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Příklad 1 – Sváření 

 

Nevelká firma se zabývá výrobou polotovarů pro drahé šperky. V nabídce má i drátěný 

polotovar ve tvaru uvedeném na obrázku. Polotovar vzniká svářením předem naohýbaných 

silných drátů ve tvaru A – C. Drátů ve tvaru A má firma na skladě 58 ks, tvaru B 30 ks a tvaru 

C 68 ks. Ze zkušeností je známo, že zhotovení jednoho sváru trvá 2 sekundy. 

 

Rozhodněte, jak má firma dráty svařit dohromady, pokud chce 

a) vyrobit co největší množství požadovaných polotovarů, 

b) vyrobit v co nejkratším čase přesně 50 polotovarů, 

c) vyrobit alespoň 50 polotovarů s minimálním množstvím svárů, 

d) vyrobit alespoň 50 polotovarů za 3,5 minuty s nejmenším množstvím svárů.    

 

 
 

Cvičení 9 – Přiřazovací úlohy 
 

 

Příklad 2 – Úloha batohu 

Máme k dispozici tříkilový batoh o objemu 80 litrů a nosiče, který unese 20 kg. Rozhodněte, 

které z následujících věcí umístíte do batohu, aby celkový užitek (na základě přidělených 

bodů) byl maximální: spacák (2 kg; 1,5 litru; 10 bodů), voda (1,5 kg; 1,5 litru; 8 bodů), jídlo 

(5 kg; 10 litrů; 15 bodů), oblečení (6 kg; 15 litrů; 25 bodů), materiál (10 kg; 7 litrů; 50 bodů), 

drobnosti (2,5 kg; 2 litry; 13 bodů), doklady (1 kg; 1 litr; 12 bodů). 

Změnilo by se řešení, kdybychom mohli do batohu umítit některé věci opakovaně, např. vodu, 

jídlo, materiál a drobnosti? 

 

A B C 
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Příklad 3 – Reklama 

 

Noviny uvolnily celou jednu stranu (s plochou 43 x 28 cm) na reklamu, kterou by rády otiskly 

místní firmy. Následující tabulka udává seznam firem, požadovanou plochu pro reklamu 

(v cm
2
) a cenu (v tis. Kč), kterou je každá z firem za svou reklamu zaplatit.  

 

Firma Áčko Buldok Cibulka Dřevostůl Elektro Fousek Gumáky Hruška 

Plocha 85 116 300 267 167 298 517 319 

Cena 3,15 4,3 11 10 6,1 12 20,6 12,7 
  

a) Zkuste prostým pohledem odhadnout, které reklamy budou otištěny, pokud chcete 

maximalizovat zisk z reklamy. 

b) Nalezněte optimální řešení úlohy. 

c) Má uvedená úloha řešení za předpokladu, že bychom požadovali úplné zaplnění celé 

strany reklamou? 

 

 

Příklad 4 – Taneční páry 

 

Předpokládejme taneční skupinu 6 mužů a 6 žen. Cílem je vytvořit výškově vyrovnané 

taneční páry (čili požadujeme co nejmenší absolutní odchylku ve výšce muže a ženy) v celé 

skupině. Rozhodněte, jak vytvořit požadované páry, pokud víte, že muži mají výšku 175, 182, 

181, 164, 169 a 172 cm, ženy jsou vysoké 170, 180, 172, 168, 173 a 162 cm.  

 

 

Příklad 5 – Zakázky 

 

Rozhodněte, jak přiřadit následujícím šesti firmám šest zakázek tak, aby každá z firem 

zpracovávala jednu zakázku a čas na jejich zpracování byl minimální, udává-li tabulka časy 

jednotlivých firem. 

 

  

Zakázky 

  
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 

Firmy 

F1 65 31 37 62 34 116 

F2 45 30 46 94 32 117 

F3 28 27 29 82 36 119 

F4 39 40 43 84 31 114 

F5 57 27 29 92 39 110 

F6 27 49 40 78 38 106 

 

 

Zkrátil by se celkový čas řešení, kdyby každá z firem mohla zpracovávat maximálně dvě 

zakázky, ale každá zakázka mohla být zpracována pouze jednou firmou?  


