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Cvičení 7 – Samostatná práce 
 

 

Příklad – Problém služeb 

 

Tři dámy založily malé kadeřnictví s názvem Trio. V nabídce služeb je mytí vlasů a foukání. 

Množství energie potřebné pro mytí (voda je ohřívána v elektrickém průtokovém ohřívači) 

a foukání (elektřina na fénování) je uvedeno v kilowatthodinách (kWh) v tabulce, stejně jako 

potřebný čas v minutách. V kadeřnictví pracují pouze tři majitelky, každá pracuje 6 hodin 

denně a předpokládáme, že měsíc má 20 pracovních dní. Trio je navíc schopno měsíčně 

uhradit pouze 1000 kWh elektřiny.  

Dámy si dále daly podmínku, že kadeřnictví zavřou, pokud během měsíce nepřijde alespoň 60 

zákaznic na mytí, 70 na foukání a celkem za celý měsíc neobslouží alespoň 500 osob. 

Za umytí hlavy si Trio účtuje 40,- Kč a za vyfoukání 90,- Kč. Kolik zákaznic si měsíčně 

nechá umýt hlavu a kolik se nechá vyfoukat, pokud se kadeřnictví Trio snaží maximalizovat 

své příjmy? 

 Mytí Foukání 

Energie [kWh] 1 0,4 

Čas [min] 10 15 

Cena [Kč] 40 90 

 

a) Formulujte matematický model úlohy LP. 

 

b) Vyřešte úlohu graficky, vyznačte, vypište (strukturní proměnné, přídatné proměnné a 

hodnotu účelové funkce) a interpretujte optimální řešení. 

 

c) Kadeřnictví Trio má úspěch a tak rozšiřuje své služby. Kromě mytí a foukání nabízí 

také trvalou a barvení vlasů. Trvalá mimo jiné zahrnuje také 3x umytí hlavy a 1x 

vyfoukání, barvení vlasů zahrnuje 2x umytí hlavy a 1x vyfoukání. Spotřebu energie 

a času na trvalou a barvení uvádí následující tabulka. Navíc díky úspěchu majitelky 

odstoupily od všech požadavků na počty zákaznic, trvají jen na tom, aby na trvalou 

a barvení dohromady přišlo měsíčně minimálně 150 zákaznic. Vše ostatní zůstalo při 

starém. Cena za trvalou (včetně mytí a foukání) je 400,- Kč, cena za barvení (včetně 

mytí a foukání) je 250,- Kč. Cílem je stále maximalizovat příjmy. Jak bude vypadat 

matematický model nyní? 

 Mytí Foukání Trvalá Barvení 

Energie [kWh] 1 0,4 0,1 --- 

Čas [min] 10 15 60 30 

Cena [Kč] 40 90 400 250 

 

d) Vyřešte úlohu z bodu c) na počítači, vypište optimální hodnoty VŠECH proměnných 

(strukturních i přídatných), vypište hodnotu účelové funkce, všechny získané hodnoty 

interpretujte. 

e) Vypište vektor redukovaných cen a jeho hodnoty interpretujte. Ověřte správnost 

interpretace na konkrétních hodnotách pomocí softwaru. 

f) Vypište vektor stínových cen a jeho hodnoty interpretujte. Ověřte správnost 

interpretace na konkrétních hodnotách pomocí softwaru. 


