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skládají z posloupnosti aktivit potřebujících pro svoji realizaci čas a zdroje (peníze, lidi atd.). 
Cílem optimalizace portfolia projektů je potom vybrat podmnožinu projektů vzhledem k 
daným časovým a zdrojovým omezením a zároveň optimalizovat danou objektivní funkci, 
jako je například zisk. Takový problém má velmi blízko k tzv. oversubscribed rozvrhovacím 
problémům, kde se vybírá a rozvrhuje nejvíce zisková množina objednávek. Právě 
rozvrhovací techniky proto budou sloužit jako hlavní zdroj inspirace v diplomové práci. 
V rámci této práce je navrženo několik modelovacích algoritmů pro výběr optimálního 
portfolia a zároveň je řada z nich implementovaná v přiloženém programu. 
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Abstract:  

 
Traditional project portfolio optimization deals with static projects that are not evolving in 
time. The focus of this diploma thesis is on projects that are spread in time, typically such 
projects consists of a sequence (or other partially ordered structure) of actions that require 
some resources (money, people, etc.) for realization. Then the project portfolio optimization 
deals with selecting a subset of projects according to given time and space (resource) 
restrictions and optimizing certain criteria such as overall profit. This problem is very close to 
oversubscribed scheduling where the most profitable subset of orders is being scheduled. 
Hence scheduling techniques will be the main inspiration for solving this new type of 
problems. Lots of modelling algorithms for optimal portfolio selection are proposed in this 
diploma thesis and several of them are implemented in a program which is part of this thesis 
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1 Úvod 
Řada nejrůznějších organizací čelí denně rozhodnutí do jakých projektů nebo aktivit má 
investovat a také kdy má tyto investice uskutečnit. Na tuto problematiku původně pocházející 
z ekonometrie bylo již napsáno mnoho článků odlišujících se především v pohledu na to, co je 
v daném kontextu práce považováno za projekt pro optimalizaci rozhodování.  

Termín optimalizace portfolia znamená výběr podmnožiny ze  vstupní množiny nějakých 
elementů. Vybraná podmnožina je nazývána optimálním portfoliem, pokud splňuje všechny 
definované omezující podmínky a zároveň její účelová funkce dosahuje nejvyšší hodnoty. To, 
že účelová funkce optimálního portfolia dosahuje nejvyšší hodnoty, znamená, že ze vstupní 
množiny elementů nelze vybrat žádnou jinou podmnožinu splňující všechny zadané omezující 
podmínky, jejíž účelová funkce by dosahovala vyšší hodnoty. Termínem účelová funkce lze 
označovat nějakou matematickou funkci vyjadřující takovou hodnotu vybraného portfolia, 
jejíž nejvyšší hodnotu (nebo nejnižší) je nutné dosáhnout pro uspokojení zadání daného 
problému. Příkladem takové účelové funkce může být hodnota součtu: výnosnosti, rizika, 
časových nároků nebo nároků na pracovní jednotky jednotlivých vstupních elementů. Vstupní 
množina elementů může představovat projekty, investiční příležitosti nebo nějaké pracovní 
úkoly. 

Omezujícími podmínkami jsou nejčastěji omezené kapacity zdrojů, které dané elementy 
spotřebovávají pro svoji realizaci. Dalším typem omezujících podmínek mohou být různé 
vztahy mezi vstupními elementy. Tyto vztahy mohou nejrůznějšími způsoby ovlivňovat 
podmínky realizace elementů v daném vztahu nebo ovlivňovat jejich nároky na potřeby 
zdrojů případně jejich vliv na hodnotu účelové funkce. 

U definice strategických cílů společností může být nalezení optimálního portfolia jedním 
z jejich tzv. klíčových faktorů úspěchu (CSF [9]). Na níže vyobrazeném schématu je zobrazen 
proces, jak by měla vypadat implementace optimalizace portfolia v ideálním případě. 
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Obr. 1 Doporučená posloupnost kroků pro implementaci optimalizace portfolia 
 

Stěžejním přínosem této práce je detailní popis modelovacích technik a algoritmů (třetí krok 
ve výše vyobrazeném schématu) pro optimalizaci portfolia, kde vstupními elementy jsou 
projekty oceněné z hlediska jejich výnosů, nákladů a riskantnosti. Navržené postupy 
předpokládají, že veškerá tato ohodnocení projektů jsou předem známa a jsou tudíž součástí 
každé instance zadaného problému. Analýzou samotného problému obsahujícího ohodnocení 
jednotlivých atributů vstupních elementů se ve svých pracích věnoval slavný ekonom a 
nositel Nobelovy ceny Harry Max Markowitz. Popis jeho přístupu k této problematice je také 
součástí této práce. V této práci se také nalézá shrnutí jednotlivých typů řešících algoritmů 
s popisem jejich principu fungování a jejich použitelnosti při řešení výběru optimálního 
portfolia. Nicméně tato práce poskytuje pouze popis řešících algoritmů a nepřináší v této 
oblasti žádných nových poznatků, protože jak již bylo zmíněno výše, hlavním zaměřením této 
diplomové práce je návrh modelovacích algoritmů pro problematiku optimalizace portfolia. 
Důvodem pro zaměření se na modelovací algoritmy je také fakt, že řešící algoritmy pro 
optimalizační problémy jsou známy již desítky let a na toto téma již bylo popsáno nespočet 
prací, tudíž i vymyslet v této oblasti nějakou zajímavou novinku je téměř nemožné. Oproti 
tomu návrh modelovacích algoritmů s popisem vhodného využití řešících algoritmů na 
vytvořený model, nabízí stále nové možnosti pro návrh vlastních specifických modelovacích 
algoritmů.  

Modelovací algoritmy, které jsou v této práci uvedeny, jsou navrženy pro modelování 
problému optimalizace portfolia, kde vstupními elementy jsou projekty. Hlavním cílem je 
optimalizovat investice do realizace těchto projektů tak, aby bylo dosaženo nejvyššího 
finančního zisku. Další velice zajímavou součástí této práce je návrh modelovacích algoritmů 
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pro projektová workflow. Projektové workflow je acyklický orientovaný graf, který slouží pro 
reprezentaci všech možných postupů realizace jednoho projektu. Každý z těchto různých 
postupů pro realizace nějakého projektu může mít různé nároky na zdroje i různé vlivy na 
hodnotu účelové funkce. Algoritmy pro optimalizaci portfolia, které jsou v této práci 
představeny, umožňují nalezení optimálního portfolia i s určením postupu pro realizaci 
takových projektů, které mají nadefinované svoje workflow. 

Jak již bylo na začátku úvodu zmíněno, může nastat i takový požadavek na řešení problému 
výběru optimálního portfolia, který se zaobírá i problematikou rozplánování investic v čase. 
V této práci je představen takový přístup k modelování tohoto typu úlohy, který modeluje 
rozvrhovací prostor pro projekty na libovolný počet segmentů, které představují nějaké 
časové úseky, v rámci kterých mohou být projekty realizovány. Každý takový segment může 
mít nadefinované různé kapacity zdrojů, které jsou dostupné pouze pro projekty realizované 
v rámci daného segmentu. Výběr výsledného portfolia potom musí také zahrnovat určení, ve 
kterých segmentech budou jednotlivé projekty realizovány. Plánování v časovém prostoru 
rozděleném na úseky můžeme například vidět u fiskálního plánování pro jednotlivá kvartální 
období, které je používáno mnoha firmami. 

1.1 Struktura práce 
Struktura předkládané práce je následující. 
 
V kapitole 2 je podrobně popsána problematika s přesným zadáním problému, kterým se tato 
práce zaobírá. V kapitole 3 jsou rozebrány alternativní přístupy ke stejnému tématu. 
V kapitole 4 je uveden první modelovací postup navržený v rámci této práce. Jedná se o 
postup pro modelování projektového workflow. Kapitola 5 poskytuje popis jednotlivých 
přístupů k modelování síťových problémů. V kontextu této práce se jedná o přístupy 
k modelování projektových workflow. V následné kapitole 6 jsou uvedeny modelovací 
algoritmy pro jednotlivé typy vztahů. Kapitola 7 je věnována detailnímu popisu veškerých 
typů zdrojů včetně návrhu modelovacích algoritmů pro jednotlivé typy. Kapitola 8 nabízí 
popis filtrace nerealizovatelných projektů při daných omezujících podmínkách, která je 
aplikovatelná ještě před spuštěním samotného řešícího algoritmu. V kapitole 9 je uvedeno 
doporučené pořadí aplikace modelovacích algoritmů, které byly popsané v předcházejících 
kapitolách. Popis jednotlivých řešících algoritmů vhodných pro řešení namodelované úlohy 
optimalizace portfolia je uveden v kapitole 10. V kapitole 11 je nastíněna možnost použití 
notace BPMN pro grafické modelování projektů a projektových workflow. Nástin možných 
rozšíření této práce je uveden v kapitole 12. V kapitole 13 je závěrečné shrnutí práce. Seznam 
použitých pojmů je v kapitole 14. Vysvětlení grafické i textové notace použité v rámci této 
práce je v kapitole 15. Seznam použité literatury a jiných zdrojů informací použitých pro 
vytvoření této práce je k dispozici v kapitole 16.  
 

Součástí této práce jsou i následující přílohy: A, B, C, D a E. V příloze A je popsán obsah 
přiloženého CD-ROM. V příloze B jsou uvedeny jiné metody pro výpočet rizik a zisků 
portfolií, než které byly nastíněny v kapitole 3. V příloze C je uveden příklad využití tzv. 
Lagrangeovy relaxační metody, která je zmíněna v kapitole 10.2. Příloha D obsahuje 
uživatelskou příručku pro používání přiloženého programu. Příloha E obsahuje popis 
implementace přiloženého programu. 
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1.2 Terminologie 
V této podkapitole jsou vysvětleny některé termíny, které jsou použity v této práci a mohly by 
bez bližšího vysvětlení způsobit čtenáři problémy s pochopením textu. 

1.2.1 Modelovací algoritmus 
V celém textu je používán termín „modelovací algoritmus“ či pojem „modelovávání“. 
V kontextu této práce oba tyto termíny označují nějaký proces reformulace zadané úlohy na 
úlohu jinou, která neobsahuje nějakou vlastnost, které se právě zbavíme použitím zvoleného 
modelovacího algoritmu na původní úlohu. Samozřejmě tato nová úloha musí mít stejnou 
množinu (přípustných) řešení jako úloha původní. 

1.2.2 Typy nerovnicových podmínek 
Pokud je někde v textu zmíněno, že nějaká podmínka je typu „≤“, znamená to, že lze zapsat 
pomocí nerovnice, kde na pravé její straně je nějaká konstanta a v dané nerovnosti je použit 
symbol “≤“. Poznamenejme také, že nerovnice opačného typu „≥“, lze jednoduše převést na 
výše zmíněný typ. Totéž můžeme prohlásit i o rovnicích, vše je názorně vysvětleno na 
následujícím příkladu. 
 
a + b ≥  1 ≡  –a – b ≤ –1 
a + b = 1 ≡ a + b ≥ 1 ∧ a + b ≤ 1 
 
Poznámka: Symbol „≡“ znamená „být ekvivalentní“. 

1.2.3 Umělý projekt 
Umělým projektem jsou v rámci této práce označovány projekty, které nejsou součástí 
vstupního plánu projektů (modelované reality), ale jsou vytvořeny nějakými modelovacími 
algoritmy pro potřeby modelování zadání pro řešící algoritmy. 
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2 Definice problému 
 
Problém optimalizace portfolia s časem a zdroji je v rámci této práce interpretován 
následujícím způsobem. 
 
Cílem úlohy je vybrat takové portfolio projektů, které dosahuje nejvyššího možného zisku při 
dodržení všech omezujících podmínek. Omezujícími podmínkami jsou omezený rozpočet pro 
realizaci projektů a maximální přípustná míra rizika výsledného portfolia. Pokud mezi 
jednotlivými projekty jsou definovány i závislosti musí je rovněž projekty obsažené ve 
výsledném portfoliu splňovat. 
 
Projekt je chápán jako množina činností s definovanými pořadí jejich vykonávání. Tato 
struktura projektu je popsána pomocí orientovaného acyklického grafu. Tento graf každého 
projektu je nazýván „workflow“, protože představuje proces realizace samotného projektu. 
Toto workflow může představovat několik různých možností neboli cest, jak realizovat daný 
projekt. Každá tato cesta, může dosahovat různých hodnot nákladů, zisku i rizika. Každý 
projekt vybraný do portfolia musí mít určenou cestu ve svém workflow pro svoji realizaci, tj. 
které jeho činnosti byly vybrány z workflow pro realizaci daného projektu. Ze všech možných 
cest ve workflow projektu musí pro realizaci daného projektu být vybrána právě jedna. Přesná 
definice cesty ve workflow je uvedena v kapitole 5.2. 
 
Vybráním či realizací projektu je tedy chápáno jeho začlenění do výsledného portfolia 
projektů. Optimálním portfoliem je chápána taková množina projektů, která dosahuje 
nejvyššího zisku a zároveň dodržuje všechny zadané omezující podmínky. Jak můžete snadno 
z výše uvedeného textu nahlédnut, projekt musí být buď realizován celý, nebo vůbec. 
V mnoha odborných pracích na podobné téma (viz kapitola 3) je na projekt nahlíženo jako na 
příležitost pro investici, a proto nemusí být investice do daného aktiva (titulu, projektu) 
uskutečněna v plné výši 100%. 

2.1 Projekt 
Pod pojmem projekt si lze představit nějakou činnost, úkol, proces, investici nebo cokoliv 
jiného, co lze popsat následujícími číselnými atributy (pokud modelovaný projekt nemá 
nějakou z uvedených vlastností, stačí patřičné vlastnosti přiřadit nulovou hodnotu). 
 

výtěžek (zisk) = celkový zisk z daného projektu (pokud je realizován) 
náklady (cena) = náklady potřebné pro realizaci daného projektu 
riskantnost (risk, riziko) = hodnota vyjadřující riskantnost projektu 

Čistý zisk z každého projektu je roven rozdílu výtěžku a nákladů.  
 
Každý projekt může být detailněji popsán pomocí workflow (viz kapitola 2.2). Pokud projekt 
není popsán pomocí workflow, pak je nazýván jako statický projekt (viz kapitola 2.2.4). 
 
Poznámka: Množina nadefinovaných projektů pro nějakou instanci problému výběru 

optimálního portfolia je v následujících kapitolách označována jako „vstupní 
plán projektů“. 

