace centrá pri ich vopred 
danom maximálnom počte. 

 

2. MODEL 

Cieľom predloženého modelu je určiť minimálnu vzdialenosť potrebnú na pokrytie všetkých 
obyvateľov potenciálnymi triediacimi centrami s recyklovaným materiálom, ak je vopred 
známe maximálne počte triediacich centier. Cieľ vychádza z myšlienky minimálnej 
dostupnosti triediaceho centra pre každého obyvateľa SR, t.j. pri stanovení maximálneho 
počtu zberných miest treba určiť minimálnu možnú vzdialenosť.  



Problém možno formulovať ako úlohu matematického programovania, v ktorej vystupujú 

premenné { } { }0,1 , 0,1 , , 1,2,..., , 0ij iy x i j n z∈ ∈ = ≥
, kde n je počet potenciálnych triediacich 

centier, ako aj miest s recyklačným materiálom v SR. Bivalentné premenné 
{ }0,1 , , 1,2,...,ijy i j n∈ =

 reprezentujú skutočnosť, či j-tý dodávateľ odpadu použije i-té 
triediace centrum na jeho likvidáciu. V modeli ďalej vystupujú premenné 

{ }0,1 , 1,2,...,ix i n∈ = , ktoré nadobúdajú bivalentné hodnoty, pričom ak premenná nadobudne 
hodnotu 0, tak sa potenciálne j-té triediace centrum neotvorí. V prípade nadobudnutia hodnoty 
1 treba uvažované triediace centrum otvoriť, aby bol dosiahnutý uvedený cieľ problému. 
Poslednou premennou modelu je premenná z, ktorá nadobudne hodnotu najväčšej vzdialenosti 
triediaceho centra od dodávateľov. Na základe cieľa nájsť minimálnu vzdialenosť medzi 
triediacim centrom a dodávateľmi možno účelovú funkciu zapísať: 

( ), , minf x y z z= →  

Štruktúrne ohraničenia možno rozdeliť do štyroch skupín. Prvá skupina definuje podmienky 
nutnosti používania jednej cesty pre každého dodávateľa do triediaceho centra: 

1

1, 1,2,...,
n

ij
i

y j n
=

= =∑  

Do druhej skupiny štruktúrnych ohraničení zaraďujeme podmienky, ktoré zabezpečia, že 
v prípade použitia prevozu odpadu do i-tého triediaceho centra je ho nutné otvoriť:  

0, , 1,2,...,ij iy x i j n− ≤ =  

Už zo samotného názvu problému vyplýva potreba zavedenia ohraničenia obmedzujúceho 

počet triediacich centier. Keďže premenná { }0,1 , 1,2,...,jx j n∈ =
 reprezentuje, či triediace 

centrum bude otvorené alebo nie, možno uvedenú podmienku zapísať:  

1

n

i
i

x p
=

=∑  

Posledná skupina ohraničení musí zabezpečiť, aby premenná z, ktorá vystupuje v účelovej 
funkcií, nadobudla hodnotu maximálnej vzdialenosti pre používané prepravné trasy medzi 

triediacimi centrami a dodávateľmi odpadu v príslušnom riešení. Parametre ijd
 sú hodnoty 

vzdialeností medzi triediacim centrom i a dodávateľom odpadu  j, t.j. matica D je matica 
minimálnych vzdialeností.  
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Celková formulácia problému: 
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3. RIEŠENIE PROBLÉMU 

Riešenie uvedeného problému bolo aplikované pre všetky mestá SR, ktorých bolo v roku 
2001 na Slovensku 138. 

Vstupné údaje: 

dij – vzdialenosti medzi jednotlivými mestami SR, i, j = 1, 2, ..., 138, 

p – počet uvažovaných zberných miest = 10. 

Výpočet bol realizovaný pomocou softvérového produktu GAMS. Model obsahoval spolu 
19 183, z toho 19 044 premenných yij, 138 premenných xi, 1 premennú z. Počet štruktúrnych 
ohraničení prvej skupiny bol 138, druhej skupiny 19 044, 1 ohraničenie tretej skupiny a 138 
ohraničení štvrtej skupiny, spolu teda 19 321 štruktúrnych ohraničení. 

Výstupné údaje: 

Na základe riešenia by bolo triediace centrá efektívne vybudovať v mestách Dolný Kubín, 
Hanušovce nad Topľou, Ilava, Malacky, Michalovce, Nové Zámky, Rožňava, Spišská Nová 
Ves, Veľký Krtíš, Zvolen. Pritom pre premennú z bola vypočítaná hodnota 65,5 km (Dolný 
Kubín - Čadca), ktorá znamená, že najdlhšiu vzdialenosť budú dochádzať do triediaceho 
centra v Dolnom Kubíne obyvatelia Čadce, obyvatelia všetkých ostatných miest budú mať 
túto vzdialenosť menšiu.  

Vypočítané rozloženie triediacich centier je znázornené na nasledujúcom obrázku. 



 

  

 

ZÁVER 

Uvedený prístup patrí do skupiny riešenia lokalizačných úloh a umožňuje prijať efektívne 
rozhodnutia pri rozmiestňovaní triediacich centier na zber recyklovateľného materiálu. Je 
zrejmé, že úspech zberu recyklovateľného materiálu od obyvateľov aj od podnikov záleží aj 
na ich správnom umiestnení. V príspevku uvažujeme len so zriadením 10 triediacich centier 
v niektorých zo 138 slovenských miest. Dosiahnutá hodnota z = 65,5 km znamená, že 
najdlhšiu vzdialenosť budú dochádzať do triediaceho centra v Dolnom Kubíne obyvatelia 
Čadce, obyvatelia všetkých ostatných miest budú mať túto vzdialenosť menšiu. Pri 
predpokladanom zvýšenom množstve  triediacich centier sa bude táto vzdialenosť skracovať 
a takto možno simulovať rôzne alternatívy rozhodnutí. 
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HEURISTIKY PRO SDVRP 
 

HEURISTICS FOR SDVRP 
 

Jan Pelikán, Jan Fábry, Jiří Henzler, Václav Kořenář 
 

Abstrakt 

Rozvozní problém (VRP) připouštějící rozdělení požadavku  odběratele do více tras je 
označován jako rozvozní problém s dělenou poptávkou (SDVRP). Jelikož úloha je NP obtížná 
a  matematický model je obtížně řešitelný pro velký počet binárních proměnných, stává se 
užití heuristických metod nutností. V příspěvku jsou uvedeny některé heuristické metody pro 
řešení tohoto problému.  
 

 Kľúčové slová: rozvozní problém, heuristika, rozvozní problém s dělenou poptávkou 

 

Abstract 

Vehicle routing problem (VRP), in which splitting of the customer demand into more routes 
is permitted, is denoted as split delivery vehicle routing problem (SDVRP). Due to both NP 
hardness of the problem and   many binary variables in the mathematical model of the 
problem, using of heuristics is necessary. Some heuristics for the problem are shown in the 
paper.    

