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Abstrakt: Optimalizačné úlohy sú také výpočtové úlohy, ktorých cieľom je nájdenie 
najlepšieho riešenia spomedzi všetkých možných riešení. Lineárne optimalizačné úlohy sú 
také úlohy, ktorých účelová funkcia je lineárna a všetky podmienky sa dajú vyjadriť 
lineárnymi rovnicami alebo nerovnicami. V príspevku uvádzame riešenie lineárnych 
optimalizačných úloh v MS Excel za pomoci doplnku Riešiteľ. 
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Using MS EXCEL spreadsheet application in solving linear optimization 
tasks in secondary schools 

 
Abstract: An optimization task is a task of finding the best solution from the set of all 
possible solutions. In a linear optimization task the objective function appears as a linear 
function and the constraints can be described with linear equations and/or inequalities. In this 
paper we illustrate how to use the Solver Add-in for MS Excel in solving linear optimization 
tasks. 
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Úvod 
Optimalizačné úlohy sú také výpočtové úlohy, ktorých cieľom je nájdenie najlepšieho riešenia 
spomedzi všetkých možných riešení. Príspevok sa zaoberá možnosťami využitia tabuľkového 
kalkulátora MS Excel v stredoškolskom vyučovaní matematiky pri riešení lineárnych 
optimalizačných úloh. V prípade lineárnych optimalizačných úloh ohraničenia vyplývajúce 
z úlohy sú vyjadrené lineárnymi rovnicami, nerovnicami alebo ich sústavami a účelová 
funkcia lineárnou funkciou. Takto vzniknutý model úlohy je teda lineárny. V tomto príspevku 
uvádzame riešenie takýchto optimalizačných úloh v tabuľkovom kalkulátore MS Excel za 
pomoci doplnku Riešiteľ. 
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1  Definícia lineárnej optimalizačnej úlohy 
Definícia [1], [3]: Lineárna optimalizačná úloha je optimalizačná úloha s n premennými a m 
ohraničujúcimi podmienkami, ktorú všeobecne možno zapísať matematickým modelom 
v tvare: 

nn xc...xcxcxf +++=     )( 2211   →  opt  (max, min)                (1.1) 

11212111               bxaxaxa nn <=>+++ KK  

22222121               bxaxaxa nn <=>+++ KK                                    (1.2) 

MM                                                 
MM                                                 

mnmnmm bxaxaxa               2211 <=>+++ KK  

 
kde ib , jc  a ija  sú reálne konštanty a jx  ( mi  ..., ,2 ,1= ; nj  ..., ,2 ,1= ) sú neznáme reálne 

čísla. 

Rovnica (1.1) vyjadruje účelovú funkciu a sústava nerovníc príp. rovníc (1.2) popisuje 
ohraničujúce podmienky lineárnej optimalizačnej úlohy. 

1x , 2x , ..., nx   nazývame rozhodovacie premenné, 

1c , 2c , ..., nc    nazývame koeficienty účelovej funkcie, 

11a , 12a , ..., mna    nazývame koeficienty ohraničujúcich podmienok, 

1b , 2b , ..., mb    nazývame koeficienty pravých strán ohraničujúcich podmienok. 

Pri použití maticového zápisu možno lineárnu optimalizačnú úlohu zapísať jednoducho 
v tvare [3]: 

xxxxccccTxf =)(   →  opt  (max, min) 
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xxxx    je stĺpcový vektor premenných úlohy, 
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bbbb    je stĺpcový vektor pravých strán ohraničujúcich podmienok. 

 
2  Matematická formulácia lineárnych optimalizačných úloh 
Postup pri matematickej formulácii slovných lineárnych optimalizačných úloh môžeme 
zhrnúť do nasledovných bodov: 
• analýza obsahu úlohy, zavedenie neznámych a vymedzenie ich vlastností, 
• matematická formulácia obmedzení plynúcich z daného množstva výrobných činiteľov, 
• popis množiny prípustných riešení, 
• matematická formulácia účelovej funkcie, 
• celková matematická formulácia úlohy. 

