
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Katedra matematiky, 2019 

Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management, Department of Mathematics, 2019 

5 

Univerzitné matematické vzdelávanie 

ako základ pre inovácie vo vede a technike 

GEOGEBRA A GRAFICKÉ RIEŠENIE ÚLOH LINEÁRNEHO PROGRAMOVANIA 

Janka Drábeková, SR 

ABSTRAKT

Lineárne programovanie je jedným z najpoužívanejších a najvýkonnejších kvantitatívnych 

nástrojov v riadení podnikov, pretože môže byť aplikované na širokú škálu rôznych 

operačných problémov. Mnohé rozhodnutia, ktorým čelí prevádzkový manažér, sa sústreďujú 

okolo najlepšieho spôsobu, ako dosiahnuť ciele firmy v súlade s obmedzeniami operačného 

prostredia. V príspevku sa zaoberáme grafickým riešením úloh lineárneho programovania 

s dvoma rozhodovacími premennými pomocou softvéru GeoGebra. Základnými krokmi 

v grafickej metóde je zakreslenie modelových obmedzení v karteziánskej sústave súradníc 

a identifikácia množiny, ktorá spĺňa všetky obmedzenia súčasne. Bod na hranici tejto 

množiny, ktorý maximalizuje resp. minimalizuje cieľovú funkciu, je hľadaným optimálnym 

riešením. Pri hľadaní množiny prípustných riešení môžu nastať tri prípady. Vizualizácia 

aplikovaných problémov poskytuje názornú predstavu o podstate optimalizačného problému 

a umožňuje ľahšie pochopenie základnej idei. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: GeoGebra, grafické riešenie nerovníc, lineárne programovanie, 

ekonomicko-matematický model 

ÚVOD 

Optimalizácia nie je len koncept využívaný v ekonomických analýzach, ale je to proces 

týkajúci sa každého z nás. Každý deň optimalizujeme svoje činnosti, snažíme sa cestovať čo 

najkratšou cestou, kúpiť čo najlepší výrobok za čo najnižšiu cenu, t.j. snažíme sa svoje 

potreby minimalizovať, resp. maximalizovať. V podnikoch sú tieto rozhodnutia súčasťou 

práce manažérov. Každodenne sa snažia o dosiahnutie maximálneho zisku pri minimálnych 

nákladoch, efektívneho využitia zdrojov či ľudského kapitálu atď. Pri tom všetkom však 

musia rešpektovať limitované zdroje, požiadavky dodávateľov a odberateľov a rôzne iné 

obmedzujúce faktory, ktoré môžu byť vyvolané situáciou na trhu, ľudskými zdrojmi, 

požiadavkami na bezpečnosť výroby či ochranu životného prostredia 1. Optimalizáciu 

výrobných či iných rozhodovacích situácií môžeme dosiahnuť metódami matematického 

programovania, t.j. transformáciou reálnych procesov do matematických modelov. Ak ciele 

(účelové funkcie) vyjadríme pomocou lineárnych funkcií a obmedzujúce podmienky tvoria 

sústavu lineárnych nerovníc a rovníc, tak hovoríme o lineárnom programovaní. Lineárne 

programovanie patrí medzi najpoužívanejšie a najvýkonnejšie kvantitatívne nástroje 

v manažérskom riadení podnikov 4. Dá sa totiž aplikovať na širokú škálu problémov 4,5: 

plánovanie agregovanej výroby, zmiešavacie resp. nutričné problémy, investičné resp. 

kapitálové plánovanie, dopravné problémy, hľadanie najkratšej cesty alebo maximálneho toku 

v sieti atď. Pre úspešné riešenie spomínaných problémov sú nevyhnutné rozvinuté 

matematické kompetencie manažérov. Schopnosť aplikovať matematické myslenie sa však 
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nevyvíja sama od seba, je nutné aplikované problémy zavádzať do vyučovacieho procesu. 