Keywords: vehicle routing problem, heuristics, split delivery routing problem 

 

1   SPLIT DELIVERY ROUTING PROBLEM  (SDVRP) 
 
Vehicle routing problem (VRP) in the basic formulation presumes that the vehicles involved 
have the fixed transport capacity. It is generally supposed the number of the vehicles to be 
unlimited and the vehicles have the same transport capacity. VRP can be modified by adding 
restriction regarding to the pre-set fixed number of the vehicles, eventually withdrawing 
restriction relating to the same transport capacity. In VRP a communication network 
consisting of nodes – points and edges is given, represented e.g. by road net. Initial node 
(depot, production point) is denoted as node 1, remaining nodes represent customer points 
with prescribed volume of demand. Edges in the communication net are weighted by 
distances in km, eventually by transport costs connected with the edge. Demand in node i is 
denoted qi>0, vehicle capacity is V>0. It is presumed that each node is served at a time, 
therefore qi ≤ V and ∑qi >V. In this case, the vehicle has to serve nodes by several routes, 
every route has to begin and end in node 1. The task is to minimize the sum of distances of all 
routes. 
Mathematical model VRP supposing the homogeneous and unlimited vehicle park, non-split 
delivery to   nodes and demand in nodes not surpassing vehicle capacity came from Miler-
Tucker-Zemlin formulation of the travelling salesman problem (see [2]).  Arrangement that a 
vehicle serves node i first and node j afterwards on a route is denoted by binary variable xij. 
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Another formulation of the VRP is based on the Dantzig-Fulkerson-Johnson formulation of 
the travelling salesman problem. 

Mathematical model of the split delivery vehicle routing problem is based on a formulation of 
the VRP. As all the routes have to be identified, it is necessary to use variables indexed by 
three indices likewise the vehicle routing problem with various vehicle capacity. In contrast to 
the non-split delivery model to nodes, new variables qi

k are introduced to represent delivery to 
node i in k- th route as one node i may be included in several routes (therefore the equations 
(2) and (3) have not valid for the solution). 
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Object function (17) and equations (18) and (19) have the same meaning as the corresponding 
equations in previous VRP model (1) - (5). Vehicle balance is described, likewise in previous 
VRP model, by the inequalities (20) and (23) with one distinction: the delivery to the node j in 
the route k is qj

k, not qj. Equation (21) describes the fact that the node i is stocked up to its 
demand qi by partial deliveries qi

k supplied via various routes. Equation (22) expresses that 
the node not included in appropriate route is not supplied.  
The "three indices" model represents considerable increase of variables in comparison with 
the "two indices" model. This factor has the effect that in solving practical NP-hard problems 
an optimal solution can not be obtained. In this situation, one can put up with a suboptimal 
solution yielded by branch and bound method when the computation is aborted (if this 
solution is found) or various heuristics can be proposed and employed.   



It holds that any feasible solution of the non-split demand problem is also an feasible solution 
of the split delivery demand problem. It can be proved that splitting the demand can cut the 
overall transport costs, especially in cases when demands in nodes are higher then half the 
vehicle capacity. An algorithm was proposed (see [1]) enabling the optimal solution VRP 
(eventually heuristic solution of the VRP) to be farther enhanced by a heuristic. This heuristic 
is inspired by the savings method seeking cut down transport costs by splitting the delivery to 
a given node and executing  it  by two different routes. 
 
2      HEURISTICS FOR SDVRP 

2.1   Quest for starting solution SDVRP  

Any solution of the corresponding VRP problem (i.e. non-split demand to node) can be used 
as a starting solution of the SDVRP problem. The following heuristics are the most common 
ones: nearest neighbour method, savings method and insert method. Besides, improving 
methods for this starting solution (e.g. method of node exchanges) can be used, by which this 
starting solution can be further enhanced.   

Heuristic methods proposed for vehicle routing problem (VRP) can be easily  modified in the 
following way: The last node intended for including to  the route but unable to  be included 
for capacity reasons (incomplete vehicle capacity) will be nevertheless included with the 
proviso that delivery  to that node (point) will be partial only, limited by remaining vehicle 
capacity.  

2.2   Method of node exchanges between routes 

Let us have 2 routes with underused capacities s1 and s2. Method of node exchanges consists 
in substituting the node k of the first route for the node l of the second route and vice versa. In 
the first route, the node k is preceded by the node i1 and succeeded by the node j1, in the 
second route, the node l is preceded by the node i2 and succeeded by the node j2. Exchange of 
the nodes k and l is advantageous, if the following term is positive: 

0)(
21112111 ,,,,,,,, >+++−+++= jkkijllijllijkkikl ccccccccs . 

 The exchange is possible if the vehicle capacity in both routes is sufficient, i.e.  

ql  ≤ qk + s1     and      qk  ≤ ql + s2. 

This method can be used even in the case the delivery to any node has been split. 

 

2.3   Heuristic method of splitting delivery (2-split heuristics) 

The method consists in changing nodes in three routes; the first two routes are appended by an 
additional node with split delivery and the very same node is removed from the third route. 
Let us denote this node p; in the third route, the node p is preceded by the node ap and 
succeeded by the node bp. The demanded delivery to this node  is qp. 

The first and second route do not use the complete vehicle capacity, the remnant (available) 
capacity of these routes is denoted s1 and s2, supposing s1 + s2 ≥  qp .  On this condition the 
delivery qp can be split into two parts and each of them can be included in one of these two 
routes if  favourable.  Convenience of this exchange can be calculated using distance matrix 
C. The node p  is included into the route 1 between two given nodes in this route denoted as i1 
and j1, accordingly it is included into the route  2 between two given nodes denoted as i2 and 



j2. The nodes (i1, j1) form the edge of the route 1, the nodes (i2, j2) form the edge of the route 
2. These edges are cancelled in both routes, as well as the edges (ap, p) and (p, bp) in the third 
route. On the other hand, the  inclusion of the node  p into the first route implies the inclusion 
of the two edges  (i1, p)  and  (p, b1)  into this route; accordingly, the inclusion of  the node p 
into the second route  implies the inclusion of  the   two edges  (i2 ,p )  and  (p ,b2 ) into this 
route. The length difference of the added edges and the cancelled edges represents the total 
change of the solution value; if and only if this difference is negative, then the change is 
carried into effect. The length difference of the added edges and the cancelled edges is 
described by the term  

)( ,,,,,,,, 22112111 pppp bajijibajppijppi cccccccc ++−++++ . 

2.4   Adding route heuristic 

If the demanded delivery to the node p is split into two routes, then this node can be removed 
from both routes and a new route can be constructed with this node only. In the first route, the 
node i1 precedes the node p and the node j1 succeeds the node p, in the second route the node 
p is preceded by the node i2 and succeeded by the node j2. This change is favourable and it is 
carried into effect, if the following term is positive: 

0)( 1,,1,,,,,, 22112111
>+++−+++ ppjijijppijppi cccccccc . 

2.5   Summary 

The split delivery routing problem (with delivery to network nodes) is a generalization of the 
basic vehicle routing problem VTR and it may represent a more effective implementation of 
the transport to customers. As the mathematical model represents an extensive integer 
programming problem, the implementing of this model to a problem with a large number of 
nodes eventuates in the unacceptable computing time. The using of heuristic methods is 
therefore a proper problem-solving instrument. 