 
3  Optimalizačné úlohy na stredných školách 
Riešenie lineárnych optimalizačných úloh nadväzuje na riešenie lineárnych rovníc, nerovníc a 
ich sústav. Ciele použitia takýchto úloh v stredoškolskom vyučovaní matematiky sú 
nasledovné (podľa [4]): 
• abstrahovať problém zo zadania slovnej úlohy z reálneho života, 
• objaviť závislosť veličín, 
• matematicky vyjadriť vzťahy medzi veličinami, 
• vytvoriť vhodný matematický model problémovej situácie, 
• nájsť riešenie v matematickom modeli, 
• interpretovať získané riešenie. 

Riešenie jednoduchších lineárnych optimalizačných úloh nevyžaduje náročný matematický 
aparát, žiakom stredných škôl je postačujúce rozumieť pojmom funkcia, poznať základné 
vlastnosti funkcií, nájsť algebraické riešenie sústavy dvoch rovníc o dvoch neznámych, nájsť 
grafické riešenie sústavy lineárnych nerovníc o dvoch neznámych. 
Grafická metóda pre riešenie lineárnych optimalizačných úloh s dvomi premennými 
znázorňuje riešenia jednotlivých rovníc resp. nerovníc sústavy v karteziánskej súradnicovej 
sústave. Nedostatkom grafickej metódy je skutočnosť, že je použiteľná len pre riešenie úloh s 
dvomi premennými. Keby totiž mala úloha tri premenné, potrebovali by sme na jej riešenie 
trojrozmerný graf, znázornenie ktorého by bolo málo prehľadné. Znázornenie lineárnej 
optimalizačnej úlohy s viac ako tromi premennými graficky prakticky nie je možné. V praxi 
sa zvyčajne riešia rozsiahlejšie úlohy s podstatne väčším počtom premenných 
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a ohraničujúcich podmienok. Riešenie zložitejších lineárnych optimalizačných úloh možno 
nájsť aj pomocou doplnku Riešiteľ (angl. Solver) bežne dostupného tabuľkového kalkulátora 
MS Excel. 
 
4  Ukážky slovných lineárnych optimalizačných úloh 
Úlohy lineárnej optimalizácie môžeme rozdeliť do niekoľko skupín (napr. výrobná úloha, 
dopravná úloha, zmiešavacia úloha, rezný plán, priraďovacia úloha atď., pozri [2]). V ďalšej 
časti príspevku uvedieme príklad výrobnej a dopravnej úlohy, ich formuláciu v tvare lineárnej 
optimalizačnej úlohy a riešenie pomocou tabuľkového kalkulátora MS Excel 2013. 
 
A)  Výrobná úloha 
Všeobecná formulácia úlohy: Vo firme sú k dispozícii zdroje iS  o kapacite ib  ( mi  ..., ,2 ,1= ). 

Pomocou týchto zdrojov možno vyrábať produkty jP  so ziskom jc  ( nj  ..., ,2 ,1= ) za 

jednotkové množstvo. Pritom vieme, že na vyrobenie jednotkového množstva produktu jP  

spotrebujeme zo zdroja iS  ija  jednotiek. 

Otázka: Aké množstvá jednotlivých produktov má firma vyrobiť, aby dosiahla maximálny 
celkový zisk? 

 
produkty 

nP              P       P 21 K  
kapacita 

zdroje       

mS

S1

M  

naaa 11211                      K  

MMMM                                 

mnmm aaa                      21 K  mb

b

M

1

 

zisk 

množstvo 
nccc                      21 K  

nxxx                      21 K  
 

Z tabuľky možno ľahko sformulovať matematický model výrobnej úlohy ako lineárnu 
optimalizačnú úlohu: 