Aplikačné úlohy odstraňujú formálne prijímanie poznatkov a približujú matematiku 

k potrebám študentov 2. V príspevku chceme poukázať na významnú úlohu matematických 

vedomostí v úlohách lineárneho programovania. Grafická vizualizácia úloh je nevyhnutný 

nástroj ekonomickej analýzy vhodný na úspešné odhalenie a pochopenie väzieb medzi 

veličinami.  

MATERIÁL A METÓDY  

Ekonomicko-matematický model úlohy lineárneho programovania definujeme nasledovne: 

Účelová funkcia: 𝑓 = ∑ 𝑐𝑗 ∙ 𝑥𝑗 →𝑛
𝑗=1  maximum (minimum)

Obmedzujúce podmienky: ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 ∙ 𝑥𝑗(≤, ≥, =)𝑏𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑚

Podmienky nezápornosti: 𝑥𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

kde, 𝑥𝑗 – predstavujú štruktúrne premenné, 𝑐𝑗 – reprezentujú ocenenia, 𝑎𝑖𝑗 – sú štruktúrne 

koeficienty vyjadrené na jednu jednotku štruktúrnej premennej, 𝑏𝑖 – vyjadrujú hodnoty 

požiadaviek alebo zdrojov.  

V príspevku sa zaoberáme grafickým riešením úloh lineárneho programovania s dvoma 

rozhodovacími premennými pomocou softvéru GeoGebra. Pri hľadaní množiny prípustných 

riešení môžu nastať tri prípady: 

 Sústava nerovníc reprezentujúca obmedzujúce podmienky je konzistentná a jej riešením

v 1.kvadrante je ohraničená konvexná množina bodov, tzv. konvexný polyéder.

 Sústava nerovníc reprezentujúca obmedzujúce podmienky je konzistentná a jej riešením

pri zohľadnení podmienok nezápornosti je neohraničená konvexná množina bodov.

 Sústava nerovníc reprezentujúca obmedzujúce podmienky je nekonzistentná v 1.kvadrante

a množina prípustných podmienok je prázdna.

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V tejto časti sa budeme venovať grafickej interpretácii riešenia úloh lineárneho 

programovania (ÚLP). Pri tvorbe úloh sme sa inšpirovali príkladmi z odbornej literatúry 

3,4,6. Modelové situácie riešime graficky pomocou softvéru GeoGebra, ktorý je podľa nás

vhodný na vizualizáciu aplikovaných problémov. Napriek tomu, že praktické úlohy s dvoma

premennými sa vyskytujú v praxi zriedka, je užitočné venovať pozornosť grafickému riešeniu

úloh tohto typu, pretože ich grafická interpretácia poskytuje názornú predstavu o podstate

optimalizačného problému a umožňuje ľahšie pochopenie základnej idei, na ktorej spočíva

riešenie ÚLP 4.

Prípad 1 

Nájdite optimálne prípustné riešenie pre nasledujúcu úlohu LP: 

Účelová funkcia: 𝑈𝐹(𝑥, 𝑦) = 300𝑥 + 400𝑦 → maximum 

Obmedzujúce podmienky: 

20𝑥 + 30𝑦 ≤ 140
6𝑥 + 15𝑦 ≤ 60
10𝑥 + 5𝑦 ≤ 50

 

Podmienky nezápornosti: 𝑥 ≥ 0 ∧ 𝑦 ≥ 0 
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Grafická ilustrácia riešenia sa nachádza na Obr.1. Vzhľadom na podmienky nezápornosti, je 

množina prípustných riešení v danom prípade konvexný päťuholník 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸. Optimálne 

riešenie, ktoré maximalizuje hodnotu účelovej funkcie sa nachádza v bode 𝐷. 