• The research was supported by the grant no.402/09/0041 of the Grant Agency of the 
Czech Republic. 
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OPTIMALIZA ČNÍ MODELY SPOLEHLIVOSTI 
 

MODELS OF REALIABILITY OPTIMIZATION 
 

Jan Pelikán, Jan Fábry, Jiří Henzler, Václav Kořenář 
 

Abstrakt 

Příspěvek obsahuje modelování problému zdvojování dílčích částí systému za účelem zvýšení 
spolehlivost systému. Spolehlivost je měřena pravděpodobností bezchybné funkce systému, 
která záleží na bezchybném fungování částí tohoto systému. Přitom pravděpodobnost bez-
chybného fungování částí systému závisí na tom, zda tom, zda je či není tato část zdvojena. 
Zdvojování částí systému je ale spojeno s náklady, proto se řečí optimalizace spolehlivosti 
s omezením nákladů na zdvojení částí. 

 

 Kľúčové slová: spolehlivost, celočíselné programování, operační výzkum, simulace 

 

Abstract 

The article deals with the problem of doubling the part of the system in order to increase the 
reliability of this system. The task is to find out which part should be doubled if it is not pos-
sible to double all of them for economic reasons. The goal is to maximize the system’s reli-
ability characterized by the probability of the faultless functioning or to minimize the losses 
caused by the system’s failure. The article proposes a procedure based on linear programming 
methods that find the optimal decision, which of the parts should be doubled. 
 

Keywords:  reliability, integer programming, operations research, simulation 

 
1      INTRODUCTION  
 

An  optimization model  proposed in  the article  is solving  the question of  the reserves for 
the  functional components-parts of a mechanism in order to  increase its reliability. It presup-
poses the knowledge of the  probabilities of these parts’ failure and the estimation of the 
losses caused by this failure. The model is a problem with 0-1 variables (Nem-
hauser,G.L.,Wolsey,L.A.1988). The solution of the model divides the parts into those which 
are to be doubled and those which are not. 

The following  example illustrates the  model. Large and  complex mechanisms  are  com-
posed  of   a  great  number  of  components, aggregates, partial machinery’s. Each of the 
parts is responsible for  the right  functioning of  the whole  system and vice versa, each part’s 
failure can disturb the system or completely put it out of operation and cause damages in its 
effect. 

One  of the  possibility of  eliminating or  at least diminishing these damages is the doubling 
of some important parts. Having these  parts doubled, there is  a possibility to replace imme-
diately  a non-functioning  part  by  a functioning  one  ( or in other  words, the failure is re-
duced only to a necessary time of a switch-over). 



On the  other hand, when  the part is  not doubled, it  has to be removed  from the  system and  
then replaced  by a  new one.  The example  can  be  a  power-distribution  network  com-
posed of the electric line, switches, fuses, transformers and other parts. If, for example, a 
transformer fails  out, the consumers dependent on this particular transformer are without  the 
power supply for a certain time and the losses as an effect are obvious. 

This period depends  on the time of removing  the transformer and replacing it by  another 
one. If there is,  at the same location, another transformer  as a reserve,  then the period  of 
switching over  the  reserve  is  much  shorter  than  the  period  of  the transformer’s re-
placement. 

Similar  problems can  emerge in   projects  of a  regulating system or a communication net-
work and so on. 
On the other side there are  costs of doubling, that is the price of a doubled part.  For that  
reason not  all of  the parts can be doubled,  especially the  expensive  ones  and also  those 
whose failure does not bring so expensive damages. 

 
2      RELIABILITY MODEL 
 

If we want to know which  parts are to be doubled, the following optimization  model   can  
be  used.   First  we  introduce   the assumptions  of the model. 

Let us consider n parts of the system ( aggregates, components ) Z1,  Z2,...,Zn .  Each of  these 
parts is characterized by: 

ip    probability of the failure-free run of Zi without a reserve, 

ip   probability of the failure-free run of Zi  with a reserve, 

iq   the mean value of losses caused by Zi’s disorders without a reserve, 

iq the mean value of losses caused by Zi ‘s disorders with a reserve, 

ic costs of the purchase and maintenance of the reserve for Zi . 

Obviously: 
ii pp ≤  and  

ii qq ≥ . 

Next we assume: 

• statistical independence of the failures of parts, 
• the costs of the parts’ doubling are limited by the amount K. 
 
Let  us introduce  0-1 variables  

nxxx ,..., 21
, the variable xi  involves the decision  between the 

doubling  of  Zi ( xi=1  ) or not-doubling ( xi=0 )  . Total costs of the reserves for the parts are 

i

n

i
i xc∑

=1

  and since the resources for reserves are limited by K, so it has to be valid   Kxc i

n

i
i ≤∑

=1

. 

Under that conditions we can: 

(a) maximize the reliability of the system, that is the failure-free run, 

(b) minimize  the mean value  of the sum  of losses caused  by the parts’ disorders. 

In the  case (a) the  probability of the failure-free state  of the system is  the product of  the 
probabilities of  the failure-free states of all the parts. 



The part Zi will be failure-free with the probability 
ip , if it has a reserve ( xi = 1).  If the part 

Zi is without reserve( xi = 0) then the failure-free probability is 
ip . Altogether  the probability  

of the  part Zi‘s  failure-free state can be put in the form 
iiii xppp )( −+ . Hence the total 

probability of the failure-free state is ])([
1

iiii

n

i

xppp −+=Π ∏
=

. After taking logarithm in 

order to make the objective function linear  we get the objective function in the form 

])(log[)log()(
1

iiii

n

i

xpppxz −+=Π= ∑
=

 . This function will be maximized.  Since the expres-

sion ])(log[ iiii xppp −+ for xi=0 equals ]log[ ip and for xi=1 equals ]log[ ip , we can write the 

expression ])(log[ iiii xppp −+  in the form  )log()log()1( iiii pxpx +− .  

The function 

=+−=∑
=

)]log()log()1[()(
1

iiii

n

i

pxpxxz

)/log()log()]/log()[log(
111

ii

n

i
i

n

i
iiii

n

i
i ppxpppxp ∑∑∑

===

+=+  

expresses the logarithm of the whole system’s reliability. 

Maximizing reliability model is: 
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In the  case (b) the mean  value of the losses  caused by the part Zi’s  failure without the re-

serve is 
iq   and with the reserve 

iq . The mean value of the total losses is then: 

i
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i
i
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i
iii

n

i
ii qxqqxqxxz ∆−=+−= ∑∑∑

=== 111

)1()( , where .ii qq −=∆  This function will be mini-

mized. 

The minimal losses model is: 
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Now, two models can be distinguished: The first one is a one-case situation, when the func-
tion operates for a short period - the static case. The second one is a long-time model for a 
longer time period - the dynamic model. 

 
  



3     STATIC MODEL 
 
The probability of the components’ failure Zi will be denoted as πi.  Consequently the prob-
ability of the failure-free run of the part without reserve is )1( iip π−=  and the probability of 

the failure-free run of the part with a reserve is )1( 2
iip π−= . 