 
Příklad modelované skutečnosti: 
 Příkladem modelované skutečnosti modelované výše popsaným projektem může být 

například v nějaké společnosti proces či projekt zavedení nového informačního 
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systému. Tento příklad použijeme i v následujících kapitolách pro uvedení příkladu 
použití níže popsaných modelovacích elementů. 

 

2.2 Workflow 
Jak již bylo zmíněno výše, jednotlivé projekty mohou být reprezentovány pomocí workflow. 
Model workflow je inspirován modelem sítí TNA (Temporal Network with Alternatives)  
popsanými v práci Temporal Reasoning in Nested Temporal Networks with Alternatives [2]. 
Tento model poskytuje možnost, jak reprezentovat paralelní a alternativní větvení činností v 
rámci projektového workflow. Pro účely modelování všech typů projektových workflow je 
notace TNA v rámci této práce rozšířena o další symboly (viz kapitola 15). Navíc graf 
projektového workflow, který je použitý v této práci, může obsahovat několik ukončovacích 
činností (uzly bez výstupních hran, viz kapitola 2.2.2.3), alternativně ukončovací činnosti (viz 
2.2.2.4) či alternativně paralelní větvení (viz 2.2.3.3). Tyto zmíněné vlastnosti odlišují 
workflow použité v této práci od TNA sítí. 
 

 

 
Obr. 2 Příklad TNA sítě (obrázek převzat z [4]) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Obr. 3 Příklad projektového workflow 
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Workflow je tedy souvislý orientovaný acyklický graf G(V,E), jehož uzly nazýváme 
činnostmi. Každé workflow má právě jednu počáteční činnost (viz kapitola 2.2.2.2) a 
minimálně jednu ukončovací činnost (viz kapitola 2.2.2.3) a libovolný počet alternativně 
ukončovacích činností (viz kapitola 2.2.2.4).  
 
Příklad modelované skutečnosti: 

Při modelování zavádění informačního systému bychom celý proces dekomponovali 
na činnosti realizace jednotlivých částí nového systému. 

 
Poznámka: V níže uvedených kapitolách je pro vizualizaci workflow použit orientovaný graf 

(viz Obr. 3). Především však v komerční sféře se můžeme setkat s použitím tzv. 
BPMN (Business Process Model and Notation) viz kapitola 11. Jedná se vlastně o 
alternativní grafickou notaci pro vizualizaci procesů a jejich vzájemnou interakci. 

2.2.1 Hrany 
Každá hrana ve workflow představuje precedenční podmínku. To znamená, že činnost, ze 
které hrana vychází, musí být realizována před činností, do které daná hrana vstupuje. 
 
Jak je vyobrazeno na obrázku 2 z jedné činnosti může vycházet i více hran (multihrany však 
nejsou povoleny). Takovou skutečnost nazýváme větvením. 
 
Rozlišujeme tři typy větvení ve workflow projektu: 
 

• paralelní větvení – výsledné workflow bude probíhat přes všechny větve vycházející 
z daného větvení 

• alternativní větvení – vybrané činnosti projektu budou právě jenom z jedné větve 
alternativního větvení 

• alternativně paralelní větvení – vybrané činnosti projektu budou právě z tolika větví 
vycházejících z daného alternativně paralelního větvení, kolik je definováno v typu 
tohoto větvení 

 
Alternativní větvení je v grafickém znázornění workflow odlišeno od paralelního pomocí 
nápisu ALT (viz obrázek 2). Bližší popis jednotlivých typů větvení je uveden v kapitole 2.2.3. 
 
Opakem větvení jsou tzv. sériově následující činnosti. O činnosti A můžeme prohlásit, že má 
sériově následující činnost B, pokud z činnosti A vychází právě jedna hrana, která vstupuje do 
zmíněné činnosti B. 
 
Definice: Předcházející činností pro nějakou činnost A nazveme všechny činnosti B takové, že 
v daném workflow existuje orientovaná hrana (B,A). 

2.2.2 Typy činností (vrcholů) 
Každá činnost ve workflow má stejně jako projekt definovány následující atributy. 
 

výtěžek (zisk) = celkový zisk z dané činnosti (pokud je realizována) 
náklady (cena) = náklady potřebné pro realizaci dané činnosti 
riskantnost (risk, riziko) = hodnota vyjadřující riskantnost činnosti 

Činnosti ve workflow rozdělujeme do čtyř typů, které jsou popsány v níže uvedených 
podkapitolách. 
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2.2.2.1 Běžná činnost 

Běžná činnost je vrchol v grafu workflow, do kterého vchází minimálně jedna hrana a vychází 
právě jedna hrana. 
 
Příklad modelované skutečnosti: 
 Při modelování zavádění nového informačního systému může být běžnou činností 

analýza obchodních (business) procesů dané společnosti, která jistě musí předcházet 
před návrhem architektury nového informačního systému, tudíž bychom zavedli 
orientovanou hranu vycházející z činnosti „business analýza“ a vstupující do činnosti 
„návrh architektury“. 

2.2.2.2 Počáteční činnost 

Každé projektové workflow má právě jednu počáteční činnost. Počáteční činnost je taková 
činnost (vrchol), do které nevedou žádné hrany v daném workflow. 
 
Příklad modelované skutečnosti: 
 Počáteční činností například může být proces schválení zahájení projektu. 

2.2.2.3 Ukončovací činnost 

Ukončovací činnost ve workflow je taková činnost, ze které nevedou žádné výstupní hrany. 
Taková činnost je tudíž poslední činností realizace projektu v rámci jeho definovaného 
workflow. 
 
Ukončovacích činností v rámci jednoho workflow může být více, minimálně však jedna. 
 
Příklad modelované skutečnosti: 

Ukončovacími činnostmi mohou být například: úspěšná implementace informačního 
systému a zrušení projektu z důvodu zjištění nadměrných nákladů na projekt 
v průběhu finanční analýzy. 

2.2.2.4 Alternativní ukončovací činnost 

Alternativní ukončovací činnost ve workflow je taková činnost, ve které může workflow buď 
skončit, nebo pokračovat dále v dané větvi workflow. 
 
Příklad modelované skutečnosti: 
 Příkladem alternativně ukončovací činnosti může být například úspěšné nasazení 

informačního systému bez datového skladu, protože projekt může dále pokračovat 
implementací chybějícího datového skladu. 

2.2.2.5 Sériově následující činnosti 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2.1, nazýváme například činnost B sériově následující 
činností činnosti A právě tehdy když z činnosti A vede právě jedna hrana a to do činnosti B. 
 
Příklad modelované skutečnosti: 
 Viz příklad uvedený v kapitole 2.2.2.1. 

2.2.3 Typy větvení 
Pokud z jedné činnosti vychází více než jedna hrana, nazýváme tuto skutečnost větvením 
workflow. Každou hranu vycházející z vrcholu, ze kterého vede více než jedna výstupní 
hrana, nazýváme větví daného větvení. Ve workflow rozlišujeme níže popsané tři typy 
větvení. 
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2.2.3.1 Alternativní větveni 

Alternativní větvení představuje skutečnost, že workflow bude realizováno právě jednou 
z větví z něj vycházející (za předpokladu, že činnost, ze které vychází dané větvení, je 
vybrána pro realizaci). Tento druh větvení je podrobně popsán v kapitole 4.1. 
 
Příklad modelované skutečnosti: 

Podnik při realizaci nového informačního systému uvažuje dvě alternativy při 
implementaci databázového systému pro ukládání kmenových dat. Těmito 
alternativami jsou: implementace jako interní projekt nebo vyhlášení výběrového 
řízení pro získání externího dodavatele pro daný podsystém. 

2.2.3.2 Paralelní větvení 

Pokud zvolené workflow obsahuje paralelní větvení, budou muset být realizovány všechny 
činnosti ze všech větví daného paralelního větvení (za předpokladu, že činnost, ze které 
vychází dané větvení, je vybráno pro realizaci). Podrobný popis včetně modelování tohoto 
typu větvení je uveden v kapitole 4.2. 
 
Příklad modelované skutečnosti: 

Příkladem paralelního větvení mohou být činnosti zabývající se testováním na sobě 
nezávislých podsystémů. 

2.2.3.3 Alternativně paralelní větvení 

Alternativně paralelní větvení je kombinací paralelního a alternativního větvení současně. 
Přesněji řečeno workflow bude realizováno činnostmi pouze z určitých větví daného 
alternativně paralelního větvení (za předpokladu, že činnost, ze které vychází dané větvení, je 
vybráno pro realizaci). Pokud by bylo realizováno činnostmi pouze z jedné větve, jednalo by 
se o alternativní větvení, a pokud činnostmi ze všech větví jednalo by se o paralelní větvení. 
Podrobný popis včetně modelování tohoto typu větvení je uveden v kapitole 4.3. 
 
Příklad modelované skutečnosti: 

Alternativně paralelním větvením můžeme modelovat například následující 
rozhodnutí. V dané fázi projektu musíme rozhodnout, které dva na sobě nezávislé 
subjekty budou testovat daný podsystém. Je totiž požadováno dvojité otestování 
daného podsystému dvěma na sobě nezávislými skupinami lidí. V takovém případě 
budou větve alternativního větvení následující: použití interních odborníků, použití 
odborníků ze společnosti A a použití odborníků ze společnosti B. Z důvodu časové 
úspory je požadováno, aby testování probíhalo současně, tudíž se jedná o alternativně 
paralelní větvení, kde budeme vybírat právě dvě větve ze tří definovaných. 

2.2.3.4 Invariant větvení 

Pro všechna výše popsaná větvení musí platit následující invariant.  
 
Invariant: 

Z jedné aktivity může vést maximálně jeden typ větvení. 

2.2.4 Statický projekt 
Statický projekt je takový projekt, jehož workflow je pouze jedna činnost bez hran. Jinými 
slovy to znamená, že takový projekt není popsán workflow, ale pouze nějakým 
identifikátorem a číselnými atributy: zisk, náklady a riskantnost. Samozřejmě i takový projekt 
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může být definován jako účastník kteréhokoli vztahu s jinými projekty nebo činnostmi 
z jiných projektů (viz kapitola 5). 

2.2.5 Normované workflow 
Definujme pojem normované workflow jako workflow obsahující právě jednu počáteční 
činnost a neobsahující žádnou alternativně ukončovací činnost. V normovaném workflow je 
povolen pouze paralelní typ větvení. 

2.2.5.1 Hodnoty normovaného workflow 

Nespornou výhodou normovaného workflow je fakt, že jsou známy celkové hodnoty jeho 
všech atributů. Tyto hodnoty jsou rovny součtu jednotlivých atributů všech činností v daném 
workflow. Toto je zapříčiněno tím, že při realizaci tohoto workflow je známo, že budou 
realizovány všechny činnosti v tomto workflow definované. Toto tvrzení je pravdivé díky 
definici normovaného workflow, které nedovoluje výskyt alternativně ukončovacích činností 
a jediným typem povoleného větvení je větvení paralelní. 

Jak se počítají hodnoty jednotlivých atributů projektu s definovaným workflow je popsáno 
v kapitole 2.3.2. 

2.3 Realizace projektu 
Výsledkem hledání optimálního portfolia je určení, které ze vstupních projektů budou 
realizovány a které ne. Termínem realizace projektu je míněno jeho začlenění do výsledného 
portfolia. 
 
Z hlediska realizace je projekt v této práci již dále nedělitelným elementem, což znamená, že 
je buď realizován celý, nebo vůbec (výjimku tvoří výběr cesty ve workflow, viz kapitola 
2.3.2). Z toho plyne, že výsledné portfolio (viz kapitola 2.5) nemůže obsahovat projekt, který 
by byl například realizován pouze z 80%. Na projekty je tedy nahlíženo jako na předměty ve 
známém problému baťohu [37]. Tato skutečnost výrazně odlišuje tuto práci od jiných prací 
s podobným zaměřením (viz kapitola 3). 
 
Hodnoty atributů statického projektu jsou pevně dány jeho definicí. Naopak hodnoty atributů 
projektů s workflow se musí dopočítat na základě zvolené cesty workflow (viz kapitola 2.3.2).  

2.3.1 Rozhodovací proměnná 
Pro každý projekt definujme jeho rozhodovací proměnnou. Rozhodovací proměnná je binární 
proměnná s oborem hodnot {0;1}, kde hodnota 0 značí nezařazení daného projektu do 
výsledného portfolia (neboli též nerealizaci projektu) a hodnota 1 značí zařazení daného 
projektu do výsledného portfolia (neboli též realizaci projektu). 

2.3.2 Realizace projektu s workflow 
Při realizaci projektu s definovaným workflow je nutné zvolit cestu ve workflow, kterou bude 
daný projekt realizován.  
 
Definice: 

Cesta ve workflow je takový souvislý podgraf grafu workflow, který obsahuje počáteční 
činnost a minimálně jednu ukončovací nebo alternativně ukončovací činnost. Zároveň musí 
splňovat, že ke každé činnosti (pokud se nejedná o alternativně ukončovací činnost) obsahuje 
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i její sériově následující činnost případně všechny její činnosti následující v paralelním 
větvení z ní vycházejícího. V případě alternativního větvení musí z něj cesta obsahovat právě 
jednu větev. Obdobně pro alternativně paralelní větvení musí cesta z něj obsahovat právě tolik 
větví, kolik odpovídá typu daného alternativně paralelního větvení. Cesta ve workflow je 
souvislý podgraf workflow. 

Jinak řečeno, cesta ve workflow představuje jednu z možných realizací zadaného workflow. 

Věta: Všechny uzly a hrany z normovaného workflow tvoří jednu cestu workflow. 

Důkaz: Důkaz je přímo vyplývající z definice cesty a normovaného workflow (viz kapitola 
2.2.5). 

Hodnoty jednotlivých atributů (zisk, náklady, riziko) projektu s workflow jsou potom rovny 
součtu jednotlivých atributů všech činností na zvolené cestě workflow. 
 

2.4 Omezující podmínky 
Další nedílnou součástí popisu výběru optimálního portfolia vedle vstupních elementů (v této 
práci to jsou projekty), ze kterých se bude portfolio vybírat, jsou definované omezující 
podmínky. 

2.4.1 Rozpočet 
Nejběžnější omezující podmínkou při výběru portfolia je kapacita zdroje. Pod termínem 
„zdroj“ si lze představit finanční prostředky, lidské jednotky, jednotky alokovaného času 
apod. Přístup popsaný v této práci se kloní k případu, kdy zdrojem jsou míněny finanční 
prostředky (rozpočet). 