Obr. 1 

Softvér GeoGebra nám umožní graficky znázorniť riešenia lineárnych nerovníc 

reprezentujúcich obmedzujúce podmienky problému jednoduchým zadaním nerovnice 

v príkazovom riadku. Ak chceme zvýrazniť množinu prípustných riešení, musíme zvýrazniť 

hraničné body množiny, t.j. vrcholy, a pomocou nástroja na zostrojenie pravidelného 

n-uholníka množinu farebne označiť. Zostrojíme priamku reprezentujúcu účelovú funkciu,

napr. 𝑈𝐹(𝑥, 𝑦) = 300𝑥 + 400𝑦 = 1200, následne zostrojíme rovnobežky s danou priamkou

prechádzajúce cez vrcholy množiny prípustných riešení a hľadáme v ktorom z vrcholov

dosahuje maximálnu hodnotu. Z Obr.1 môžeme vyčítať funkčnú hodnotu účelovej funkcie

v daných bodoch 𝑓 = 𝑈𝐹(𝐵) = 1600, 𝑑 = 𝑈𝐹(𝐶) = 1950, 𝑒 = 𝑈𝐹(𝐷) = 2000, 𝑔 =
𝑈𝐹(𝐸) = 1500. Tak ako bolo spomínané vyššie maximálnu hodnotu dosahuje účelová

funkcia v bode 𝐷.

Prípad 2 

Nájdite optimálne prípustné riešenie pre nasledujúcu úlohu LP: 

Účelová funkcia: 𝑈𝐹(𝑥, 𝑦) = 80𝑥 + 20𝑦 → maximum (minimum) 

Obmedzujúce podmienky: 

4𝑥 + 𝑦 ≤ 8
𝑥 + 2𝑦 ≤ 6

2𝑥 + 3𝑦 ≥ 6
 

Podmienky nezápornosti: 𝑥 ≥ 0 ∧ 𝑦 ≥ 0 
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Grafická ilustrácia riešenia sa nachádza na Obr.2. Vzhľadom na podmienky nezápornosti, je 

množina prípustných riešení v danom prípade konvexný štvoruholník 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷. Úloha má 

nekonečne veľa optimálnych riešení, pretože účelová funkcia nadobúda maximálnu hodnotu 

vo všetkých bodoch úsečky 𝐶𝐷. 

Obr. 2 

Podobne ako v prípade 1 pri využití softvéru GeoGebra najskôr graficky znázorníme riešenia 

lineárnych nerovníc reprezentujúcich obmedzujúce podmienky úlohy. Zvýrazníme vrcholy 

množiny prípustných riešení a zostrojíme priamku reprezentujúcu účelovú funkciu, napr. 

𝑈𝐹(𝑥, 𝑦) = 80𝑥 + 20𝑦 = 100. Následne zostrojíme rovnobežky s priamkou reprezentujúcou 

účelovú funkciu prechádzajúce cez vrcholy štvoruholníka (𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷) znázorňujúceho 

množinu prípustných riešení. Vzhľadom na fakt, že rovnobežky prechádzajúce cez body 𝐶, 𝐷 

sú totožné, môžeme vysloviť záver, že úloha má nekonečne veľa optimálnych riešení. 

Pomocou softvéru GeoGebra vypočítame hodnotu účelovej funkcie vo vrcholoch 

štvoruholníka 𝑒 = 𝑈𝐹(𝐴) = 40, 𝑖 = 𝑈𝐹(𝐵) = 60, 𝑗 = 𝑈𝐹(𝐶) = 160, 𝑘 = 𝑈𝐹(𝐷) = 160.  
Maximálnu hodnotu nadobúda účelová funkcia v bodoch 𝐶, 𝐷 a vo všetkých ostatných 

bodoch, ktoré sú lineárnou kombináciou týchto krajných bodov úsečky 𝐶𝐷. 

Prípad 3 

Nájdite optimálne prípustné riešenie pre nasledujúcu úlohu LP: 

Účelová funkcia: 𝑈𝐹(𝑥, 𝑦) = 30𝑥 + 40𝑦 → maximum 

Obmedzujúce podmienky: 

−2𝑥 + 𝑦 ≤ 2
2𝑥 + 𝑦 ≥ 2

−𝑥 + 2𝑦 ≥ 4
 

Podmienky nezápornosti: 𝑥 ≥ 0 ∧ 𝑦 ≥ 0 
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Grafická ilustrácia riešenia sa nachádza na Obr.3. Množina prípustných riešení je v danom 

prípade neohraničená konvexná množina. Reprezentuje ju vnútorná oblasť uhla ∡𝐴𝐵𝐶. 