If the loss caused by one failure of the part Zi is denoted by Qi, the mean value of the losses 

is: 
iii Qq π=  in case when there is no reserve for the part Zi, iii Qq 2π=   in case when there is a 

reserve. 

Example.  
Let us have parts Z1, Z2, Z3 ,Z4 ,Z5.  Table 1. contains their main characteristics. The costs of 
the parts’ doubling  are limited by the amount K=100. 

Table 1. 

  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

ip  0.9 0.8 0.9 0.93 0.91 

)1( ii p−=π
 

0.1 0.2 0.1 0.07 0.09 

2
iπ  0.1 0.04 0.01 0.0049 0.0081 

21 iip π−=  0.99 0.96 0.99 0.9951 0.9919 

ic  80 30 35 50 20 

iQ  1666 250 333 1613 989 

iii Qq π=  167 50 33 113 89 

2
iii Qq π=  16.6 10 3.3 8 8 

iii qqq −=∆
 

150 40 30 105 81 

 
Reliability  model which  maximizes the  failure-free probability is: 

++++= )9.0/99.0log()8.0/96.0log()9.0/99.0log()548402.0log()( 321 xxxxz

max)91.0/9919.0log()93.0/9951.0log( 54 →++ xx  

,1002050353080 54321 ≤++++ xxxxx  

5,...,2,1},1,0{ =∈ ixi . 

 
By  using standard  software LINGO (Solver Suite) we get  the optimal  solution x=(0,1,1,0,1) 
with the  failure-free probability  equal to 0.789041, which is maximal. From the result fol-
lows that we have to double Z2,Z3,Z5. 

Table 2. 

solution x Reliability losses doubling costs 
(0,0,0,0,0) 0.548402 452 0 
(0,1,1,0,1) 0.789041 301 85 
(1,0,0,0,1) 0.657534 221 100 
(1,1,1,1,1) 0.934507 46 215 



 

 
Model which minimizes the mean value of the total losses is : 

min811053040150452)( 54321 →−−−−−= xxxxxxz  

,1002050353080 54321 ≤++++ xxxxx  

5,...,2,1},1,0{ =∈ ixi . 

 
When  we use  again LINGO   system, we  get the  optimal solution x=(1,0,0,0,1) with the 
minimal value of losses 221 in the mean  value. According to this  solution only Z1  and Z5 
will be doubled. 
The  differences in  the solutions  obtained above can be explained by great  influence  of  the  
amount  of  the  losses in the optimal   solution    in   the   second    model. First   solution 
x=(0,1,1,0,1) means  the most reliable  system, but the  losses are not  minimal. Second solu-
tion  x=(1,0,0,0,1) gives us  less reliable system, but the losses are minimal. 
We can observe the values of reliability, mean losses and costs of reserves for different solu-
tions in the Table 2. The values with a bullet are optimal for K=100. 

 
4     DYNAMIC MODEL 
 

Let us suppose that the system’s reliability should be optimized within a period  <0,T> and 
the periods between  failures of the parts are exponentially distributed. Let the mean value of 
the period between two failures of the component Zi be 1/λi. 

If the Zi  is without a reserve, then the probability of the failure-free run is )exp( Tp ii λ−= . 

Since  number of failures within the period  <0,T> is Poisson distributed with the mean value 
λi T, the mean value of the losses in the case xi=0 is equal to 

iii TQq λ= ,where Qi is the loss 

caused by the part Zi ‘s failure. 

In case that component Zi  has a reserve  (xi=1) then the failed component is replaced by its 
reserve immediately; however, the installation of a new reserve takes a fixed time ti,  where  ti 
<<T. During the period ti  the failure-free probability is )exp( iii tp λ−= . 

Since the mean value of the number of the component Zi ‘s failures within  <0,T> is Tiλ ,  we 

get an approximate formula describing the reliability in the form 

)exp())exp(1()exp( TtTTp iiiii λλλ −−−+−= . 

 
When the part is doubled, the expected number of its double-failures is

iλ  times the total pe-

riod of installations, which is approximately .)( ii tTλ  Hence the mean value of losses is 

iiii QTtq 2λ=  . 

The reduction of time period T by reserve parts’ installations was not taken into account in the 

formula for 
iq . 

 

 

 



5      ESTIMATION OF THE PARAMETERS OF RELIABILITY MOD-
ELS BY SIMULATION TECHNIQUES 
 

For using the reliability models proposed above is necessary to evaluate the parameters of the 

models, particularly: 
ip    probability of the failure-free run of Zi without a reserve, 

ip   prob-

ability of the failure-free run of Zi  with a reserve, 
iq   the mean value of losses caused by Zi’s 

disorders without a reserve, 
iq the mean value of losses caused by Zi ‘s disorders with a re-

serve. 

In case of dynamic model  the formulas derived in previous section are not exact for larger 
time ti,  therefore one possibility  to estimate  this parameters is simulate the system.   

We can simulate running each part during given time period    <0,T>  with and without a re-
serve. It should be given probability distribution of the lifetime of the part and value of repair 
time if it is fixed or probability distribution of this time. Besides the estimation of the parame-
ters of the reliability models we can estimate further statistics like mean time without reserve, 
mean time out of function of both parts, original and reserve part. It allows us to estimate me-
an losses in case if the losses depend on mean time out of parts function. 

• The research was supported by the grant no.402/09/0041 of the Grant Agency of the 
Czech Republic. 

 

References 

1. NEMHAUSER, G.L.,WOLSEY,L.A. 1988. Integer and Combinatorical Optimizati-
on.  J.Wiley, New York 1988 

2. Solver Suite, LINDO Systems Inc., Chicago 1995 

 
 
Kontaktné údaje 
prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc. 
ing. Jan Fábry, CSc. 
doc. RNDr. Jiří Henzler, CSc. 
ing. Václav Kořenář, CSc. 
Fakulta informatiky  a statistiky 
Vysoká škola ekonomická 
W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 
Tel: 420 224 095 419 
email pelikan@vse.cz 

 
 
 



LINEÁRNY MODEL REDUKCIE DOPRAVNEJ SIETE MHD

LINEAR MODEL OF NETWORK REDUCTION FOR PUBLIC 
TRANSPORT

Štefan Peško

Abstrakt

V tomto príspevku sa zaoberáme formuláciou lineárneho modelu pre redukciu dopravnej siete 
MHD. Problém prezentujeme ako úlohu zmiešaného lineárneho programovania založeného na 
netradičnom lineárnom modeli pre výpočet matice vzdialeností.

Kľúčové slová: redukcia  siete, zmiešané lineárne programovanie, matica  vzdialeností.

Abstract

In this paper we deals with formulation of linear model for reduction transportation network 
for public transport. The problem of mixed linear programinq based on the unconventional 
linear program for the distance matrix is presented.

Keywords: network  reduction, mixed linear programming, distance  matrix.