V kapitole 7 jsou popsány dva druhy zdrojů, pro které je výběr optimálního portfolia v této 
práci popsán. Jedná se o globální kumulativní zdroj a o zdroj segmentální. Globální 
kumulativní zdroj představuje jeden zdroj pro všechny projekty definované ve vstupním plánu 
projektů. Globální kumulativní zdroj má pouze jeden atribut a to je výše jeho kapacity (výše 
rozpočtu) pro realizaci všech projektů. Je zřejmé, že projekty vybrané pro realizaci nesmí 
svými náklady (cenou) v jejich celkovém součtu překročit kapacitu (rozpočet) definovaného 
zdroje.  

Oproti tomu segmentální zdroj, představuje posloupnost zdrojů s definovaným pořadím, kde 
každý z těchto zdrojů může mít různou kapacitu. Každý projekt definovaný ve vstupním 
plánu projektů musí mít kromě běžných atributů (uvedených v kapitole 2.1) také 
nadefinováno, v rámci kterého (popřípadě kterých) segmentů může být realizován. Výsledné 
optimální portfolio musí potom také poskytovat informaci, ve kterém segmentu bude projekt 
realizován, popřípadě které z jeho činností budou v jakém segmentu realizovány. Je patrné, že 
náklady na realizaci všech projektů nebo některých z jejich činností v rámci každého 
segmentu nesmí v celkovém součtu přesáhnout kapacitu zdroje, který je definován pro daný 
segment. Kompletní informace o obou typech těchto zdrojů jsou uvedeny v kapitole 7. Pro 
upřesnění dodejme, že i když je v tomto odstavci zmíněn fakt, že v rámci jednoho segmentu 
mohou být realizovány pouze některé z činností workflow nějakého projektu, i nadále musí 
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platit tvrzení uvedené v kapitole 2.3. Toto tvrzení říká, že projekt musí být realizován celý 
nebo vůbec. Z toho plyne, že činnosti, které náleží do nějaké společné cesty z daného 
workflow, musí být realizovány buď všechny, nebo žádná. Takový typ projektu, který může 
být realizován napříč několika segmenty, je nazýván „překrývající“ a je podrobně popsán 
v kapitole 7.3.1.2. Překrývající projekty mohou být jak statické tak projekty s definovaným 
workflow. V rámci této práce se předpokládá, že jedna činnost může být realizována pouze 
v rámci jednoho segmentu. 

Segmentální zdroje jsou navrženy v této práci za účelem modelování temporálních podmínek. 
Jedná se o takové typy podmínek, které souvisejí z množstvím dostupných zdrojů pro určitá 
časová období (segmenty). Například nějaká společnost může mít požadavek pro naplánování 
optimálního portfolia projektů během čtyř fiskálních období, kde pro každé období bude 
definována jiná kapacita dostupných zdrojů. Takový typ úlohy je právě určen pro použití 
segmentálního zdroje. V tomto případě by se jednalo o čtyři segmenty s danými kapacitami. 

Atributy globálního kumulativního zdroje: 

{Kapacita} ... Globální kumulativní zdroj je definovaný pouze jednou číselnou 
hodnotu určující jeho kapacitu. 

Atributy segmentálního zdroje: 

[{Kapacita}, ... ,{Kapacita}] ... Segmentální zdroj je definován posloupností kapacit 
jednotlivých segmentů. Každý segment je tedy 
jednoznačně identifikovatelný svým pořadím v dané 
posloupnosti. 

2.4.1.1 Přelévání nevyužitých zdrojů 

V rámci této práce je také navržen přístup řešení problému výběru optimálního portfolia za 
situace, kdy máme definovaný nějaký segmentální zdroj a umožníme, aby nevyužité kapacity 
z nějakého segmentu či segmentů byly využity v následujících segmentech. Takovou situaci 
nazýváme přeléváním nevyužitých kapacit zdrojů. Poznamenejme, že danou nevyužitou 
kapacitu nějakého segmentu mohou použít pouze segmenty za ním následující (při daném 
definovaném pořadí segmentů). 

2.4.1.2 Flexibilní projekty 

Dalším speciálním případem pro počítání dostupných zdrojů při definovaném segmentovém 
zdroji jsou tzv. flexibilní projekty. Flexibilní projekty jsou projekty, které zdroje potřebné pro 
svojí realizaci, vrací zpět. To znamená, že segmenty, které následují po segmentu zvoleném 
pro realizaci daného flexibilního projektu, mohou nad rámec svých kapacit využít i kapacitu 
spotřebovanou realizací zmíněného flexibilního projektu. 

2.4.2 Míra rizika 
Každý projekt má nadefinovaný atribut riziko, který představuje potenciální riskantnost 
projektu při jeho realizaci. Omezující podmínka „míra rizika“ (neboli „maximálně přípustná 
míra rizika“) znamená určení maximálně přípustné hodnoty součtu hodnot riskantnosti 
veškerých projektů ve zvoleném portfoliu. 
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Riziko projektu s definovaným workflow je rovno součtu rizik jednotlivých činností v daném 
workflow, které jsou vybrány pro realizaci. 

Pokud daná instance problému výběru optimálního portfolia nebere v úvahu riziko 
jednotlivých projektů, je možné hodnotu rizika všech projektů pokládat za nulovou a rovněž 
tak hodnotu maximálně přípustné míry rizika. 

2.4.3 Vztahy mezi projekty 
Závislosti neboli též vztahy mezi projekty představují definice relací mezi určenými projekty 
ze vstupního plánu projektů. V rámci této práce rozlišujeme následujících pět typů těchto 
vztahů (relací). 
 

• vzájemná závislost … Projekty ve vzájemné závislosti musí být realizovány všechny 
nebo ani jeden z nich. Vzájemná závislost je vztah typu 1:1. 

• mandatorní závislost … Mandatorní závislost určuje, které projekty jsou mandatorní 
pro jiný. Být mandatorním projektem znamená, že realizace daného projektu 
umožňuje realizaci jiného projektu. Mandatorní závislost je vztah typu 1:1. 

• exkluzivní závislost … Exkluzivní závislost umožňuje realizaci pouze jednoho 
projektu v dané relaci. Exkluzivní závislost je vztah typu 1:1. 

• podporující závislost … Podporující závislost znamená, že realizace jednoho projektu 
znamená zvýšení zisku z jiného projektu nebo snížení nákladů či rizika. Podporující 
závislost je vztah typu 1:N. 

• negativně ovlivňující závislost … Negativně ovlivňující závislost je stejná jako 
podporující ale s tím rozdílem, že místo k podpoře jiného projektu dochází k jeho 
negativnímu ovlivnění (snížení zisku, navýšení nákladů či riskantnosti). Negativně 
ovlivňující závislost je vztah typu 1:N. 

 
Podrobný popis jednotlivých typů vztahů je k dispozici v kapitole 6. 
 
Poznámka: O vzájemném ovlivňování rizik jednotlivých aktiv (projektů) ve zvoleném 

portfoliu jsou věnovány práce na téma diverzifikace rizika [28, 11]. V přístupu 
popsaném v této práci je možné toto vzájemné ovlivňování modelovat právě 
podporujícími závislostmi. 

 
 Vztah typu 1:1 znamená, že v rámci dané závislosti musí být nadefinovány právě 

dva projekty. Pokud bychom například pro projekt A chtěli mít 2 projekty s ním 
ve vzájemné závislosti, musíme zavést dvě vzájemné závislosti s daným 
projektem A. Pokud by se jednalo o vztah typu 1:N, zavedli bychom v uvedeném 
příkladu pouze jednu závislost. 

2.4.3.1 Granularita vztahů 

Výše popsané vztahy nemusí být definovány jenom mezi projekty, ale mohou být také 
definovány mezi činnostmi nebo dokonce mezi činnostmi a projekty. Vztahy mezi činnostmi 
dávají smysl pouze v případě mezi činnostmi z různých projektů a samozřejmě vztahy mezi 
projekty a činnostmi pouze v případě, když daná činnost není součástí daného projektu. 
V rámci této práce nebudou případy závislostí mezi činnostmi ze stejného projektu a činností 
a projektem, ve kterém se tato činnost nalézá, vůbec popisovány. 
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2.5 Optimální portfolio 
Optimálním portfoliem je míněna taková podmnožina projektů ze vstupního plánu projektů, 
která splňuje všechny nadefinované omezující podmínky a zároveň dosahuje nejvyššího 
zisku. To znamená, že nelze ze vstupního plánu projektů vybrat jinou podmnožinu projektů 
splňující všechny nadefinované omezující podmínky, která by dosáhla vyššího zisku. 
 
U všech projektů z optimálního portfolia s definovaným workflow musí být určena cesta 
v jejich workflow pro jejich realizaci. Tato cesta samozřejmě také určuje konečné hodnoty 
všech atributů daného projektu (viz kapitola 2.3.2).  
U veškerých překrývajících projektů ve výsledném portfoliu musí být určeno, v kterém 
segmentu budou realizovány, případně v kterých segmentech budou realizovány jejich 
jednotlivé činnosti (viz kapitola 7.3). 
 

Matematický zápis optimálního portfolia má následující podobu. 

Maximalizovat Z = ∑ ∏∏
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Pro všechny mandatorní, vzájemné a exkluzivní závislosti musí platit: 

1≤+ ji xx  i-tý a j-tý projekt jsou exkluzivně závislé 

0≤− ji xx  j-tý projekt je mandatorním pro i-tý projekt 

0=− ji xx  i-tý a j-tý projekt jsou vzájemně závislé 

Vysvětlivky: 

 n … počet vstupních projektů 
 xi … rozhodovací proměnná i-tého projektu (viz kapitola 2.3.1) 
 zisk i … zisk z i-tého projektu 
 náklady i … náklady (cena) na realizaci i-tého projektu 
 risk i … riziko (riskantnost při realizování) i-tého projektu 
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iK … hodnota podpory i-tého projektu, iK > 0 

Pokud podpora pro i-tý projekt není definováno, je iK = 0. 
'
iK … hodnota negativního ovlivnění i-tého projektu, '

iK < 0 

Pokud negativní ovlivnění i-tého projektu není definováno, je '
iK = 0. 

{ ix1 ,…, i
mx }… rozhodovací proměnné podporujících projektů podporovaného 

 i-tého projektu 

{ ix 1' ,…, i
mx' }… rozhodovací proměnné negativně ovlivňujících projektů 

negativně ovlivněného i-tého projektu  
im … počet podporujících projektů v dané definované podporující závislosti 

pro podporu i-tého projektu 
im' … počet negativně ovlivňujících projektů negativně ovlivňující závislosti 

negativně ovlivněného i-tého projektu 
  Z … účelová maximalizační funkce 
 
Pro upřesnění je nutné poznamenat, že ve výše uvedeném matematickém modelu 
optimalizace portfolia jsou uvedeny hodnoty podporující závislosti K a negativně ovlivňující 
závislosti K’ ve třech různých variantách. Obě tyto hodnoty se vyskytují jak v účelové funkci 
tak v omezujících podmínka vztahujících se k hodnotám nákladů a riskantnosti. Je zřejmé, že 
v případě účelové funkce tyto hodnoty představují podporu zisku případně hodnotu 
negativního ovlivnění vztahující se k zisku z daného projektu. Obdobně tak u nerovnice 
vztahujíce se k výši rozpočtu jsou tyto dvě hodnoty: výše podpory nákladů a hodnota 
negativního ovlivnění nákladů daného projektu. V případě nerovnosti omezující celkový 
součet hodnoty riskantnosti vybraného portfolia představují tyto hodnoty výši podpory rizika 
a výši negativního ovlivnění rizika z daného projektu. Kompletní popis jednotlivých typů 
závislosti je v kapitole 6. 
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3 Alternativní přístupy 
Na problematiku optimalizace portfolia lze nahlížet mnoha rozdílnými pohledy. Tato kapitola 
poskytuje přehled o nejznámějších přístupech k řešení tohoto problému, které jsou rozdílné od 
přístupu použitého v této práci. 

3.1 Markowitzův model optimalizace portfolia 
Pokud máme uvést popis prací na obdobné téma, není možné opominout ekonoma a 
matematika Harry Maxe Markowitze, který je od roku 1990 nositelem Nobelovy ceny za 
ekonomii v oblasti podnikových financí, zejména v oblasti teorie portfolia. Před samotným 
popisem Markowitzova modelu dodejme, že algoritmy a celkový přístup k optimalizaci 
portfolia, který je navržený v rámci této práce, vůbec nevychází z Markowitzova modelu. 
Tato celá kapitola má tedy spíše informativní charakter pro ukázání toho, že na tuto 
problematiku lze nahlížet mnoha zcela odlišnými pohledy. 
 
Mezi nejvýznamnější studie tohoto zaměření patří Markowitzův model optimalizace portfolia 
[8]. Jeho model předpokládá následující vstupní data. 
 

n … velikost investičního souboru, počet investic nebo projektů, do kterých lze 
investovat  

vij … podíl výnosu z akcie i-tého projektu (elementu investičního souboru) za rok j ke 
střednímu kurzu této akcie za rok j 

M … velikost prostředků k investování, na rozdíl od přístupu v této práci počítá tento 
model s jejich plným využitím 

 
Předpoklady:  

Investice do žádné akcie nesmí být záporná. 
Jsou k dispozici historické údaje o výnosech a kurzech akcií všech možných 
investic za posledních T let. 

 
Z výše uvedených vstupních dat se dále spočítají následující hodnoty. 
 
 mi … očekávaný výnos z jedné investované peněžní jednotky v i-té investici 
 

Tento očekávaný výnos se může spočítat jako aritmetický průměr z historických 
dat 

 
   mi  = (vi1  +  vi2 + … +  viT) / T 

 
V některých přístupech výpočtu optimálního portfolia se však místo 
aritmetického průměru očekávaného výnosu používá střední hodnota. 
 

       mi  = ∑ ������ ����  
 

          pik … pravděpodobnost (na základě pozorování v předchozích T let) výskytu 
                               výnosu vik 

          n … počet různých výnosů z i-té investice během pozorovaných T let 
                    vik … jedna z napozorovaných hodnot výnosu z i-té investice během 
                                  posledních T let 
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  si … riziko i-té investice je dáno rozptylem výnosů z daných akcií, odhad tohoto         
 rozptylu si je dán následujícím vzorcem 

 
  si  = ((vi1  - mi)

 2 + (vi2  - mi)
 2 + … + (viT  - mi)

 2) / T 
 

xi … nechť je objem investic do i-té akcie, potom musí platit 
 
 M  = x1  +  x2 + … +  xn 

  
          To znamená, že budou investovány všechny finanční prostředky v množství M. 
 
 Očekávaný čistý zisk je dán funkcí ρ: 
 
  ρ(x, r) = x1 m1  + x2 m2  + … + xn mn 

 

  x ... vektor objemů investic (x1,..,xn) 
  r ... vektor očekávaných výnosů (m1,..,mn) 
  W … maximum uvedené funkce očekávaného zisku 
 
Poznámka: Pokud očekávané hodnoty výnosů mi jsou počítány pomocí střední hodnoty, 

potom účelová funkce, která je maximalizována, představuje střední hodnotu 
výnosů. 