nn xc...xcxc +++     2211   →  max 

11212111             bxaxaxa nn ≤+++ KK  

22222121             bxaxaxa nn ≤+++ KK  

MM                                            

mnmnmm bxaxaxa             2211 ≤+++ KK  

01 ≥x ,    02 ≥x ,    K     0≥nx  

 
Úloha 1:  Mäsový kombinát vyrába dva druhy výrobkov: klobásy a párky. Oba druhy sa 
vyrábajú z bravčového mäsa, hovädzieho mäsa a slaniny.  
Na výrobu 1 kg klobás sa spotrebuje 0,3 kg bravčového mäsa, 0,4 kg hovädzieho mäsa a 0,3 
kg slaniny. Na výrobu 1 kg párok sa spotrebuje 0,5 kg bravčového mäsa, 0,4 kg hovädzieho 
mäsa a 0,1 kg slaniny.  
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Kombinát doviezol 12 t bravčového mäsa, 14 t hovädzieho mäsa a 10 t slaniny. 
Zisk z predaja 1 kg klobás je 4,50 EUR a z predaja 1 kg párok 5,90 EUR. 
Aké množstvá jednotlivých výrobkov má mäsový kombinát vyrobiť z dovezených surovín, aby 
dosiahol maximálny zisk? 

Riešenie: 
Keďže našim základným pracovným nástrojom je tabuľkový kalkulátor MS Excel, všetky 
potrebné údaje si zapíšeme do tabuľky: 

 

Najprv označíme bunky v ktorých budú rozhodovacie premenné 1x  a 2x , t. j. oblasť D9:E9, 
ide o meniace sa bunky. Do týchto buniek zapíšeme ľubovoľné počiatočné hodnoty, napr. 1 
a 1. 
Zo zadania úlohy vyplýva, že kombinát nemôže vyrobiť ľubovoľné množstvo mäsových 
výrobkov, ale len také, aby mu stačili suroviny. 
Na výrobu 1x  kg klobás a 2x  kg párkov kombinát spotrebuje 21  5,0 3,0 xx +  kg bravčového 
mäsa. Avšak k dispozícii má len 12000 kg tejto suroviny. Matematickou symbolikou toto 
obmedzenie vyjadríme ako nerovnosť  12000     5,0 3,0 21 ≤+ xx . 

Podobne pre hovädzie mäso platí nerovnosť  14000     4,0 4,0 21 ≤+ xx . 

A nakoniec pre slaninu platí nerovnosť  10000     1,0 3,0 21 ≤+ xx . 
V bunkách H5:H7 sformulujeme ľavé strany týchto troch ohraničujúcich podmienok 
nasledovne: 
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Je zrejmé, že mäsový kombinát nemôže vyrobiť záporný počet kusov akéhokoľvek výrobku 
a preto k ohraničujúcim podmienkam pridáme podmienky nezápornosti:  01 ≥x    a   02 ≥x . 

Ak kombinát vyrobí 1x  kg klobás a 2x  kg párkov, zisk z predaja oboch výrobkov vypočítame 

podľa vzťahu 2121  9,5 5,4),( xxxxf += . Táto funkcia je sformulovaná v cieľovej bunke F8 
nasledovne: 

 

Našou úlohou je maximalizovať účelovú funkciu. Matematický model úlohy teda vyzerá 
nasledovne: 

2121  9,5 5,4),( xxxxf +=   →  max 

za podmienok: 12000     5,0 3,0 21 ≤+ xx  

14000     4,0 4,0 21 ≤+ xx  

10000     1,0 3,0 21 ≤+ xx  

01 ≥x ,  02 ≥x . 

Riešením tejto sústavy nerovníc je každá usporiadaná dvojica čísel, po dosadení ktorých za 1x  

a 2x  dostaneme z každej nerovnice sústavy pravdivý výrok. Všetky riešenia sústavy tvoria 
množinu prípustných riešení optimalizačnej úlohy. Naším cieľom je nájsť také prípustné 
riešenie, pre ktoré má účelová funkcia maximálnu hodnotu. 

Pomocou doplnku Riešiteľ tabuľkového kalkulátora MS Excel môžeme vyhľadať optimálnu 
(max alebo min) hodnotu vzorca v jednej bunke (cieľová bunka) na základe obmedzení 
hodnôt iných buniek obsahujúce vzorce. V programe MS Excel 2013 doplnok Riešiteľ 
nájdeme na karte Údaje v skupine Analýza (pozn.: ak nie je dostupný príkaz Riešiteľ alebo 
skupina Analýza, je potrebné načítať doplnkový program Riešiteľ). 