1 ÚVOD

Snaha o úsporu prepravných výkonov autobusov prevádzkovaných na linkách MHD vedie k 
požiadavke redukcie trás liniek a počtu vozidiel v sieti MHD. Takáto redukcia predpokladá, 
že sa podarí zachovať istú kvalitu prepravy cestujúcich aspoň medzi dôležitými zastávkami. 

Redukcia siete MHD umožňuje návrh menšieho počtu liniek pri pôvodnom alebo i menšom 
počte autobusov. Garantovanú kvalitu prepravy cestujúcich zabezpečí taká  redukcia siete, pri 
ktorej sa medzi zastávkami nepredĺži doba jazdy o viac než daný q - násobok doby jazdy, 
obvykle  q∈1.1 ,1.5 ,  po najkratšej  trase v pôvodnej sieti.  Pri znalosti  početnosti  resp. 
frekvencie prepravovaných cestujúcich z dopravných prieskumov to dopravcovi naviac môže 
pomôcť  nepriamo  maximalizovať  celkové  priemerné  tržby  pri  podstatne  nezmenenom 
cestovnom s menším počtom vozidiel na nových linkách v redukovanej sieti.

V práci Černá a kol. [1] je sformulovaných niekoľko optimalizačných verzií redukcie siete. 
V tomto príspevku so obmedzíme len na nasledujúcu optimalizačnú úlohu (qRG):

Je daný hranovo ohodnotený graf G=V , H , c  a reálne číslo q ,q1 . Hľadá sa taký 
faktorový podgraf G q=V , H q ,cq  grafu G , pre ktorý

c H q =∑
h∈H q

c h min                               1

cq h=c h                 ∀ h∈H q                   2
cq v , w≤q.cv , w    ∀v ,w ∈V ×V       3



kde c v , w  , cq v , w sú dĺžky najkratších v−w ciest v grafoch G ,Gq . 

Cieľová funkcia (1) požaduje, aby celková cena vybranej množiny hrán, reprezentujúca úseky 
redukovanej siete, bola minimálna.  Podmienka (2) zabezpečuje zhodné ocenenie vybraných 
hrán v pôvodnej sieti G a redukovanej sieti Gq . Podmienka (3) zase požaduje, aby dĺžka 
najkratších  ciest  v  redukovanej  sieti  neprevýšila  q násobok  dĺžok  zodpovedajúcich 
najkratších ciest v pôvodnej sieti medzi ľubovoľnou dvojicou zastávok. Dôkaz  NP-ťažkosti 
úlohy qRG možno nájsť v práci [1].

Jenou  z  možných  metód  riešenia  úlohy  qRG  je  metóda  hrubej  sily  v  tvare  implicitnej 
enumerácie,  ktorá  systematicky  konštruuje  množinu  hrán  redukovanej  siete  a  následne 
opakovane počíta  maticu vzdialeností  C napr.  Floydovým algoritmom známym z teórie 
grafov [3]. 

2 VÝPOČET MATICE VZDIALENOSTÍ  POMOCOU LINEÁRNEHO 
PROGRAMOVANIA  

 Nasledujúci model lineárneho programovania pre výpočet matice vzdialeností  C v hrano 
ohodnotenom digrafe G=V , H , c vychádza z Floydovho algoritmu na obrázku 1. 

procedure FLOYD C
for v , w∈V ×V do

     if vi ,v j∈H  then  cij :=c vi ,v j  else   cij :=∞

for vk∈V do
   for vi∈V do
       for v j∈V do
             if cikckjcij then
                  cij :=cikckj

Obr.1. Floydov algoritmus pre výpočet matice vzdialeností.

Ďalej  budeme  pre  jednoduchosť  zápisu  označovať  množinu  vrcholov  V={1,2,...n}  .  Nech 
X =xij je neznáma matica vzdialeností, ktorej prvky udávajú dĺžky najkratších  i− j

ciest  v  digrafe  G .  Maticu  vzdialeností  X môžeme hľadať  riešením nasledujúcej  úlohy 
lineárneho programovania (FLP):

Cieľová funkcia (4) sa maximalizuje, čo najskôr udivuje, ak si uvedomíme, že hľadáme dĺžky 
najkratších  ciest.  Trojuholníková  nerovnosť  (5)  je  zhodná  s  testovacou  podmienkou  vo 
Floydovom  algoritme  na  obrázku  1.  Podmienka  (6)  využíva  skutočnosť  že  vzdialenosť 
vrcholov medzi hranami digrafu je dolným odhadom ocenenia jeho hrán. Teraz je už jasné, že 
nám tieto dolné odhady nedovolia nájsť takú cestu medzi vrcholmi, ktorá by bola dlhšia než je 

∑
 i , j ∈V×V : i≠ j

x ijmax                                                         4

xikxkj− xij≥0        ∀ i , j , k∈V , i≠ j ,i≠k , j≠k           5
xij≤cij                      ∀ i , j∈H                                       6



najkratšia cesta. Riešením úloha FLP je matica vzdialeností len za predpokladu, že je digraf 
súvislý. V opačnom prípade je  cieľová funkcia (4) neohraničená. 

Za povšimnutie stojí, že podmienka (6) je splnená v tvare rovnosti len v tom prípade, keď 
neexistuje iná kratšia cesta medzi vrcholmi hrany (i,j). V opačnom prípade ostrej nerovnosti 
takáto cesta existuje. Túto vlastnosť modelu FLP využijeme v našom modeli  redukovanej 
siete, ktorý na rozdiel od lineárneho modelu študovaného v diplomovej práci. Hugáň [4] vedie 
k exaktnému riešeniu.

3 LINEÁRNY MODEL REDUKCIE SIETE

Neorientované hrany {i , j }∈H v sieti  G  budeme modelovať dvojicami usporiadaných 
dvojíc   i , j , j ,i ∈H a  oceňovať  číslom  cij=c ji V modeli  FLP  sme  dostali  prvky 
matice  vzdialeností  X =xij ako  najlepšie  dolné  odhady.  Túto  myšlienku  využijeme. 
Budeme predpokladať, že najkratšie cesty v hľadanom faktorovom podgrafe Gq sú tvorené 
cestami v pôvodnom grafe cez jeden tranzitný vrchol t.j. cesta  i− j je vytvorená cestami 

i−k a k− j .  Preto naviac potrebujeme bivalentnú premennú z ijk ,  ktorej hodnota 1 
znamená, že sled  i− j cesty obsahuje tranzitný vrchol  k  . Krajné prípady premenných

ziji=1 alebo zijj=1 v riešení  budú znamenať  ponechanie  hrany v  redukovanej  sieti  tj.
 i , j∈H q . Nech cmax=max {cij :i , j∈V } je maximálna vzdialenosť, bude tu mať úlohu 

penalizačnej konštanty. Teraz už môžeme formulovať našu úlohu redukcie siete v tvare úlohy 
zmiešaného lineárneho programovania (RLP):

Cieľová funkcia  (7) sa opäť maximalizuje.  Na rozdiel  od úlohy FLP je však zmenšená o 
celkovú  dĺžku  redukovanej  sieti  v  zmysle  kritéria  (1).  Podmienka  (8)  zabezpečuje,  že 
vypočítaná matica  X bude maticou vzdialeností  tj.   bude spĺňať trojuholníkovú nerovnosť. 
Podmienka (9) vyžaduje, aby na hranách pôvodnej siete nebol prekročený grantovaný  q  - 
násobok  vzdialeností,  čo  stačí  na  to,  aby  bola  táto  požiadavka  splnená  aj  pre  ostatné  (v 
redukovanej sieti už neincidentné) dvojice vrcholov. Výberová podmienka (10) rozhodne, či 
bude hrana ponechaná alebo bude nahradená cestou cez nejaký tranzitný vrchol k. Podmienka 
(11) požaduje, aby dĺžky všetkých ciest v redukovanej sieti, ktoré nahradzujú vylúčenú hranu 
boli tvorené len z dĺžok ciest v pôvodnej sieti cez jeden tranzitný vrchol. Konečne podmienka 
(12) požaduje aby v prípade cesty  i− j ,  ktorá obsahuje tranzitný vrchol  k  tj. z iji=1  
platilo v redukovanej sieti x ij=x ikxkj. .