 
Rozptyl z proinvestované částky M je dán funkcí (funkce vyjadřující riziko investic je vlastně 
směrodatná odchylka celkové výnosnosti) 
 
  x1

2 s1  + x2
2 s2  + … + xn

2sn 

 

 w … minimum uvedené funkce rozptylu 
  

Cílem je určit takové hodnoty xi, aby byla maximalizována funkce očekávaného čistého zisku 
a zároveň minimalizována funkce rozptylu z proinvestované částky. Minimalizování funkce 
zmíněného rozptylu znamená snižování rizika zvolených investic. V tomto modelu je získání 
optimálního řešení realizováno maximalizací rozdílu funkcí očekávaného zisku a rozptylu 
investic. Protože očekávaný zisk je uveden v peněžních jednotkách a rozptyl v kvadratických 
odchylkách peněžních jednotek, jsou obě funkce vyděleny svým maximem, respektive 
minimem. Tím jsou obě převedeny do srovnatelných jednotek. 
 Výsledné optimální portfolio investic (xi) je získáno maximalizací následujícího 
rozdílu. 
 

(1 - α)[(x1 m1  + x2 m2  + … + xn mn) / W ] - α[( x1
2 s1  + x2

2 s2  + … + xn
2 sn) / w] 

 

Koeficient α je koeficient investiční opatrnosti. Je to zvolené číslo z intervalu 1,0 . Je-li 

α = 0, pak je maximalizován zisk bez ohledu na hodnotu rizika, je-li α = 1, minimalizuje se 
riziko bez ohledu na výši zisku. 
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3.1.1 Rozšíření Markowitzova modelu 
Jedním z možných rozšíření Markowitzova modelu je zavedení omezenosti na mohutnost 
portfolia [8]. Z toho důvodu jsou do modelu přidány následující proměnné a omezující 
podmínky. 
 
 K … požadovaný počet elementů v portfoliu (počet druhů investic) 

   εi … minimální objem investic pro realizaci i-tého projektu (elementu potenciálního 
investičního souboru) 

δi … maximálně přípustný objem investic do i-tého projektu 
zi   =   1  pokud je i-tý projekt (investice) realizován 
    =   0  všechny ostatní případy 
 

Nově přidané omezující podmínky: 
 

Kz
n

i
i =∑

=1

 

εi zi  ≤  xi, ≤  δi zi i = 1,…,n 
zi ∈ {0,1}  i = 1,…,n 

 
Dalším možným rozšířením je omezení na realizaci investic z dané třídy. Toto rozšíření 
předpokládá rozdělení položek v potenciálním investičním souboru do tříd podle charakteru 
investic nebo podle jiných specifických kritérií. Po specifikaci tříd jsou zavedeny do modelu 
následující údaje. 
 
 Γt  t = 1,…,T  třídy investic, které jsou navzájem disjunktní (Γi ∩ Γj = ∅, i≠j) 
 T   počet tříd 
 Li   minimálně přípustný objem investic do i-té třídy 
 Ui   maximálně přípustný objem investic do i-té třídy 

 
Nově přidaná omezující podmínka: 
 

Lt  ≤ ∑
Γ∈ t

i

i
x  ≤  Ut t = 1,…,T 

 
Častým rozšířením Markowitzova modelu je také přidání podmínky pro dosáhnutí 
minimálního výnosu z portfolia. Tato podmínka může být zapsána například následující 
nerovností. 

 
x1 m1  + x2 m2  + … + xn mn   ≥ R 

 

R … parametr určující minimální výnos 
 
Poznámka: Na rozdíl od přístupu k optimalizaci portfolia popsaného v této práci má 
v Markowitzově modelu přidání podmínky na minimální výši výnosu smysl, neboť 
Markowitzův model představuje multikriteriální rozhodování. Multikriteriální rozhodování 
v tomto případě znamená, že výsledné portfolio se snaží maximalizovat zisk, ale i zároveň 
minimalizovat riziko. Z toho plyne, že pokud budeme používat tuto podmínku na minimální 
výnos portfolia, bude zřejmě výsledné portfolio mít vyšší hodnotu rizika. 
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Další informace o Markowitzově modelu zvláště o různých možnostech výpočtu rizika jsou 
uvedeny v příloze B. 
 

3.1.2 Historická data 
Modely pro počítání rizika i zisku, které jsou založeny na Markowitzově modelu, vyžadují 
pro svoji implementaci relevantní historická data. Z jakého historického horizontu mají být 
použita daná data je většinou určeno specifickými požadavky konkrétní úlohy, pro kterou 
potřebujeme řešit problém nalezení optimálního portfolia. Například v bankovním sektoru 
Basel II [6] stanovuje u pokročilejších metod počítání rizik potřebu historických dat v rozsahu 
5-7 let zpátky. 

3.1.3 Relevance Markowitzova modelu 
Jak bylo popsáno v kapitole 3.1 a v jejích podkapitolách, Markowitzův model obsahuje 
metody jak pro samotné ohodnocení vstupních aktiv, tak pro určení optimálního portfolia. 
Dalšími odlišnostmi od přístupu v této práci jsou: plné využití finančních prostředků a 
minimalizace rizika. Naopak v předkládané práci představují dostupné finanční prostředky 
(rozpočet) maximálně přípustnou cenu portfolia. Hodnota riskantnosti výsledného portfolia je 
v této práci shora omezená nikoliv minimalizována a ohodnocení vstupních projektů (aktiv) 
z hlediska nákladů, výnosů či rizika je považováno za známou zadanou vstupní hodnotu. 
Pokud se používá model s minimalizací rizika v účelové funkci, potom má účelová funkce 
kvadratickou podobu, a tudíž se nejedná o úlohu lineárního programování. Oproti tomu 
v předkládané práci má účelová funkce vždy lineární tvar. 

3.2 Temporální a zahnízdění sítě  
Modelování workflow použité v této práci je inspirováno P/A grafy popsanými v práci [4]. 

3.2.1 P/A grafy 
P/A graf je orientovaný acyklický graf, ve kterém u každého vrcholu, ze kterého vede více 
než jedna (výstupní) hrana, je uvedeno, zdali se jedná o tzv. alternativní nebo paralelní 
větvení. Hrany představují precedenční podmínky. 
 
Pro definici větvení se zavádějí pojmy hlavní uzel a uzly větvení. Hlavní uzel je uzel, ze 
kterého vede více než jedna výstupní hrana. Uzel větvení je uzel, do kterého vstupuje hrana 
vycházející z nějakého hlavního uzlu větvení. Rozhodovací proměnné (viz kapitola 2.3.1) 
jsou přidruženy k jednotlivým uzlům. 
 
V paralelním větvení musí mít všechny uzly větvení přiřazeny stejnou hodnotu jako jejich 
hlavní uzel daného větvení. 
 
V alternativním větvení mají všechny uzly větvení přiřazeny hodnotu 0 s výjimkou případu, 
kdy jejich hlavní uzel daného větvení má přiřazenou hodnotu 1. V takovém případě právě 
jeden uzel daného větvení musí mít také přiřazenou hodnotu 1. 

3.2.2 Zahnízděné grafy 
Zahnízděné grafy jsou definovány jako orientované grafy, které je možné vytvořit postupným 
nahrazováním hran speciálními podgrafy. Tento proces vytváření zahnízděného grafu vždy 
začíná jednou orientovanou hranou. Pokud při nahrazení vzniká větvení, nazýváme takové 
nahrazení paralelní/alternativní dekompozicí, v opačném případě se jedná o dekompozici 
sériovou. Podrobný popis jednotlivých dekompozic je podrobně rozveden v práci [4]. 
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Pokud každé větvení v zahnízděném grafu je označeno buď jako alternativní nebo jako 
paralelní větvení, nazýváme potom takový graf „označkovaným zahnízděným grafem“. 
 
Problém výběru validních uzlů v zahnízděném grafu je polynomiálně řešitelný (pokud nejsou 
definovány temporální podmínky, v takovém případě se jedná o NP-těžkou úlohu). Ve 
zmíněné práci je navržen postup, jak výběr validních uzlů převést na problém splňování 
omezujících podmínek. 

3.2.3 TNA sítě 
TNA neboli temporální síť s alternativami je orientovaný acyklický graf, kde uzly představují 
jednotlivé aktivity a hrany mezi nimi představují precedenční podmínky. Pokud z nějakého 
vrcholu vychází více než jedna výstupní hrana, jedná se o „větvení“. V TNA popsané v práci 
[4] se rozlišují dva typy větvení: paralelní a alternativní. Stejně jako v této práci představuje 
paralelní větvení rozdvojení a paralelní provedení dané modelované činnosti či skutečnosti. 
Oproti tomu alternativní větvení představuje rozhodnutí, kterou z výstupních větví se bude 
ubírat realizace (musí být vybrána právě jedna větev). Temporální síť s alternativami 
umožňuje definování jednoduchých temporálních podmínek. 

3.2.4 Optimalizační úloha 
Zadaným problémem je výběr tzv. validních uzlů z daného grafu (sítě). Validními uzly jsou 
míněny uzly splňující jak logické tak temporální podmínky. Problém určení výběru optimální 
cesty ve workflow (cesta workflow je definována v kapitole 2.3.2) je NP těžký problém 
(pokud se nejedná o tzv. zahnízděné grafy), jak bylo ukázáno v práci [3]. 
 
Navržená úloha optimalizační úlohy pro výběr uzlů má následující podobu. 
 
Mějme graf G = (V,E) a X je binární proměnná {0,1} definována pro každý vrchol v grafu 
(∀x∈V). Předpokládejme, že máme vstupní ohodnocení S některých X nastavené na hodnotu 
1 a úkolem je určit ohodnocení všech zbylých neohodnocených X tak, abychom 
minimalizovali účelovou funkci (viz níže). Pro každý vrchol máme definovanou jeho cenu 
(costx), kterou se právě snažíme celkově minimalizovat. 
 
Účelová funkce: min Σx∈V X* costx 
 
Omezující podmínky: 
X = Y … pro každou hranu (x, y) ∈ E v případě, že z vrcholu X vychází paralelní větvení, 

hran (x, y) je jednou z větví tohoto paralelního větvení 

X = ∑
=

k

i
i

1

Z  pro všechna X, která jsou hlavním uzlem alternativního větvení a s uzly daného 

větvení Z1,…, Zk  
X = 1  ∀x ∈ S  
X ∈ {0, 1} ∀x ∈ V  
 

3.2.5 Relevance P/A a TNA grafů 
Jak již bylo zmíněno výše, definice workflow použitá v této práci je inspirována z definice 
P/A grafů, která je popsána v práci [3]. Nicméně tato práce tuto definici pro své potřeby ještě 
rozšiřuje o možnosti více ukončovacích činností, alternativně paralelních větvení a 
alternativně ukončovacích činností (konkrétní popis těchto rozšíření je uveden v kapitole 2.2). 
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Temporální podmínky jsou pro TNA a P/A grafy navrženy jako temporální podmínky pro 
jednotlivé uzly grafu. V tomto ohledu se tento přístup od této práce značně liší (viz kapitola 
7). 
 
Navržená optimalizační úloha předpokládá, že některé uzly ve workflow jsou již předvybrány 
před samotným zahájením výběru. Algoritmy navržené v rámci této práce nepočítají s tímto 
předvybráním určitých uzlů ve workflow. 
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4 Modelování workflow pro výpočetní metody 
 
Pro výpočetní metody je nutné workflow projektu převést do podoby normovaného workflow 
níže popsanými postupy (z důvodu možnosti výpočtu celkových atributů projektu viz kapitola 
2.3.2). V této kapitole jsou detailně popsány postupy pouze pro modelování, které je založené 
na cestách. Ostatní typy modelování jsou popsány ve stručnější podobě v kapitole 5.  
 
Poznámka: Normované workflow je workflow bez alternativní a paralelně alternativního 

větvení. Normované workflow také nesmí obsahovat alternativně ukončovací 
činnosti. 

4.1 Modelování alternativního větvení 
Jako první problematickou vlastnost projektového workflow při transformaci do 
normovaného workflow popíšeme modelování alternativního větvení. 
 
Cíl modelování: 
Cílem modelování alternativního větvení ve workflow je převést projekt s daným workflow 
do takové podoby, která neobsahuje alternativní větvení. Předpokladem tohoto algoritmu je 
workflow bez alternativně paralelního větvení a bez bodu sjednocení alternativního větvení 
(viz kapitola 4.1.1). 
 
Jednotlivé alternativní cesty je možné namodelovat jako jednotlivé projekty a nadefinovat 
mezi nimi exkluzivní závislost. Tímto způsoben vznikne úplný graf z exkluzivních závislostí 
mezi alternativními cestami realizace projektu (každá alternativní cesta je reprezentována 
jedním vytvořeným umělým projektem). 
 