Doplnok Riešiteľ pracuje so skupinou buniek, tzv. meniace sa bunky (alebo variabilné bunky) 
a upravuje hodnoty v týchto bunkách tak, aby sa neprekročili limity v bunkách s 
obmedzeniami a aby sa získal požadovaný optimálny výsledok pre cieľovú bunku. 

Postavme sa bunkovým kurzorom na cieľovú bunku F8, kde je sformulovaná účelová funkcia 
a spustime doplnok Riešiteľ. Objaví sa nám nasledujúce dialógové okno: 
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Do poľa Nastaviť cieľ zadáme odkaz na cieľovú bunku (F8). Pretože chceme, aby cieľová 
bunka nadobúdala maximálnu možnú hodnotu, tak kliknime na položku Maximum. 
Do poľa Zmenou premenných buniek zadáme odkazy na meniace sa bunky (D9:E9), ktoré 
musia priamo alebo nepriamo súvisieť s cieľovou bunkou. 
Do poľa Podlieha obmedzeniam kliknutím na tlačidlo Pridať zadáme všetky ohraničujúce 
podmienky, pričom využijeme už sformulované ľavé strany ohraničujúcich podmienok 
v bunkách H5:H7. 
Pretože chceme riešiť lineárnu optimalizačnú úlohu, vyberieme metódu Simplex LP 
algoritmus. Nakoniec kliknime na tlačidlo Riešiť. 

Objaví sa ďalšie dialógové okno so správou, že doplnok Riešiteľ našiel optimálne riešenie: 
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Ak chceme hodnoty riešenia v hárku zachovať, v tomto dialógovom okne kliknime na 
položku Ponechať riešenie doplnku Riešiteľ. 
V meniacich sa bunkách D9:E9 sú vypočítané hľadané optimálne hodnoty množstiev 
jednotlivých mäsových výrobkov, a v cieľovej bunke F8 sa objaví hodnota maximálneho 
zisku: 

 

 
B)  Dopravná úloha 
Všeobecná formulácia úlohy: Firma má m skladov iS  s kapacitou ia  ( mi  ..., ,2 ,1= ) jednotiek 

tovaru rovnakého druhu. Firma prepravuje tovar zo skladov k n spotrebiteľom jO , ktorí 

požadujú jb  ( nj  ..., ,2 ,1= ) jednotiek tovaru. Pritom sú známe ijc  náklady na prepravu 

jednotkového množstva tovaru zo skladu iS  k spotrebiteľovi jO . 

Otázka: Pri akom distribučnom pláne sú náklady na prepravu najnižšie? 

 
spotrebitelia 

nO              O       O 21 K  
kapacita 

sklady       

mS

S1

M  

nccc 11211                      K  

MMMM                                 

mnmm ccc                      21 K  ma

a

M

1

 

požadované množstvo nbbb                      21 K   

množstvo 
nxxx 11211                      K  

MMMM                                 

mnmm xxx                      21 K  
 

Sformulujeme matematický model dopravného problému ako lineárnu optimalizačnú úlohu: 

mnmnnn xc...xc...xcxc +++++         1112121111   →  min 

112111             bxxx m =+++ KK  

222212             bxxx m =+++ KK  

MM                                     
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nmnnn bxxx             21 =+++ KK  

111211             axxx n ≤+++ KK  

222221             axxx n ≤+++ KK  

MM                                     

mmnmm axxx             21 ≤+++ KK  

011 ≥x ,    012 ≥x ,    K     0≥mnx  

 
Úloha 2:  Firma dodávajúca uhlie má svoje sklady v Komárne, Kolárove a Nových Zámkoch, 
s kapacitou 25, 15 a 35 t. Dvaja zákazníci si podali objednávky na 30 a 45 t uhlia. Prepravné 
náklady na 1 t uhlia zo skladov k zákazníkom sú uvedené v tabuľke. Navrhnite plán rozvozu 
uhlia tak, aby boli náklady prepravu čo najmenšie! 