∑
i , j ∈V×V : i≠ j

xij−cij zijiz ijjmax                                                          7

x ikxkj−xij≥0                                 ∀ i , j ,k ∈V ,i≠k , i≠ j                 8
x ij≤q.cij                                            ∀ i , j ∈H                                    9

∑
k∈V

zijk=1                                          ∀i , j∈H                                  10

x ij−∑
k∈V

cikckj . zijk=0                   ∀i , j∈H                                  11

x ikxkj−xij≤cmax1− zijk                  ∀ i , j , k∈V , i≠k , i≠ j              12

zijk ∈ {0, 1 }                                          ∀ i , j , k∈V                                13



4 ILUSTRAČNÝ PRÍKLAD

Uvažujme  sieť  modelovanú  hranovo ohodnoteným  grafom  G zobrazenú  na  obrázku  2, 
Predpokladajme,  že  cestujúci  budú  tolerovať  predĺženie  doby  jazdy  nanajvýš  o  50% tj. 
parameter  q = 1.5. Vidíme, že kandidátmi na vylúčenie sú hrany ohodnotené 2 časovými 
jednotkami. Po riešení úlohy RLP  v modelovacom jazyku GLP [2] dostávame redukovanú 
podsieť G q  zobrazenú na obrázku 2 diagramom bez bodkočiarkovaných čiar. Z pôvodnej 
siete G teda môžeme odstrániť hrany {1,2},[1,3},{4,5} a {5,6}.

Obr.2. Sieť G=V , H , c a redukovaná podsieť Gq=V , Hq , cq  . 

V našom príklade sa cestujúcim v redukovanej sieti predĺži doba jazdy medzi ľubovoľnou 
dvojicou zastávok (vrcholov siete) nanajvýš o 1 časovú jednotku  na 1.5 násobok z časovej 
dĺžky pôvodnej najkratšej cesty.

 

5 ZÁVER

Prezentovaný lineárny model redukcie siete ponúka dopravcom možnosť pokúsiť sa o návrh 
úspornejšej siete MHD pri časovo garantovanej kvalite prepravy cestujúcich . Možno ho ale 
použiť  aj  v  prípade,  keď  sa  uvažuje  o  vhodnosti  spojazdniť  nové  úseky  komunikácií 
doplnením nových hrán do prevádzkovanej siete.  V tomto prípade má zmysel  uvažovať o 
garantovanom skrátení dôb jázd cestujúcich. Zaujímavá aplikácia redukcie siete sa ponúka pri 
plánovaní evakuácie obyvateľstva, ktorej špecifiká možno nájsť v práci Teichmann [5].

Pri praktickej  aplikácii  modelu RLP sa môžu vyskytnúť ďalšie technologické požiadavky, 
ktoré model nerieši, uveďme aspoň niektoré:

• Potreba neželateľných obratov na novovzniknutých konečných siete. 

• Selektívne predĺženie/skrátenie jázd len medzi vybranými dvojicami vrcholov siete.



• Zohľadnenie výsledkov dopravného prieskumu

Skutočnú použiteľnosť prezentovaného modelu bude možné vyhodnotiť až po jeho overení na 
reálnych inštanciách sietí MHD.
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OPTIMALIZACE VÝROBNÍHO PROCESU V POTRAVINÁ ŘSKÉ 
FIRM Ě 

 
OPTIMISATION OF PRODUCTION PROCESS IN FOOD-

PROCESSING COMPANY 
 

Veronika Skočdopolová, Josef Jablonský 
 

Abstrakt 

Tento článek představuje model reálného problému, který spočívá v optimalizaci výrobního 
procesu bílých hmot pro světovou potravinářskou firmu. Problém je formulován jako 
standardní směšovací problém s několika specifickými rysy. Optimalizačním kritériem je 
minimalizace celkových nákladů výrobního procesu. Mezi nejdůležitější omezení modelu 
patří požadavky na složení bílých hmot, složení vstupních surovin a omezení pro prodej 
přebytků surovin. Výsledkem optimalizace jsou doporučení, kolik které suroviny nakoupit, 
případně vyrobit, a kolik které suroviny znovu prodat. Pro řešení tohoto problému jsme 
použili prostředí MS Excel, které spolupracuje s řešitelem LINGO. 

Klíčová slova: směšovací problém, potravinářský průmysl, optimalizace, LINGO 
 
Abstract 
The paper presents the model for a real-life problem that consists in optimisation of 
production process of white masses (WMs) for one of the global world companies. The 
problem is formulated as a standard blending problem with several special features. The 
optimisation criterion is minimisation of total costs of the production process. The most 
important constraints are requirements on composition of WMs, composition of raw materials 
and limits for surplus sales of materials. The results of the model offer recommendation for 
purchase of raw materials, own production of materials, and surplus sales of raw materials. 
We have used MS Excel interface cooperating with LINGO solver for its solving. 

Keywords: blending problem, food-processing industry, optimisation, LINGO 

1 ÚVOD 
Byli jsme osloveni firmou působící v potravinářském průmyslu, abychom vytvořili model, 
který bude optimalizovat náklady na nákup bílkovin. Tato společnost se zabývá výrobou 
mléčných produktů jako jsou např. jogurty, zakysané mléčné nápoje a podobně. Společnost 
chce optimalizovat nákup syrového mléka a ostatních mléčných surovin jako je smetana, 
odstředěné mléko, zahuštěné mléko, sušené mléko a bezvodý mléčný tuk. Cílem modelu je 
namíchat různé bílé hmoty vzhledem k recepturám, které využívají různé suroviny,  
a dosáhnout co nejnižších nákladů vzhledem k omezením. Problém výroby bílých hmot je 
standardní směšovací problém s několika speciálními vlastnostmi, který lze formulovat jako 
úlohu lineárního programování. 