Poznámka: Umělý projekt je projekt vytvořený nějakým modelovacím algoritmem pro účely 
interpretace úlohy do podoby vhodné pro nějaký zvolený řešící algoritmus. 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
Obr. 5 Příklad workflow s alternativním větvením 
 
Z výše představeného projektu vzniknou tři umělé projekty W, X, Y a Z mezi kterými bude 
zavedena exkluzivní závislost. 
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Umělé projekty: 
W = {1,2,4,5} 
X = {1,3,4,5} 
Y = {1,6,7} 
Z = {1,6,8} 
 

 
Exkluzivní závislost: 
 xw + xx + xy + xz ≤ 1 
 
 

Poznámka k notaci: 
 Alternativní větvení je označeno řetězcem „ALT“. 
 xw, xx, xy, xz  … rozhodovací proměnné projektů: W, X, Y a Z 
 
Formální zápis algoritmu pro modelování alternativních větvení: 

 function ModelujAlternativniVetveni(nadefinovaneProjekty) 
  projekSAlternativnimVetvenim ←  
    NajdiProjektSAlternativnimVetvenim(nadefinovaneProjekty) 
  while projekSAlternativnimVetvenim ≠ ∅ do 
   noveProjekty  ← 
       ModelujAlternativniVetveniProjektu(projekSAlternativnimVetvenim) 
   NahradProjekt (nadefinovaneProjekty,  

projekSAlternativnimVetvenim,  
noveProjekty)   

projekSAlternativnimVetvenim ←  
    NajdiProjektSAlternativnimVetvenim(nadefinovaneProjekty) 
  end while 

end function 
 
function ModelujAlternativniVetveniProjektu(projektSAlternativnimVetvenim) 

  noveUmeleProjekty ≠ ∅ 
  alternativniVetveni← VratAlternativniVetveni(projekSAlternativnimVetvenim) 
  foreach v ∈ alternativniVetveni.Naslednici 

noveWorkflow ← ∅  
GenerujNoveWorkflow(v, 

projektSAlternativnimVetvenim.PocatecniCinnost, 
noveWorkflow, 
alternativniVetveni, 
∅) 

   novyUmelyProjekt  ← VytvorUmelyProjekt(noveWorkflow) 
   noveUmeleProjekty ←  noveUmeleProjekty ∪ {novyUmelyProjekt} 
  end foreach 
  ZavedExkluzivniZavislosti(noveUmeleProjekty) 
  return noveUmeleProjekty 
 end function 
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function GenerujNoveWorkflow(zacatekVetve, 

 aktualniCinnost, 
 noveWorkflow, 
 cinnostSAlternativnimVetvenim, 
 predchoziCinnost) 
 if (aktualniCinnost ≠ zacatekVetve  
    ∧  
    predchoziCinnost = cinnostSAlternativnimVetvenim)  then 
  return 
 end if 
 kopieCinnosti ← VytvorKopiiCinnosti(aktualniCinnost) 
 noveWorkflow ← noveWorkflow ∪ {kopieCinnosti} 
 if predchoziCinnost ≠ ∅ 
  predchoziCinnost.Naslednici ←       
   predchoziCinnost.Naslednici ∪ {kopieCinnosti} 
 end if   
  if aktualniCinnost = cinnostSAlternativnimVetvenim then 
   kopieCinnosti.Vetveni ← ∅ 
  end if 
  foreach v ∈ aktualniCinnost.Naslednici 

   GenerujNoveWorkflow(zacatekVetve, 
 v, 
 noveWorkflow, 
 cinnostSAlternativnimVetvenim, 
 kopieCinnosti) 
  end foreach 

end function 
 
Poznámky: 
 E … množina hran v daném workflow 
 

alternativniVetveni.Naslednici … množina následujících činností činnosti 
reprezentované proměnnou 
alternativniVetveni, následující činnosti 
mohou být sériově následující nebo být 
prvními činnostmi větví jakéhokoliv typu 
větvení 

 
projekSAlternativnimVetvenim.PocatecniCinnost … počáteční činnost projektu 

reprezentovaného proměnnou 
projekSAlternativnimVetvenim 

 
Procedura ZavedExkluzivniZavislosti definuje exkluzivní závislost mezi všemi 
projekty předanými v parametru. 

Funkce VytvorUmelyProjekt vytváří umělý projekt obsahující workflow předané 
parametrem. 
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Funkce VytvorKopiiCinnosti vytváří kopii činnosti (mající stejné hodnoty všech 
atributů), která je předaná jako parametr této funkce. 
 
kopieCinnosti.Vetveni … typ větvení vycházející z činnosti reprezentované 
proměnnou kopieCinnosti 
 

 Metoda NahradProjekt nahrazuje v množině projektů (předaných jako první parametr 
této metody) projekt, který je druhým parametrem této metody, množinou projektů ve 
třetím parametru této metody. 

 
 Funkce NajdiProjektSAlternativnimVetvenim vrací projekt, který obsahuje ve svém 

workflow nějakou činnost, ze které vychází alternativní větvení. 
 
 Funkce VratAlternativniVetveni vrací činnost z workflow, které je předané jako jediný 

parametr této funkce, ze které vychází alternativní větvení. 
 
Důkaz správnosti: 
Před samotným důkazem ještě podotkněme, že vstupní workflow neobsahuje alternativně 
paralelní větvení (viz kapitola 4.3) a bod sjednocení alternativního větvení (viz kapitola 
4.1.1). Modelování paralelního větvení je uvedeno v kapitle 4.2. 
 
Je zřejmé, že korektní model nahrazující alternativní větvení nově vytvořenými umělými 
projekty, kde každý z těchto projektů představuje jednu z alternativních větví, musí splňovat 
všechna následující tvrzení. 
 
 Tvrzení 1: Všechny činnosti z jedné větve alternativního větvení musí být realizovány 

buď všechny, nebo žádná. 
 
 Tvrzení 2: Činnosti z různých větví nesmí být realizovány současně. 
 
 Tvrzení 3: Nově vytvořené činnosti modelující stejnou činnost v modelovaném 

workflow nesmí být do výsledného portfolia vybrány současně. 
 
Tvrzení 1 dokážeme sporem. Nechť existují činnosti A a B, které v modelovaném workflow 
patří do jedné z větví alternativního větvení. Bez úhonu na obecnosti předpokládejme, že 
v nově vzniklém modelu je činnost A vybrána k realizaci a činnost B není vybraná pro 
realizaci. Z výše popsaného algoritmu je patrné, že toto může nastat pouze tehdy, když tyto 
dvě činnosti nejsou v žádném z vytvořených umělých projektů zastoupeny společně (jinak 
musí mít stejnou hodnotu svých rozhodovacích proměnných, viz kapitola 2.3.1). Taková 
situace by však znamenala, že neexistují v původním workflow činnosti Xi ,…, Xn+i takové, 
že tvoří orientovanou cestu (bez alternativního větvení) z činnosti A do činnosti B (obdobně I 
pro případ orientované cesty z B do A) (A,Xi), (Xi,Xi+1),…, (Xi+n-1,Xi+n), (Xi+n, B), protože 
jinak by díky navržené funkci ZiskejNasledujiciCinnosti byly spolu v jednom umělém 
projektu. Tím ale dostáváme spor, protože když zmíněná orientovaná cesta neexistuje, 
znamená to i, že činnosti A a B nemohou spolu být v jedné větvi alternativního větvení. 
Pojem orientované cesty v orientovaném grafu je definován v kapitole 14. 
 
Tvrzení 2 dokážeme přímým důkazem. Pomocí navrhované funkce ZiskejNasledujiciCinnosti 
je patrné, že činnosti z různých větví alternativního větvení budou obsaženy v různých nově 
vzniklých umělých projektech. Použití metody ZavedExkluzivniZavislosti zajistí, že z nově 
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vzniklých umělých projektů může být realizován nejvýše jeden, tudíž nikdy při použití výše 
navrženého algoritmu nemohou dvě činnosti z různých větví alternativního větvení být 
vybrány pro realizaci současně. 
 
Důkaz tvrzení 3 bude obdobou důkazu tvrzení 2, neboť metoda 
ModelujAlternativniVetveniProjektu  nevytváří v umělém projektu žádné dvě činnosti 
modelující stejnou činnost z modelovaného workflow. ZavedExkluzivniZavislosti 
neumožňuje realizaci výše než jednoho umělého projektu z projektů vytvořených ze stejného 
původního projektu. 

4.1.1 Body sjednocení 
Výše popsaný postup pro modelování  alternativních cest ve workflow je velice nevýhodný 
při existenci tzv. bodů sjednocení alternativního větvení ve workflow.  
 
Definice: Bod sjednocení je činnost (uzel), do které vedou minimálně dvě vstupní hrany, kde 
realizace jedné z těchto hran nevylučuje realizaci té druhé (tzv. nepocházejí z alternativního 
větvení). Ještě poznamenejme, že termín „bod sjednocení“ je pouze zkrácená verze termínu 
„bod sjednocení paralelního větvení. 
 
Definice: Bod sjednocení alternativního větvení je činnost (uzel), do které vedou minimálně 
dvě vstupní hrany, kde realizace jedné z těchto hran vylučuje realizaci té druhé (tzv. pocházejí 
z alternativního větvení). 
 
Mějme například následující workflow. 
 
 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Příklad workflow s body sjednocení 

Pokud bychom použili postup modelování alternativních větvení popsaný v kapitole 4.1, 
dostali bychom následujících osm projektů, které by tvořily úplný graf vzájemnými 
exkluzivními závislostmi. 
 

Umělý projekt Činnosti 

1 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 

2 1, 2, 3, 6, 7, 0, 9 

3 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 
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4 1, 2, 3, 5, 7, 0, 9 

5 1, 4, 3, 5, 7, 8, 9 

6 1, 4, 3, 5, 7, 0, 9 

7 1, 4, 3, 6, 7, 8, 9 

8 1, 4, 3, 6, 7, 0, 9 

 

V případě že použijeme body sjednocení alternativního větvení ve workflow projektu, 
zjistíme, že takovými body sjednocení jsou činnosti 3, 7 a 9. Dekompozice workflow podle 
těchto bodů bude mít níže uvedenou podobu. 
 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Dekompozice workflow podle bodů sjednocení alternativního větvení 
 
Z této dekompozice budou vytvořeny následující umělé projekty. 
 

Umělý projekt Činnosti 

1 1,2,3 

2 1,2,4 

3 6,7 

4 5,7 

5 8,9 

6 0,9 
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Při použití bodů sjednocení je nutné přidat tyto omezující podmínky. 
 

x1 ex. záv. x2 

x3 ex. záv. x4 

x5 ex. záv. x6 

x1 + x2 – x3 – x4 ≤ 0 

x3 + x4  – x1 – x2 ≤ 0 

x3 + x4 – x5 – x6 ≤ 0 

x5 + x6 – x3 – x4 ≤ 0 

 

Formální zápis algoritmu pro modelování alternativních cest pomocí bodů sjednocení: 

 foreach P | P projekt obsahující bod sjednocení alternativního větvení 

  W ← ∅ 

foreach X | X∈V(P) ∧ X je bod sjednocení alternativního větvení 

U ← UmeleProjektyZAlternativnichCest(X, P) 

ZavedExkluzivniZavislosti(U) 

W ← W ∪ U 

end foreach 

Z ← GenerujUmeleProjektyZKomponentSouvislosti(P, W) 

T ← UrciPredchazejiANasledujiciCinnosti(P, W ∪ Z) 

ZavedMandatorniZavislsoti(T) 

OdstranProjektZeZadaniUlohy(P) 

PridejDoZadaniProjekty(W ∪ Z) 

 end foreach 
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function UmeleProjektyZAlternativnichCest(bodSjednoceníAlternativníhoVetveni, 
workflow) 

  W ← ∅ 

  T ← NajdiPredchazejiCinnosti(workflow, bodSjednoceniAlternativnihoVetveni) 

  foreach X | X ∈ T 

   U ← {bodSjednoceniAlternativnihoVetveni; X} 

   Z ← NajdiPredchazejiCinnosti(workflow, X) 

   while Z ≠ ∅ 

U ← Z ∪ U 

    Z ← NajdiPredchazejiCinnosti(workflow, Z) 

   end while 

   W ← W ∪ {U} 

  end foreach 

  return W 

end function 

 

Vysvětlivky: 
Zápis „V(P)“ znamená všechny vrcholy grafu workflow projektu P. Jinými slovy 
řečeno, daný zápis představuje množinu všech činností projektu P. 

 
Funkce UrciPredchazejiANasledujiciCinnosti(P, W) vrací takové uspořádané dvojce 
projektů (I,J) z druhého parametru, že projekt I obsahuje bod sjednocení alternativního 
větvení ve workflow předaném v prvním parametru a projekt J obsahuje činnost, která 
následuje za tímto bodem sériovým zapojením nebo v nějaké z větví libovolného typu 
větvení z daného bodu vycházejícího. V případě workflow, které bylo znázorněno ve 
výše uvedeném příkladě, vrací tato funkce následující dvojce umělých projektů: (1;3), 
(1;4), (2;3), (2;4), (3;5), (3;6), (4;5), (4;6). 
  
Funkce GenerujUmeleProjektyZKomponentSouvislosti(P, W) vrací množinu projektů, 
kde každý je vytvořen z jedné komponenty souvislosti předané parametrem. Tyto 
komponenty souvislosti jsou vytvořeny z grafu workflow původního projektu 
(parametr P) po odstranění vrcholů (činností) patřících do nějakého projektu 
vygenerovaného funkcí UmeleProjektyZAlternativnichCest (parametr W). 

Procedura ZavedMandatorniZavislsoti(T) zavádí mandatorní závislosti mezi dvojicemi 
projektů předanými v parametru. 
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∀ I, J | (I, J) ∈ T  

xi  – xj ≤ 0 

xj  – xi ≤ 0 

Lze snadno nahlédnout, že umělým projektům, mezi kterými je zavedena exkluzivní 
závislost a které se nacházejí v (oboustranných) mandatorních závislostech se stejnými 
projekty, lze uvedené nerovnosti zredukovat tím, že se budou spolu vyskytovat ve 
stejných nerovnostech vždy se stejným znaménkem. Tato popsaná redukce nerovností 
je zobrazena na výše uvedeném příkladě modelování alternativního větvení pomocí 
bodů sjednocení alternativního větvení. 

Procedura ZavedExkluzivniZavislosti definuje exkluzivní závislost mezi všemi 
projekty předanými v parametru. 

Funkce NajdiPredchazejiCinnosti (workflow, W) vrací množinu činností, které jsou ve 
workflow předaném v prvním parametru buď sériově předcházející nějaké činnosti 
předané ve druhém parametru anebo se jedná o činnost, ze které vychází nějaké 
větvení a jedna z větví začíná nějakou činností nacházející se ve druhém parametru 
této funkce. Zároveň činnosti vrácené touto funkcí nesmí být bodem sjednocení 
alternativního větvení. 
 
Procedura OdstranProjektZeZadaniUlohy(P) odstraňuje projekty, které jsou předány 
v parametru této procedury, ze vstupního plánu projektů. 

Procedura PridejDoZadaniProjekty(W ∪ Z) přidává projekty, které jsou předány 
v parametru této procedury, do vstupního plánu projektů. 

 
Pokud je tento algoritmus aplikován na workflow bez alternativně paralelního větvení a 
alternativně ukončovacích činností, potom vrací umělé projekty s normovaným workflow (viz 
kapitola 2.2.5). 

4.2 Modelování paralelního větvení 
Paralelní větvení v projektovém workflow představuje paralelní zpracování činností, kde na 
pořadí jednotlivých činností z jednotlivých paralelních větví nezáleží. Z toho důvodu je 
možné modelovat činnosti z paralelního větvení jako sériově následující činnosti popsaným 
způsobem v kapitole 4.5. 
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Mějme tato dvě projektová workflow. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Obr. 8 Příklad workflow s paralelním větvením 
 
Po aplikaci algoritmu pro modelování sériově následujících činností na paralelní větvení a 
sériově následujících činností obdržíme následující dvě projektová workflow. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9 Příklad sloučení činností 
 
Jak je vidět z výše uvedeného příkladu, sériově následující činnosti a činnosti v paralelním 
větvení se jednoduše sloučí do jediné (umělé) činnosti. 
 