zákazníci 
 

1O  2O  
kapacita 

Komárno 15 EUR 30 EUR 25 t 

Kolárovo 25 EUR 20 EUR 35 t sklady 

Nové Zámky 50 EUR 10 EUR 15 t 

požadované množstvo 30 t 45 t  

11x  12x  

21x  22x  množstvo 

31x  32x  

 

Riešenie: 

Potrebné údaje si zapíšeme do tabuľky: 
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Rozhodovacie premenné 11x , 12x , 21x , 22x , 31x  a 32x  budú v oblasti D9:E11 a do týchto 

buniek zapíšeme ľubovoľné počiatočné hodnoty, napr. 1. 

Z požiadaviek zákazníkov dostávame nasledovné ohraničujúce podmienky: 
03       312111 =++ xxx  

54       322212 =++ xxx  

Ľavé strany týchto ohraničujúcich podmienok sformulujeme v bunkách D13 a E13. 

Z kapacít, ktoré majú k dispozícii sklady, dostávame nasledovné ohraničujúce podmienky: 
25      1211 ≤+ xx  

35      2221 ≤+ xx  

15      3231 ≤+ xx  

V bunkách H9:H11 sformulujeme ľavé strany týchto troch ohraničujúcich podmienok. 

Je zrejmé, že firma nemôže dodávať záporný počet uhlia a preto k týmto podmienkam 
pridáme podmienky nezápornosti: 

011 ≥x ,  012 ≥x ,  021 ≥x ,  022 ≥x ,  031 ≥x ,  032 ≥x . 

Minimalizovať budeme funkciu prepravných nákladov, kde premenná ijx  stanovuje množstvo 

uhlia, ktoré sa prepraví z i-tého skladu k j-tému zákazníkovi. Účelovú funkciu úlohy teda 
zapíšeme nasledovne: 

323122211211323122211211  1050 2025 30 15      ),,,,,( xxxxxxxxxxxxf +++++=  

Táto funkcia je sformulovaná v cieľovej bunke H8. 

Matematický model úlohy teda môžeme zapísať v tvare: 

323122211211323122211211  1050 2025 30 15      ),,,,,( xxxxxxxxxxxxf +++++=   →  min 

za podmienok: 03       312111 =++ xxx  

54       322212 =++ xxx  

25      1211 ≤+ xx  

35      2221 ≤+ xx  

15      3231 ≤+ xx  

011 ≥x ,  012 ≥x ,  021 ≥x ,  022 ≥x ,  031 ≥x ,  032 ≥x . 

Postavme sa bunkovým kurzorom na cieľovú bunku H8 a spustime doplnok Riešiteľ. 
Jednotlivé položky objavujúceho sa dialógového okna vyplníme nasledovne: 
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Kliknutím na tlačidlo Riešiť sa objaví dialógové okno so správou, že doplnok Riešiteľ našiel 
optimálne riešenie.  
V meniacich sa bunkách D9:E11 sú vypočítané hľadané optimálne hodnoty množstva uhlia, 
a v cieľovej bunke H8 sa objaví hodnota minimálnych nákladov na prepravu: 

 

 
Záver 
Lineárne optimalizačné úlohy patria do rozširujúceho učiva stredoškolskej matematiky, ktoré 
je možné zaradiť po tematickom celku Riešenie lineárnych rovníc, nerovníc a ich sústav. 
Jedným z argumentov pre zavedenie optimalizačných úloh do vyučovaní matematiky je ich 
nenáročnosť – matematizácia takýchto úloh totiž nevyžaduje náročný matematický aparát. 
Doplnok Riešiteľ tabuľkového kalkulátora MS Excel je vhodným nástrojom pre žiakov s 
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užívateľskými zručnosťami v ovládaní tohto programu, ktorý umožňuje riešenie lineárnych 
optimalizačných úloh s viac premennými aj bez používania diferenciálneho počtu a hľadania 
maxima alebo minima funkcie. Počítačom podporovaným riešením takýchto úloh je možné 
zefektívniť vyučovanie matematiky a ukázať žiakom aplikovateľnosť matematiky v bežnom 
živote. 
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