2 MATEMATICKÝ MODEL 
Optimalizačním kritériem úlohy je minimalizace celkových nákladů výrobního procesu. 
Celkové náklady sestávají z nákladů na vstupy a nákladů na výrobu a jsou sníženy o příjmy 
z prodeje přebytků. Omezení, která musí být při optimalizaci splněna, vyplývají z požadavků. 
Nejdůležitější požadavky jsou: 

• požadavky na složení bílých hmot (obsah tuku a bílkovin, celková hmotnost mléčných 
surovin, omezení obsahu tuku a bílkovin z jednotlivých zdrojů, atd.), 

• složení surovin (syrové mléko, smetana, odstředěné mléko, atd.) s ohledem na tuk, 
bílkoviny, disponibilní množství a na ceny surovin, 

• omezení prodeje přebytků syrového mléka a dalších surovin, jednotkové ceny prodeje, 
atd. 

Musíme vzít v úvahu, že syrové mléko nelze použít jako surovinu, ale používá se na výrobu 
smetany a odstředěného mléka. Vyrobené a nakoupené odstředěné mléko může být použito na 
výrobu zahuštěného mléka. Sušené mléko je možné použít při výrobě bílých hmot buď jako 
prášek, nebo zředěné vodou, čímž vznikne odstředěné mléko. Společnost má s některými 
dodavateli nasmlouváno, že od nich odebere určité množství mléka nebo dalších surovin. 
Stejně tak má i smlouvy se zákazníky, že odeberou určité množství přebytečného syrového 
mléka, smetany a odstředěného mléka. 

Výsledkem optimalizace je doporučení, kolik syrového mléka a dalších surovin, je třeba 
nakoupit, případně vyrobit, jaké budou přebytky a jak by měli být namíchány jednotlivé bílé 
hmoty. 

Úplný model vypadá následovně. Každá část modelu bude popsána níže. 

Minimalizovat 
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vzhledem k omezením 
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kde jednotlivé indexní množiny vyjadřují 
• j – bílé hmoty, které je třeba vyrobit, 
• i – suroviny, které lze koupit, tato indexní množina má šest podmnožin (CR, SM, SMC, 

SMP, SMPW, AMF), které odpovídají různým typům surovin, každá podmnožina 
obsahuje různé dodavatele dané suroviny, 

• k – syrová mléka, která lze nakoupit od k různých dodavatelů, 
• p – zákazníci, kteří nakupují přebytky syrového mléka, 
• q – zákazníci, kteří nakupují přebytky smetany, 
• r – zákazníci, kteří nakupují přebytky odstředěného mléka. 

 

Proměnné modelu jsou následující: 
• RMk – množství syrového mléka, které je možné nakoupit od k-tého dodavatele, 
• spRMk – syrové mléko nakoupené od k-tého dodavatele, které nebylo použito na výrobu 

surovin a bylo prodáno jako přebytek, 
• SMC1i – množství zahuštěného mléka vyrobené z odstředěného mléka i, SMi ∈ , 
• PURCi – množství i-té suroviny, které je třeba nakoupit (případně vyrobit), 
• srpRMp – přebytek syrového mléka, který je možné prodat p-tému zákazníkovi, 
• srpCRq – přebytek smetany, který je možné prodat q-tému zákazníkovi, 
• srpSMr – přebytek odstředěného mléka, který je možné prodat r-tému zákazníkovi, 
• CR1k – množství smetany vyrobené ze syrového mléka, 
• SM1k – množství odstředěného mléka vyrobené ze syrového mléka, 
• Dprot–k – záporná odchylka obsahu bílkovin v bilanci bílkovin v k-tém syrovém mléce, 
• Dprot+k – kladná odchylka obsahu bílkovin v bilanci bílkovin v k-tém syrovém mléce, 
• useSMCi – množství odstředěného mléka použité na výrobu zahuštěného mléka, SMi ∈ , 
• useWMi – množství odstředěného mléka použité na výrobu bílých hmot, SMi ∈ , 
• dev1j – záporná odchylka hmotnosti mléčných surovin v j-té bílé hmotě, 
• dev2j – kladná odchylka hmotnosti mléčných surovin v j-té bílé hmotě, 
• fatDEV+

j – kladná odchylka obsahu tuku v bilanci tuku v j-té bílé hmotě, 
• protDEV+

j – kladná odchylka obsahu bílkovin v bilanci bílkovin v j-té bílé hmotě, 
• useSMPWi – množství rozředěného i-tého sušeného mléka. 

Vstupní parametry modelu lze rozdělit do dvou skupin. Parametry vyplývající z receptur 
bílých hmot jsou následující: 

• AMFmaxj – maximální objem tuku (v % z celkového objemu tuku) v i-té bílé hmotě, 
který může pocházet z bezvodého mléčného tuku, 



• SMCmaxj – maximální objem bílkovin (v % z celkového objemu bílkovin) v i-té bílé 
hmotě, který může pocházet ze zahuštěného mléka, 

• SMPmaxj – maximální objem bílkovin (v % z celkového objemu bílkovin) v i-té bílé 
hmotě, který může pocházet ze sušeného mléka, 

• SMPWmaxj – maximální objem bílkovin (v % z celkového objemu bílkovin) v i-té bílé 
hmotě, který může pocházet z rozředěného sušeného mléka, 

• SMmaxj – maximální objem bílkovin (v % z celkového objemu bílkovin) v i-té bílé 
hmotě, který může pocházet z odstředěného mléka, 

• WMfatj – obsah tuku v kg na 100kg bílé hmoty, 
• WMprotj – obsah bílkovin v kg na 100kg bílé hmoty, 
• WMquantj – množství i-té bílé hmoty vyrobené ve vybraném období, 
• WMweigj – celková hmotnost mléčných surovin v kg na 100kg bílé hmoty. 
 

Druhá skupina vstupních parametrů vyplývá z vlastností nakupovaných surovin. Jsou to: 
• Mpricek – cena (v lokální měně) za 1kg syrového mléka od k-tého dodavatele, 
• Mprotk – % bílkovin v syrovém mléce od k-tého dodavatele, 
• Mfatk – % tuku v syrovém mléce od k-tého dodavatele, 
• Rpricei – cena (v lokální měně) za 1kg i-té suroviny, 
• Rproti – % bílkovin v i-té surovině, 
• Rfati – % tuku v i-té surovině, 
• prodRM – výrobní náklady na zpracování 1kg syrového mléka, 
• prodSMC – výrobní náklady na výrobu 1kg zahuštěného mléka z odstředěného mléka, 
• priRMp, priCRq, priSMr – cena syrového mléka (smetany, odstředěného mléka) 

prodaného zákazníkovi p (q,r), 
• lbRMp, lbCRq, lbSMr – množství syrového mléka (smetany, odstředěného mléka), které 

je nutné prodat zákazníkovi p (q,r), 
• ubRMp, ubCRq, ubSMr – maximální množství syrového mléka (smetany, odstředěného 

mléka), které je možné prodat zákazníkovi p (q,r), 
• lbMk – množství syrového mléka, které je nutné koupit od k-tého dodavatele, 
• ubMk – maximální množství syrového mléka, které je možné koupit od k-tého 

dodavatele, 
• lbRi – množství i-té suroviny, které je nutné koupit, 
• ubRi – maximální množství i-té suroviny, které je možné koupit,  
• deviation – procentní odchylka tuku nebo bílkoviny v jednotlivých bílých hmotách, 
• deviation1 – procentní odchylka bílkovin při výrobě smetany a odstředěného mléka. 