Definice: Sloučením projektů nebo činností definujme proces, kdy projekty či činnosti, které 
chceme sloučit, nahradíme jedním nově vzniklým umělým projektem nebo činností. Nově 
vzniklý projekt nebo činnost má hodnoty všech svých atributů rovny součtu příslušných 
atributů všech slučovacích projektů popř. činností. Nově vzniklý projekt (činnost) nahrazuje 
ve všech závislostech projekty (činnosti), ze kterých byl vytvořen.  
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Na výše uvedeném příkladu je vyobrazena situace, kdy nově vzniklé umělé projekty zastupují 
v definované exkluzivní závislosti činnosti, ze kterých byly vytvořeny. Jen pro upřesnění 
poznamenejme, že pokud by ve výše uvedeném příkladu byly v exkluzivní závislosti také 
činnosti 9 a 4, byla by stále pouze jedna definovaná exkluzivní závislost mezi vzniklými 
dvěma umělými projekty. Z matematického vyjádření jednotlivých vztahů (viz kapitola 6) je 
zřejmé, že nemá smysl mít zavedenou více než jednu závislost jednoho druhu mezi dvěma 
libovolnými elementy (projekty či činnostmi). 
 
Slučováním projektů či činností může vést k odhalení tzv. konfliktních kombinací závislostí. 
Tato problematika je detailně popsána v kapitole 8.3. 
 
Poznámka k notaci: 

Paralelní větvení není označeno žádným textovým řetězcem, jako je tomu u 
alternativního větvení. 

4.3 Modelování alternativně paralelního větvení  
Alternativně paralelní větvení je kombinací současného použití výše popsaného alternativního 
a paralelního větvení. Pro definici alternativně paralelního větvení je nejprve nutné uvést 
definici termínu mohutnosti větvení. 
 
Definice: Mohutnost větvení je počet výstupních hran z činnosti, která vytváří větvení. 
 
Definice: Alternativně paralelní větvení typu X z činnosti A znamená, že z činnosti A vede 
minimálně X+1 hran a výsledná realizace daného workflow bude uskutečněna právě z X 
libovolných větví vedoucích z činnosti A. 
 
Cíl modelování: 
Cílem modelování alternativně paralelního větvení je vytvoření ekvivalentního (majícího 
stejnou množinu přípustných řešení) modelu workflow, který může obsahovat paralelní či 
alternativní větvení ne však větvení alternativně paralelní. 
 
Pro samotné modelování alternativně paralelního větvení slouží následující algoritmus. 
 
Formální zápis algoritmu pro modelování alternativně paralelního větvení: 
 

procedure VygenerujWorkflow(cinnost, cinnostiKOdstraneni, puvodniWorkflow, 
workflow, modelovaneVetveni) 

                     foreach (cinnost,A) ∈ puvodniWorkflow do 
   if not(A ∈ cinnostiKOdstraneni) do 
    if cinnost = modelovaneVetveni then 
     workflow ← workflow ∪ {(cinnost,A)} 

DefinujParalelniTypVetveni(cinnost) 
    else 
     workflow ← workflow ∪ {(cinnost,A)} 
    end if 

VygenerujWorkflow(A, cinnostiKOdstraneni,  
 puvodniWorkflow, workflow, modelovaneVetveni) 

   end if 
  end foreach 
 end procedure 
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Poznámka: Pro vystvělení podotkněme, že v jedné větvi příkazu „if“ algoritmus 

nastavuje typ větvení na „paralelní“ a ve druhé větvi (za příkazem „else“) 
větvení zachovává z původního workflow. 

 
 vstup: workflow 

 
X ← VratAlternativParalelniVetveni(workflow) 
T ← VratTypVetveni(X) 

 W ← { Yi | (X, Yi) ∈ E } 
          noveProjekty ← {} 
 foreach Z ∈ VygenerujMnozinu(W, T) do 
  noveWorkflow ← {} 

VygenerujWorkflow(VratPocatecniCinnost(workflow),W\Z, workflow, 
noveWorkflow, X) 

  novyProjekt ← VytvorNovyProjekt(noveWorkflow) 
  noveProjekty ← {novyProjekt} ∪ noveProjekty 

end foreach 
ZavedExkluzivniZavislosti(noveProjekty) 

 return noveProjekty 
 

Výše uvedený algoritmus je nutné aplikovat na každý vstupní projekt obsahující alternativně 
paralelní větvení a to i na projekty, které jsou vytvořeny tímto algoritmem. Workflow je ve 
výše uvedeném algoritmu reprezentováno jako množina hran s uzly, které mohou mít 
definovaný typ větvení. 

Poznámky:  
 workflow ... proměnná obsahující modelované workflow 
 

Funkce VratTypVetveni(X) vrací nadefinovaný typ alternativně paralelního větvení 
vycházejícího z činnosti, která je předaná parametrem této funkce. 

 
Funkce VygenerujMnozinu(W, T) vrací množinu všech možných T-tic 
vygenerovaných ze vstupní množiny W.   
 
Procedura DefinujParalelniTypVetveni nastavuje paralelní typ větvení vycházející 
z činnosti, která je předaná jako parametr této procedury. 
 
Funkce VytvorNovyProjekt(workflow) vytváří nový umělý projekt obsahující 
workflow, které je předané jako parametr této funkce. 
 
Funkce VratPocatecniCinnost(workflow) vrací počáteční činnost workflow, které je 
přadané v paremteru této funkce. 

 
 E je množina hran workflow. 
 

Procedura ZavedExkluzivniZavislosti(noveProjekty) definuje exkluzivní závisloti 
mezi projekty, které jsou součástí množiny, která je předaná parametrem. 
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Pro snazší pochopení algoritmu pro modelování alternativně paralelního větvení je zde 
uveden následující příklad. 
 
Příklad: Mějme následující workflow s alternativně paralelním větvením mohutností 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obr. 10 Příklad workflow s alternativně paralelním větvením 
 
Algoritmus pro modelování alternativně paralelního větvení musí vygenerovat všechny 
možné kombinace (o velikosti rovné mohutnosti daného větvení) cest z tohoto větvení. Tím 
vlastně vznikne ���� nových umělých projektů, kde N je rovno mohutnosti alternativně 
paralelního větvení a K typu daného větvení. Z výše uvedeného příkladu projektového 
workflow vzniknou tímto postupem následující workflow. 
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Obr. 11 Příklad modelování workflow s alternativně paralelním větvením 
 
Algoritmus pro modelování alternativně paralelního větvení, který byl popsaný v této 
kapitole, lze aplikovat pro všechny přístupy modelování workflow, které jsou uvedeny 
v kapitole 5. 
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Důkaz správnosti: 
Správnost výše navrženého algoritmu dokážeme důkazem následujících tvrzení o nově 
vzniklém workflow. 
 
Tvrzení 1: V nově vytvořených workflow neexistuje cesta, která by nebyla v původním 
workflow (cesta je souvislý podgraf workflow obsahující počáteční činnost a alespoň jednu 
ukončovací činnost nebo alternativně ukončovací činnost a zároveň nesmí obsahovat 
alternativní a alternativně paralelní větvení). Jelikož výše uvedený algoritmus neodstraňuje 
z workflow alternativní větvení, musíme v tomto případě uvažovat i takové cesty ve 
workflow, které obsahují alternativní větvení. 
 
Výše navržený algoritmus nepřidává žádné nové hrany, tudíž nemůže vytvořit cestu, která by 
nebyla v původním workflow. Tím jsme dokázali toto tvrzení. 
 
Tvrzení 2: V původním workflow neexistuje cesta, která by neexistovala v nově vytvořeném 
workflow. 
 
Toto tvrzení platí díky definici procedury VygenerujWorkflow, která vytváří nové workflow 
postupným přidáváním hran od počáteční činnosti až po všechny ostatní hrany. Jediné hrany, 
které nejsou přidány, jsou hrany vedoucí do činností předaných parametrem 
cinnostiKOdstraneni a hrany z nich vedoucí. Správné plnění tohoto parametru zaručuje volání 
funkce VygenerujMnozinu, která postupně generuje všechny T-tice činností jednotlivých 
větví vycházejícíh z modelované činnosti. Pokud bychom chtěli toto tvrzení dokázat sporem 
tím, že bychom předpokládali v původním workflow cestu, která by nebyla v žádném 
z výsledně vytvořených workflow, dostaneme spor s definicí funkce VygenerujMnozinu. 
V takovém případě by totiž musela tato funkce nevygenerovat nějakou kombinaci následníků 
modelovaného alternativně paralelního větvení, což je spor s její definicí. 
 
Důkaz zastavení tohoto algoritmu by se opíral o fakt, že ve workflow neexistuje orientovaná 
kružnice, tudíž se po postupném zpracování všech následných hran (od počáteční činnosti) 
funkce VygenerujWorkflow zastaví. 
 

4.4 Modelování alternativních ukončovacích činností 
Modelování alternativních ukončovacích činností (viz kapitola 2.2.2.4) názorně vysvětluje 
níže uvedený příklad. 
 
Mějme projekt s činnostmi: A, B, C a D, kde činnost C je alternativní ukončovací činností a 
činnost D je ukončovací činností. 
 
Graf workflow bude potom vypadat následovně. 
 

 

 

 
 
Obr. 12 Příklad workflow s alternativně ukončovací činností 
 

A B D  C
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Výše zobrazené workflow však nijak nebere v potaz skutečnost, že činnost C je alternativní 
ukončovací projekt. Z toho důvodu se musí toto workflow namodelovat níže uvedeným 
způsobem. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Obr. 13 Příklad modelování workflow s alternativně ukončovací činností 
 
Formální zápis algoritmu pro modelování alternativně ukončovacích činností: 

 
foreach Xi | Xi je alternativní ukončovací projekt do 
 create X’i | X’i kopie Xi 

 PridejCinnostDoWorkflow(X’i) 
 foreach Yi | (Yi, Xi) ∈ E do 

  E ← E ∪  (Yi, X’i) 
  Definuj větvení z činnosti Yi jako alternativní větvení 
 end foreach 
end foreach 
 

 
Tento algoritmus lze použít pro všechny přístupy modelování (viz kapitola 5). Nevýhodou 
tohoto algoritmu je skutečnost, že ho nelze aplikovat ve speciálních případech, které jsou 
podrobně popsány v následujících dvou kapitolách 4.4.1a 4.4.2. 

4.4.1 Porušení invariantu větvení 
Výše popsaný algoritmus však za jistých podmínek může vést k porušení invariantu větvení (z 
jedné činnosti může vycházet nejvýše jeden typ větvení, viz kapitola 2.2.3.4) definovaný 
v kapitole 2.2.3.4. Příkladem porušení definovaného invariantu větvení by byla aplikace výše 
popsaného algoritmu na následující projektové workflow. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 14 Příklad workflow s alternativně ukončovací činností (s porušením invariantu větvení) 
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Pokud by se na uvedené workflow použil algoritmus popsaný v
z činnosti B dva typy větvení, což je v
 
V případě že z činnosti předcházející alternativně ukončovací činnosti vede jakýkoliv typ 
větvení, je nezbytné pro modelování použít následující algoritmus místo algoritmu, který byl 
popsán v předcházející kapitole 4.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 15 Příklad modelování workflow 

invariantu větvení) 
 
Poznámka: Předcházející činností pro nějakou činnost 

že v daném workflow existuje orientovaná hrana 
 
Formální zápis algoritmu pro modelování
zabraňující porušení invariantu větvení)

 
foreach Xi | Xi je alternativní 

create X’i | X’i kopie 
create O | O prázdná činnost
PridejCinnostDoWorkflow(
PridejCinnostDoWorkflow(
E ← E ∪  (O, Xi) 

 E ← E ∪  (O, X’i) 
Definuj větvení z činnosti

 foreach Yi | (Yi, Xi) ∈
odstraň (Yi, X

  E ← E ∪  (Yi

 end foreach 
end foreach 
 

* alternativně ukončovací činnost
   činnosti vede jakýkoliv typ větvení 

 

A B 
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Pokud by se na uvedené workflow použil algoritmus popsaný v kapitole 4.4
činnosti B dva typy větvení, což je v přímém rozporu s definovaným invariantem.

předcházející alternativně ukončovací činnosti vede jakýkoliv typ 
je nezbytné pro modelování použít následující algoritmus místo algoritmu, který byl 

. 

workflow s alternativně ukončovací činností (s porušením 

Předcházející činností pro nějakou činnost B nazveme všechny činnosti 
daném workflow existuje orientovaná hrana (A,B). 

Formální zápis algoritmu pro modelování alternativně ukončovacích činností
zabraňující porušení invariantu větvení): 

je alternativní ukončovací projekt  Xi 
* do 

 Xi 

prázdná činnost 
PridejCinnostDoWorkflow(X’i) 
PridejCinnostDoWorkflow(O) 

z činnosti O jako alternativní větvení 
∈ E do  
Xi) z E 

i, O) zachovej z činností Yi daný typ větvení 

alternativně ukončovací činnost, z jejíž nějaké (alespoň jedné) sériově předcházející 
činnosti vede jakýkoliv typ větvení  

ALT 

 

C 

 E 

E’ 

4.4, vedly by 
definovaným invariantem. 

předcházející alternativně ukončovací činnosti vede jakýkoliv typ 
je nezbytné pro modelování použít následující algoritmus místo algoritmu, který byl 

ě ukončovací činností (s porušením 

nazveme všechny činnosti A takové, 

činností (verze 

z jejíž nějaké (alespoň jedné) sériově předcházející 

D 

F 
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Tak jak tomu bylo i u algoritmu pro modelování ukončovacích činností v kapitole 4.4, tak i 
tento algoritmus lze aplikovat pro všechny přístupy modelování, které jsou popsány v kapitole 
5. 

Tvrzení: Výše uvedený případ je jediná situace, ve které může dojít při modelování 
alternativně ukončovacích činností algoritmem popsaným v kapitole 4.4 k porušení invariantu 
větvení. 

Důkaz: Tvrzení dokážeme přímým důkazem. Algoritmus popsaný v kapitole 4.4 vytváří nové 
větvení pouze pro činnosti, ze kterých vede hrana do alternativně ukončovací činnosti (viz 
krok algoritmu: Definuj větvení z činnosti Yi jako alternativní větvení). Z toho jasně plyne, že 
k porušení invariantu větvení může dojít pouze tehdy, když z činnosti Yi již nějaké větvení 
vychází. 

4.4.2 Alternativně ukončovací projekt jako počáteční projekt 
Pokud alternativně ukončovací činnost je definována jako počáteční činnost, je nutné pro 
modelování takové činnosti použít algoritmus popsaný v kapitole 4.4.1. Níže vyobrazený 
příklad znázorňuje použití zmíněného algoritmu na alternativně ukončovací činnost 
definovanou jako počáteční činnost workflow. 