Účelová funkcia nenadobúda na množine prípustných riešení konečnú hodnotu. 

Obr. 3 

Ak chceme k záveru dospieť pomocou softvéru GeoGebra, najskôr graficky znázorníme 

riešenia lineárnych nerovníc reprezentujúcich obmedzujúce podmienky úlohy. Zvýraznime 

množinu prípustných riešení, ktorá v danom prípade predstavuje body ležiace na ramenách 

a vo vnútornej oblasti uhla ∡𝐴𝐵𝐶. Keďže množina prípustných riešení nie je konečná, 

nevieme nájsť konečné optimálne riešenie pre danú ÚLP. 

Prípad 4 

Nájdite optimálne prípustné riešenie pre nasledujúcu úlohu LP: 

Účelová funkcia: 𝑈𝐹(𝑥, 𝑦) = 𝑥 + 5𝑦 → maximum 

Obmedzujúce podmienky: 

3𝑥 + 2𝑦 ≤ 6
𝑥 + 𝑦 ≥ 4

−𝑥 + 𝑦 ≥ 6
 

Podmienky nezápornosti: 𝑥 ≥ 0 ∧ 𝑦 ≥ 0 

Grafická ilustrácia riešenia sa nachádza na Obr.4. Vzhľadom na podmienky nezápornosti, je 

množina prípustných riešení prázdna. Oblasť, ktorá je riešením všetkých troch obmedzujúcich 

podmienok sa nenachádza v 1.kvadrante, pre jej body nie je splnená podmienka nezápornosti. 

Úloha teda nemá prípustné riešenia a ani optimálne riešenie. 
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Obr. 4 

ZÁVER 

Príspevok sa zaoberá grafickým znázornením riešenia úloh lineárneho programovania 

s dvoma rozhodovacími premennými. Aj keď prezentované modelové situácie sa nachádzajú 

v praxi zriedka, je potrebné venovať im pozornosť vzhľadom na vytváranie kognitívnych 

spojení medzi abstraktnou a názornou formou prezentácie daných problémov. Vizualizácia 

patrí totiž k základným kognitívnym stratégiám v tvorivosti a v schopnosti riešiť problémy 

v stanovených súvislostiach. Môžeme povedať, že softvér GeoGebra je vhodný na 

vizualizáciu skúmaných problémov, umožňuje hľadať nové prístupy k tvorbe ilustrácií 

a pomáha rozvíjať vizuálnu gramotnosť študentov. Lineárne programovanie ako kvantitatívny 

nástroj v manažérskom riadení podnikov má svoju nezastupiteľnú úlohu. 
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GEOGEBRA AND GRAPHICAL SOLUTION OF LINEAR PROGRAMMING TASKS 

ABSTRACT

Linear programming is one of the most widely used and powerful quantitative tools in 

operations management because it can be applied to a wide variety of different operational 

problems. Many decisions faced by an operations manager are centered around the best way 

to achieve the objectives of the firm subject to the constraints of the operating environment. 

The paper deals with graphical solution of linear programming tasks with two decision 

variables using software GeoGebra. The basic steps in the graphical solution method are to 

plot the model constraints on a set of coordinates in a plane and identify the area on the 

graph that satisfies all the constraints simultaneously. The point on the boundary of this 

space that maximizes or minimizes the objective function is the optimal solution. There may 

be three cases when searching for the feasible solution space. Visualization of applied 

problems gives you an idea about the optimization problem and makes it easier to understand 

the basic concept.  

KEYWORDS: GeoGebra, graphical solution of inequalities, linear programming, 

economic-mathematical model 
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