Účelová funkce (2.1) sestává ze čtyř částí – náklady na nákup surovin, náklady na nákup 
syrového mléka, náklady na výrobu smetany, odstředěného a zahuštěného mléka a příjmy 
z prodeje přebytků syrového mléka, smetany a odstředěného mléka. Vztah (2.2) představuje 
bilance tuku a bílkovin při výrobě smetany a odstředěného mléka ze syrového mléka. Bilance 
tuku musí být splněna přesně, v bilanci bílkovin je povolena odchylka. Celkové množství 
vyrobené smetany a odstředěného mléka se musí rovnat množství nakoupeného syrového 
mléka sníženého o znovu prodané syrové mléko. Omezení (2.3) vyjadřuje meze kladné  
a záporné odchylky bílkovin v bilanci bílkovin při zpracování syrového mléka. 

Ze vzorce (2.4) vyplývá, že se množství nakoupené smetany rovná součtu množství smetany 
použité na výrobu bílých hmot. „Nakoupené“ množství vyráběné smetany a odstředěného 
mléka se rovná součtu množství smetany (nebo odstředěného mléka) vyrobeného 
z jednotlivých syrových mlék (2.5). Omezení (2.6) říká, že „nakoupené“ množství vyrobené 



smetany je součtem množství smetany použité na výrobu bílých hmot a množství smetany 
prodané zákazníkům. Množství vyrobeného odstředěného mléka snížené o množství 
odstředěného mléka použitého na výrobu zahuštěného mléka je rovno součtu množství 
odstředěného mléka použitého na výrobu bílých hmot a odstředěného mléka prodaného 
zákazníkům. Vztah (2.7) ukazuje, že se součet přebytků syrového mléka rovná součtu 
množství přebytků prodaných zákazníkům. Nakoupené množství odstředěného mléka se 
skládá z odstředěného mléka použitého na výrobu zahuštěného mléka a z odstředěného mléka 
použitého na výrobu bílých hmot (2.8). Bilance bílkovin a tuku při výrobě zahuštěného mléka 
jsou vidět ve vzorcích (2.9). Ve vztahu (2.10) lze vidět, že „nakoupené“ množství  
vyrobeného zahuštěného mléka se rovná součtu množství zahuštěného mléka použitého na 
výrobu bílých hmot. 

Omezení (2.11) ukazují, že nakoupené množství odstředěného mléka (bezvodého mléčného 
tuku, zředěného sušeného mléka) se rovná množství odstředěného mléka (bezvodého 
mléčného tuku, zředěného sušeného mléka) použitému na výrobu bílých hmot. Omezení 
(2.12) se vztahuje k sušenému mléku a ke zředěnému sušenému mléku. Nakoupené množství 
sušeného mléka sestává ze sušeného a zředěného sušeného mléka použitého při výrobě bílých 
hmot. Sušené mléko se ředí vodou v poměru 1:10,5. Celkové množství sušeného mléka 
použitého při výrobě bílých hmot (ve formě prášku i rozředěné) musí být menší nebo rovno 
maximálně dostupnému množství sušeného mléka. Odchylka obsahu mléčných surovin 
v každé hmotě (2.13) musí být menší nebo rovna 1%. Rovnice (2.14) a (2.15) jsou bilance 
tuku a bílkovin v jednotlivých bílých hmotách. Omezení (2.16) vyjadřují maximální možné 
množství tuku v každé z bílých hmot, které může pocházet z bezvodého mléčného tuku, nebo 
maximální možné množství bílkovin v každé z bílých hmot, které může pocházet ze 
zahuštěného mléka, ze sušeného mléka nebo odstředěného mléka. 

Poslední omezení jsou meze. (2.17) jsou meze pro nakupované množství syrového mléka  
a (2.18) jsou meze pro nakupované množství jednotlivých dalších surovin. Meze pro prodej 
přebytků syrového mléka, smetany a odstředěného mléka jsou vyjádřeny omezením (2.19). 
Meze (2.20) se vztahují ke kladným odchylkám v bilancích tuku a bílkovin pro každou bílou 
hmotu. 

3 POČÍTA ČOVÁ IMPLEMENTACE A ZÁV ĚR 
Pro řešení tohoto modelu lze použít specializovaný program. Společnost požadovala systém, 
který by jí umožnil opakované řešení problému s různě nastavenými parametry. Z tohoto 
důvodu jsme měli za úkol vytvořit systém, který budou moci využívat lidé, kteří nemají žádné 
zkušenosti s matematickým modelováním. Vzhledem k požadavku na uživatelsky přívětivé 
prostředí jsme využili prostředí MS Excel, které spolupracuje s řešitelským programem 
LINGO. Součástí MS Excel je sice vlastní Řešitel, který umí řešit úlohy lineárního 
programování, ten je však schopen řešit pouze úlohy omezených rozměrů, a proto není pro 
náš konkrétní případ použitelný. To je důvod, proč systém využívá externí vysoce kvalitní 
profesionální řešitel LINGO (www.lindo.com). Tento řešitel není součástí aplikace a musí být 
před jejím použitím nainstalován do počítače. 

Matematický model je zapsán v modelovacím jazyce LINGO, ale uživatel se s tímto kódem 
do kontaktu nedostane. Uživatel pracuje pouze se sešitem MS Excel, kde jsou dva listy 
s tabulkami pro zadávání vstupních parametrů, jako je obsah tuku a bílkovin v surovinách, 
ceny, receptury na výrobu bílých hmot atd. Optimalizace je spouštěna z MS Excelu. Výsledky 
optimalizace jsou zapisovány do dalších dvou excelovských listů ve stejném sešitě. 

Systém je v současné době připravený pro praktické využití. Aktuální verze umožňuje 
optimalizaci výroby 30 různých hmot současně. K dispozici je až sedm dodavatelů syrového 



mléka, šest dodavatelů smetany (plus vyráběná smetana), osm dodavatelů odstředěného mléka 
(plus vyráběné odstředěné mléko), šest dodavatelů zahuštěného mléka (plus vyráběné 
zahuštěné mléko), šest dodavatelů sušeného mléka a tři dodavatelé bezvodého mléčného tuku. 
Systém taktéž umožňuje prodej přebytků syrového mléka, smetany a odstředěného mléka 
šesti různým zákazníkům pro každou surovinu. Aktuální verze pracuje s 1491 proměnnými  
a 434 omezeními. 

Výsledky této optimalizace slouží jako doporučení, kolik syrového mléka a dalších surovin 
nakupovat, kolik smetany, odstředěného a zahuštěného mléka vyrábět a kolik syrového 
mléka, smetany a odstředěného mléka prodat. Dále systém nabízí složení jednotlivých bílých 
hmot. Model je poměrně dost citlivý na nastavení parametrů. Úloha nemá přípustné řešení, 
pokud není povolena některá z odchylek modelu. Nutnost používat odchylky vyplývá 
především z odchylek při měření obsahu tuku a bílkovin v syrovém mléce a dalších 
surovinách. 
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