Příklad alternativně ukončovací činnosti definované jako počáteční činnost: 

 Projektové workflow před aplikací algoritmu: 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Příklad workflow s alternativně ukončovací počáteční činností 
 

Projektové workflow po aplikaci algoritmu: 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Příklad modelování workflow s alternativně ukončovací počáteční činností 

A 

B 

B 

 A 

A’ 

C 

C 
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4.5 Modelování sériově následujících činností 
Pro snížení složitosti zadání problému pro řešící algoritmus mohou být sériově následující 
činnosti namodelovány jako jediná činnost včetně sloučení všech případných omezujících 
podmínek. Toto zjednodušení je použitelné pro všechny přístupy modelování, které jsou 
popsány v kapitole 5. Tento postup je názorně vysvětlen na následujícím příkladu. 
 
Příklad modelování sériově následujících činností: 
 

Mějme tato dvě projektová workflow. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Obr. 18 Workflow se sériově následujícími činnostmi 

 
Po aplikace modelování sériově následujících projektů získáme následující dvě 
projektová workflow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Modelování workflow se sériově následujícími činnostmi 
 
 
 

2 

5 6 

3 

1 

9 10 

4 

2 

5 6 

3+4 

1 

9 + 
10 



51 
 

Formální zápis algoritmu pro modelování sériově následujících činností: 
 
foreach Xi | Xi  činnost v daném workflow do 
 V ← ZiskejSerioveNasledovniky(Xi) 
 If V is not empty do 

create X’i | X’i kopie Xi 
  foreach Vi ∈ V do 

   X’i ← X’i + Vi 
* 

   Odstraň Vi z workflow 

  end foreach 
  nahraď ve workflow Xi  za X’i 

End if 
end foreach 

 

*Součet činností spočívá v součtu jejich atributů (riskantnost, náklady, zisk apod.) a ve 
sjednocení závislostí, ve kterých se nalézají, tzv. je-li jedna z činností například ve vzájemné 
závislosti s nějakou jinou činností a druhá činnost je například v exkluzivní závislosti, bude 
výsledná činnost zastoupena v obou těchto závislostech. Přesněji řečeno ve všech závislostech 
budou rozhodovací proměnné asociované s činností Vi nahrazeny rozhodovací proměnnou 
asociovanou s činností X’i. 

Funkce ZiskejSerioveNasledovniky(Xi) vrací množinu činností sériově následujících po 
činnosti předané parametrem. 
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5 Síťové modely 
Plánovací a rozvrhovací problémy, které se modelují pomocí grafů, mají tři různé přístupy k 
modelování pro řešící algoritmy. Těmito přístupy jsou: model založený na hranách, model 
založený na cestách a model založený na uzlech [30]. 
 
V níže uvedených popisech jednotlivých typů modelů nejsou zmíněny postupy pro 
modelování jednotlivých typů závislostí (ať už mezi projekty či činnostmi) při zvoleném 
přístupu k modelování. Jak namodelovat tyto závislosti při použití níže popsaných přístupů 
k modelování je popsáno v kapitole 6 popisující jednotlivé typy závislostí. 
 
Zmíněné přístupy k modelování nejsou určeny pouze pro modelování projektových workflow, 
ale jde o obecné principy modelování problémů, které lze znázornit grafem. Například pro 
dopravní inženýrství je popsán problém, jak určit dopravní trasu pro přenos mezi zadaným 
zdrojem a cílem [30]. Zadaná dopravní síť je reprezentována orientovaným grafem a cílem je 
nalézt nejkratší cestu mezi zdrojem a cílem (za dodržení dalších omezujících podmínek). 
Úzkým hrdlem v tomto případě jsou hrany, které jsou součástí několika nejkratších cest. Plné 
znění úlohy totiž je, že na vstupu je několik párů zdroj/cíl a úkolem je pro každý takový pár 
nalézt explicitní nejkratší cestu v grafu (definice explicitní cesty viz kapitola 14). Tento 
problém lze namodelovat všemi zmíněnými přístupy [29]. 

5.1 Model založený na hranách 
Model založený na hranách asociuje rozhodovací proměnné s jednotlivými hranami. 
Rozhodovací proměnné tudíž vypovídají, zdali je daná hrana součástí řešení nebo nikoliv. 
Tento přístup modeluje rozhodovací proměnnou volbu o pokračování následující činností. 
Vše názorně vysvětluje následující příklad. 
 
Příklad: 
 
Mějme následující projektové workflow. 
 

 

 

 

 

Obr. 19 Příklad workflow pro modelování založené na hranách 
 
 
K tomuto workflow budou vytvořeny níže uvedené rozhodovací proměnné a k nim přiřazené 
uvedené omezující podmínky. 
 
Rozhodovací proměnné Hrany 

x1 (1,2) 

x 2 (1,3) 

ALT 1 

2 6 

4 

3 5 

1 1 
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x 3 (2,4) 

x 4 (3,4) 

x 5 (4,5) 

x 6 (4,6) 

 

x1 – x2 ≤ 0 

x2 – x1 ≤ 0 

x1 – x3 ≤ 0 

 x3 – x1 ≤ 0 

x2 – x4 ≤ 0 

x4 – x2 ≤ 0 

x5 – x3 ≤ 0  

x6 – x3 ≤ 0  

x5 + x6 ≤ 1 

x3 – x5 – x6 ≤ 0 

 

Obecně se modelování workflow pomocí přístupu modelování založeném na hranách řídí 
následujícími pravidly. 

Modelovaná situace Modelovací nerovnice Vysvětlivky 
Alternativní větvení 
(z činnosti Y a z ní 
vycházejících hran i, … i+n) 

xi + xi+1 + … + xi+n ≤ 1 
xz – xi – xi+1 - … - xi+n ≤ 0 
xi – xz ≤ 0 
xi+1 – xz ≤ 0 
… 
xi+n – xz ≤ 0 

xz … rozhodovací proměnná 
nějaké hrany incidentní 
s činností Y a zároveň 
nepatřící do modelovaného 
větvení 

Paralelní větvení 
(z činnosti Y a z ní 
vycházejících hran i, … i+n) 

xz – xi ≤ 0 
xi – xz ≤ 0 
xi+1 – xi ≤ 0 
xi – xi+1 ≤ 0 
… 
xi+n – xi+n-1 ≤ 0 
x i+n-1 – xi+n ≤ 0 

xz … rozhodovací proměnná 
nějaké hrany incidentní 
s činností Y a zároveň 
nepatřící do modelovaného 
větvení 

Alternativně paralelní 
větvení 

viz kapitola 4.3  

Sériově následující hrany i, j xi - xj = 0  
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Alternativně ukončovací 
činnosti 

viz kapitola 4.4  
 

Ukončovací činnosti, které 
jsou zároveň body sjednocení 
(definice bodu sjednocení viz 
kapitola 4.1.1) 

viz kapitola 5.1.2.1 Tento typ činností se musí 
modelovat procedurou, která 
je nadefinovaná v kapitole 
5.1.2.1 kvůli vytvoření 
účelové funkce modelu 
workflow založeném na 
hranách. 

 

Za jistých okolností není vhodné použít pro modelování alternativního větvení nerovnice 
uvedené v tabulce. To je za situace, kdy potřebujeme namodelovat překrývající projekt 
pomocí algoritmu, který je popsán v kapitole 7.3.1.2.2. V takovém případě je nezbytné použít 
pro modelování alternativního větvení algoritmus uvedený v kapitole 4.1. 

5.1.1 Redukce paralelního větvení 
Pokud na jednotlivé hrany nejsou navázány jiné omezující podmínky, lze snadno nahlédnout, 
že paralelní větvení lze redukovat do jediné hrany.  

Pokud bychom použili pro redukci paralelního větvení výše uvedené workflow, zredukují se 
nám proměnné x1, x2, x3 a x4 do jediné například x10. A z výše uvedených deseti omezujících 
podmínek nám vzniknou jenom čtyři: 

x 5 – x 10 ≤ 0  

x 6 – x 10 ≤ 0  

x 5 + x 6 ≤ 1 

x 10 – x 5 – x 6 ≤ 0 

5.1.2 Účelová funkce 
Po aplikaci modelovacích algoritmů pro modelování jednotlivých omezujících podmínek ještě 
zbývá namodelovat účelovou funkci (viz kapitola 2.5). Při modelování založeném na hranách 
je účelová funkce vytvořena podle pravidel popsaných v níže vyobrazené tabulce. 

vk.i … výtěžek/zisk z i-té činnosti v k-tém projektu 

xk.(i,j) … rozhodovací proměnná hrany (i,j) v projektu k 

Modelovaná situace Vliv na účelovou funkci Podmínky 
Orientovaná hrana (i, j) mezi 
sériově následujícími 
činnostmi i a j v k-tém 
projektu 

vk.i . xk.(i,j)  činnost j není koncovou 
činností 

(vk.i +vk.j) . xk.(i,j) činnost j je koncovou 
činností a zároveň není 
bodem sjednocení (viz 
kapitola 4.1.1) 
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Orientovaná hrana (i, j), kde 
z činnosti i vede alternativní 
větvení 

vk.i . xk.(i,j) činnost j není koncovou 
činností 

(vk.i +vk.j) . xk.(i,j) činnost j je koncovou 
činností a zároveň není 
bodem sjednocení (viz 
kapitola 4.1.1) 

Z činnosti i vede paralelní 
větvení do činností j, j+1,…, 
j+k 

vk.i . xk.(i,j) 

0.xk.(i,j+1) 

0.xk.(i,j+2) 

… 
0.xk.(i,j+k) 

 

Činnosti j, j+1,…, j+k nejsou 
koncové činnosti. 
 
Pokud některá z činností j, 
j+1,…, j+k je koncová a 
zároveň se nejedná o bod 
sjednocení (viz kapitola 
4.1.1), je nutné k levému 
činiteli v daném součinu 
přičíst hodnotu zisku z dané 
koncové činnosti (například 
v situaci kdy koncovými 
činnostmi jsou činnosti j a 
j+4, budou mít jejich součiny 
v účelové funkci následující 
podobu) 
 
(vk.i + vk.j).xk.(i,j) 

vk.j+4.xk.(i,j+4) 

 
Hrany vedoucí do koncové 
činnosti, která je zároveň 
bodem sjednocení (definice 
bodu sjednocení viz kapitola 
4.1.1) 

viz kapitola 5.1.2.1  

 

Tabulka neuvádí, jak zapsat do účelové funkce hrany vedoucí do koncové činnosti, která je 
zároveň bodem sjednocení. Pokud workflow takovou činnost obsahuje, je nutné na něj 
aplikovat proceduru ModelEndUnitingActivities, která je definovaná v následující kapitole 
5.1.2.1). Po aplikaci této procedury dané workflow takové činnosti již neobsahuje a účelovou 
funkci lze vytvořit podle výše navržené tabulky. 

Příklad: 

Účelová funkce workflow projektu k uvedeného v kapitole 5.1 má pro modelování založeném 
na hranách následující podobu. 

 vk.1.xk.(1,2) + 0.x k.(1,3) + vk.2.x k.(2,4) + vk.3.x k.(3,4) + (vk.4+ vk.6).x k.(4,6) + (vk.5+ vk.6).x k.(4,5) 

5.1.2.1 Koncové body sjednocení 

Koncové činnosti, které jsou zároveň body sjednocení, které byly definovány v kapitole 4.1.1, 
je nutné pro potřeby modelování založeném na hranách předzpracovat níže definovanou 
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procedurou ModelEndUnitingActivities. Toto namodelování uvedeného typu činností 
umožňuje korektní vytvoření účelové funkce modelu workflow založeném na hranách 
postupem, který je rozebrán v kapitole 5.1.2. 

 

procedure ModelEndUnitingActivities 

foreach A | A ukončovací činnost ∧ A bod sjednocení 

 vytvoř prázdnou činnost A’ 

 V = V ∪ {A’} 

 E = E ∪ (A, A’) 

end foreach 

end ModelEndUnitingActivities 

 

Vysvětlivky: 

 E … množina hran v daném workflow 

 V… množina vrcholů (činností) v daném workflow 

 prázdná činnost … činnost mající všechny atributy nulové 

Příklad: 

 

  

 

  

Obr. 20 Příklad workflow s koncovými body sjednocení 
 
Po aplikaci procedury ModelEndUnitingActivities dostaneme následující workflow. 

 

 

 

 
 
Obr. 21 Příklad modelování workflow s koncovými body sjednocení 

2 

4 

3 

1 

2 

4 

3 

1 4’ 
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 Činnost 4’ je nově vytvořená nulová činnost. 

5.2 Model založený na cestě 
Model založený na cestě spočívá na principu, při kterém jsou rozhodovací proměnné 
asociovány s jednotlivými cestami workflow. Jinak řečeno, z každého projektu je 
vygenerováno tolik umělých projektů, aby každý představoval jednu z možných cest 
v definovaném workflow a ke každému takto vzniklému umělému projektu je asociována 
jedna rozhodovací proměnná. Definice cesty ve workflow projektu je uvedena v kapitole 
2.3.2. 

V této práci je dopodrobna navržen postup modelování projektového workflow založeném 
právě na tomto přístupu. Detailní popis tohoto postupu je uveden v kapitole 4. 

Řešící algoritmy používající pro svůj vstup tento model zadání úlohy občas využívají tzv. 
metodu generování sloupců [14][30]. Tato metoda jim umožňuje generovat rozhodovací 
proměnné jednotlivých cest postupně během výpočtu. To znamená, že nalézání jednotlivých 
cest ve workflow projektu probíhá v rámci výpočtu řešícího algoritmu. Tato metoda je 
patřičně popsána v kapitole 10.5. 

5.2.1 Model založený na cestě a vícedoménové rozhodovací proměnné 
Pokud bychom nechtěli používat rozhodovací proměnnou ke každé namodelované cestě 
v rámci projektu, můžeme použít proměnné, které představují jednotlivé projekty a 
s doménou hodnot odpovídající jednotlivým možným cestám v rámci projektu. Tento přístup 
modelování je užitečný v případě, kdy máme k dispozici řešící algoritmus se silnou 
schopností filtrace domén [26]. Tento model však neumožňuje použití řešícího algoritmu 
založeného na využití lineárního programování. 

Příklad: 

Mějme následující workflow. 

 

 

 

 

Obr. 22 Příklad workflow pro vícedoménové rozhodovací proměnné 
 

K výše uvedenému workflow vytvoříme proměnnou X ∈ {0;1;2;}. Jednotlivé hodnoty této 

proměnné mají následující interpretaci. 

0 ... nerealizace projektu 

1 … realizace cesty {1;2;3;4;6} 

ALT 

2 6 

4 

5 3 

1 
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2 … realizace cesty {1;2;3;4;5} 

Tento přístup není v této práci dále popsán, naopak je popisován postup za použití binárních 
rozhodovacích proměnných. 

5.3 Model založený na uzlech 
Model založený na uzlech je identický s modelem založeným na hranách jen s tím rozdílem, 
že v tomto přístupu jsou rozhodovací proměnné asociovány s jednotlivými uzly (činnostmi) a 
ne s hranami. Použití rozhodovacích proměnných pro reprezentaci jednotlivých uzlů může 
samozřejmě vést k vyššímu počtu rozhodovacích proměnných než ve výše uvedených 
přístupech. 

Pokud použijeme pro tento přístup stejné workflow jako v kapitolách 5.1 a 5.2.1 dostaneme 
níže popsané rozhodovací proměnné a omezující podmínky. 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Příklad workflow pro modelování založené na uzlech 
 

Rozhodovací proměnné Uzly (činnosti) 

x1 1 

x2 2 

x3 3 

x4 4 

x5 5 

x6 6 

 

x1 – x2 ≤ 0 

x1 – x3 ≤ 0 

x2 – x4 ≤ 0 

x3 – x4 ≤ 0 

ALT 

6 

4 

5 3 

1 

2 
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x4 – x5 – x6 ≤ 0  

x5 + x6 ≤ 1 

x1 – sign(x2 + x3 + x4 + x5 + x6) ≤ 0 

Z toho příkladu můžeme snadno nahlédnout, že v porovnání s přístupem založeným na 
hranách se počet rozhodovacích proměnných nezměnil, ale dokonce se počet omezujících 
podmínek snížil. Je však zřejmé, že pro workflow bez neorientované kružnice přináší tento 
přístup větší počet rozhodovacích proměnných než přístup založený na hranách. 
 
Nevýhodou tohoto modelu je skutečnost, že jsme nedostali díky funkci sign (definice funkce 
sign viz [16]) lineární podobu všech výše uvedených nerovnic. 
 
 
Modelovaná situace Modelovací nerovnice Vysvětlivky 
Alternativní větvení 
(z činnosti y a s ní následující 
činnosti i, …, i+n ležící 
v alternativním větvení) 

xi + xi+1 + … + xi+n ≤ 1 
xy – xi – xi+1 - … - xi+n ≤ 0 
 

xy … rozhodovací proměnná 
činnosti y 

Paralelní větvení 
(z činnosti y a s ní následující 
činnosti i, …, i+n ležící 
v paralelním větvení) 

xy – xi ≤ 0 
xy – xi+1 ≤ 0 
… 
xy – xi+n ≤ 0 
 

xy … rozhodovací proměnná 
činnosti y 

Alternativně paralelní 
větvení 

viz kapitola 4.3  

Sériově následující činnosti i 
a j (činnost j je sériově 
následující činností činnosti 
i) 

xi - xj = 0 
 

 

Počáteční činnost 0 (nechť 
všechny ostatní činnosti ve 
workflow jsou označeny jako 
i,…, i+1) 

x1 – sign(xi + xi+1 + … + xi+n) 
≤ 0 
 

definice funkce sign viz [16] 
 

 

Alternativně ukončovací 
činnosti 

viz kapitola 4.4  
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6 Závislosti mezi projekty 
Mezi jednotlivými projekty mohou být nadefinovány nejrůznější typy vztahů, které se liší 
podle toho, jaký atribut projektu ovlivňují nebo jakým způsobem ovlivňují podmínky samotné 
realizace projektu. Kromě vazby na samotné projekty mohou být vazby také definovány na 
úrovni činností.  
 
Jednotlivé typy závislosti jsou v této kapitole vysvětleny pomocí vztahů, které jsou zapsány 
v patřičných nerovnostech. V daných nerovnostech se vyskytují rozhodovací proměnné xi a xj 
i-tého a j-tého projektu. Pro každý typ vztahu jsou uvedeny všechny typy modelovacích 
nerovnic odpovídající jednotlivým přístupům k modelování projektových workflow, které 
jsou popsány v kapitole 5. 

6.1 Typy závislostí 
Svým charakterem můžeme jednotlivé závislosti rozdělit do dvou skupin. 
 
 závislosti ovlivňující realizaci projektu: exkluzivní, mandatorní, vzájemná 

závislosti ovlivňující atributy projektu: podporující závislost, negativně ovlivňující 
závislost 

6.1.1 Exkluzivní závislost 
Exkluzivní vztah mezi dvěma projekty znamená, že do výsledného portfolia bude zařazen 
nejvýše jeden z nich. Pokud je u projektu uvedeno více exkluzivně závislých projektů, 
neplyne z toho automaticky, že by tyto uvedené projekty byly spolu navzájem v exkluzivním 
vztahu. Pouze to značí skutečnost, že každý uvedený projekt je v exkluzivním vztahu právě a 
daným projektem. 

Exkluzivní závislost je možné namodelovat následujícími nerovnostmi. 

Statické projekty, model založený na cestách: 

1≤+ ji xx  i-tý a j-tý projekt jsou exkluzivně závislé (xi, xj rozhodovací proměnné 

projektů) 

Model založený na uzlech: 

11.1. ≤+ ji xx  i-tý a j-tý projekt jsou exkluzivně závislé (xi.1, xj.1 rozhodovací proměnné 

počátečních činností i-tého a j-tého projektu) 

Model založený na hranách: 

1),1.(),1.( ≤+ kjki xx  i-tý a j-tý projekt jsou exkluzivně závislé (xi.(1,k), xj.(1,k) rozhodovací 

proměnné libovolných hran incidentních s počáteční činností v daných 
projektech za předpokladu, že z dané počáteční činnosti nevede alternativní 
větvení) 

1),1.(),1.( ≤+∑∑
k

kj
k

ki xx  i-tý a j-tý projekt jsou exkluzivně závislé (∑
k

kix ),1.( ,∑
k

kjx ),1.(  

součty rozhodovacích proměnných všech incidentních hran s počátečními 
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činnostmi v daných workflow i-tého a j-tého projektu za předpokladu, že 
z počáteční činnosti vede alternativní větvení) 

Poznámka: Pro upřesnění poznamenejme, že výše navržený model pro přístup modelování 
založeném na hranách předpokládá, že se alternativně paralelní větvení ve 
workflow modeluje pomocí převodu na alternativní větvení (viz kapitoly 4.1 a 
4.3). 

Exkluzivní závislost je symetrická relace, nejedná se však o relaci tranzitivní. Exkluzivní 
závislost je vztah typu 1:N. 

6.1.2 Exkluzivní závislost s umělými projekty 
Výše popsaná nerovnost správně popisuje vzájemnou závislost dvou projektů, ale je nutné mít 
na zřeteli i možnost, že kterýkoliv z projektů v této závislosti může být v důsledku aplikace 
algoritmů pro modelování úlohy (modelování alternativních cest, rozvrhovatelného projektu 
apod.) nahrazen několika umělými projekty. V takové situaci nemůžeme pro danou nerovnost 
použít rozhodovací proměnné původního projektu, ale je nezbytné použít rozhodovací 
proměnné nově vytvořených umělých projektů. Pokud použijeme stejné projekty použité 
v předchozím příkladu za situace, kdy každý z nich se rozpadne na dva umělé, dostane 
nerovnice následujícího tvaru. 

Statické projekty, model založený na cestách: 

ix ’+ ix ’’+ jx ’+ jx ’’ 1≤   

Vysvětlivky:  

jx ’, jx ’’ … rozhodovací proměnné dvou umělých projektů vygenerovaných z 

j-tého projektu 

Nerovnice pro případ modelování založeném na uzlech či hranách lze vytvořit obdobným 
způsobem. 

Použití těchto nerovnic předpokládá zavedení exkluzivních závislostí mezi umělými projekty 
vytvořenými ze stejného projektu. 

6.1.3 Mandatorní závislost 
Mandatorní závislost podmiňuje realizaci jednoho projektu realizací jiného. 

Statické projekty, model založený na cestách: 

0≤− ji xx  j-tý projekt je mandatorním pro i-tý projekt (xi, xj rozhodovací proměnné 

projektů) 

Model založený na uzlech: 

01.1. ≤− ji xx  j-tý projekt je mandatorním pro i-tý projekt (xi.1, xj.1 rozhodovací 

proměnné počátečních činností projektů) 
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Model založený na hranách: 

0),1.(),1.( ≤− kjki xx  j-tý projekt je mandatorním pro i-tý projekt (xi.(1,k), xj.(1,k) 

rozhodovací proměnné libovolných hran incidentních s počáteční činností 
v daných projektech za předpokladu, že z dané počáteční činnosti nevede 
alternativní větvení) 

0),1.(),1.( ≤−∑∑
k

kj
k

ki xx  j-tý projekt je mandatorním pro i-tý projekt (∑
k

kix ),1.( ,

∑
k

kjx ),1.(  součty rozhodovacích proměnných všech incidentních hran 

s počáteční činností v daných workflow i-tého a j-tého projektu za 
předpokladu, že z počáteční činnosti vede alternativní větvení) 

 

Poznámka: Pro upřesnění poznamenejme, že výše navržený model pro přístup modelování 
založeném na hranách předpokládá, že se alternativně paralelní větvení ve 
workflow modeluje pomocí převodu na alternativní větvení (viz kapitoly 4.1 a 
4.3). 

Mandatorní závislost je tranzitivní relace, která není symetrická. Mandatorní závislost je vztah 
typu 1:1. 

Pokud je nějaký projekt mandatorně závislý na více projektech, je výše uvedená nerovnost 
aplikována na každý mandatorní projekt zvlášť, jak je vidět na následujícím příkladě. 

Příklad: 

Nechť je i-tý statický projekt mandatorně závislý na j-tém a k-tém statickém projektu. Potom 
namodelování těchto závislostí má podobu následujících dvou nerovnic. 

0≤− ji xx  j-tý projekt je mandatorním pro i-tý projekt 

0≤− ki xx  k-tý projekt je mandatorním pro i-tý projekt 

6.1.3.1 Orientovaná kružnice z mandatorních závislostí 

Snadno lze nahlédnout, že pokud se mezi projekty vyskytnou vzájemné závislosti tvořící 
orientovanou kružnici, můžeme tyto mandatorní závislosti nahradit jednou vzájemnou 
závislostí obsahující všechny projekty z dané kružnice. Takto vytvořenou vzájemnou závislost 
můžeme modelovat pomocí umělého projektu postupem popsaným v kapitole 6.1.4.1. 
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Obr. 24 Příklad mandatorních závislostí 
 

Z výše zobrazených projektů vznikne za použití postupu popsaného v této kapitole následující 
schéma projektů. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Příklad modelování mandatorních závislostí 
 

Pro samotné nalezení orientované kružnice z mandatorních závislostí můžeme použít postup 
popsaný v jednom z uvedených zdrojů [17] (v kapitole 4.2.4 Nahrazení projektů tvořících 
orientovanou kružnici z mandatorních závislostí). 

Toto sloučení několika projektů dohromady v důsledku jejich provázání přes orientovanou 
kružnici mandatorních vzájemných vztahů je možné pouze mezi statickými projekty a 
projekty s normovaným workflow. Zároveň je možné tuto modelovací techniku použít pouze 
mezi projekty realizovatelnými v rámci stejného segmentu (viz kapitola segmentální zdroje 
7.3). 

6.1.3.2 Mandatorní závislost s umělými projekty 

V případě rozpadu projektů modelovaných v kapitole 6.1.3 na dva umělé projekty bude mít 
nerovnice popisující mandatorní závislost následující podobu. 

Statické projekty, model založený na cestách: 

ix ’+ ix ’’- ( jx ’+ jx ’’) 0≤  j-tý projekt je mandatorním pro i-tý projekt 

Nerovnice pro případ modelování založeném na uzlech či hranách lze vytvořit obdobným 
způsobem. 

X + V + Z + 
Y 

W 

T 

T 

Y 

Z 

X 

V 

W 
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Použití této nerovnosti předpokládá použití exkluzivních závislostí mezi umělými projekty 
vytvořenými ze stejného projektu. 

6.1.4 Vzájemná  závislost 
Vzájemná závislost reprezentuje mandatorní závislost aplikovanou v obou směrech vztahu, 
jak je vidět na níže zobrazeném příkladu. Jedná se vlastně o modelování případu, kdy jeden 
projekt nemůže být realizován bez druhého a naopak. 

 

      = 

 
Obr. 26 Příklad ekvivalence mezi mandatorní závislostí a vzájemnou závislostí 
 

Statické projekty, model založený na cestách: 

0≤− ji xx  j-tý projekt je mandatorním pro i-tý projekt (xi, xj rozhodovací proměnné 

projektů) 

0≤− ij xx  i-tý projekt je mandatorním pro j-tý projekt (xi, xj rozhodovací proměnné 

projektů) 

Model založený na uzlech: 

00.0. ≤− ji xx  j-tý projekt je mandatorním pro i-tý projekt (xi.0, xj.0 rozhodovací 

proměnné počátečních činností projektů) 

00.0. ≤− ij xx  i-tý projekt je mandatorním pro j-tý projekt (xi.0, xj.0 rozhodovací 

proměnné počátečních činností projektů) 

Model založený na hranách: 

0),1.(),1.( ≤− kjki xx  j-tý projekt je mandatorním pro i-tý projekt (xi.(1,k), xj.(1,k) 

rozhodovací proměnné libovolných hran incidentních s počáteční činností 
v daných projektech za předpokladu, že z dané počáteční činnosti nevede 
alternativní větvení) 

0),1.(),1.( ≤− kikj xx  i-tý projekt je mandatorním pro j-tý projekt (xi.(1,k), xj.(1,k) 

rozhodovací proměnné libovolných hran incidentních s počáteční činností 
v daných projektech za předpokladu, že z dané počáteční činnosti nevede 
alternativní větvení) 

 

I I J J 
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0),1.(),1.( ≤−∑∑
k

kj
k

ki xx  j-tý projekt je mandatorním pro i-tý projekt (∑
k

kix ),1.( ,

∑
k

kjx ),1.(  součty rozhodovacích proměnných všech incidentních hran 

s počáteční činností v daných workflow i-tého a j-tého projektu za 
předpokladu, že z počáteční činnosti vede alternativní větvení) 

0),1.(),1.( ≤−∑∑
k

ki
k

kj xx  i-tý projekt je mandatorním pro j-tý projekt (∑
k

kix ),1.( ,

∑
k

kjx ),1.(  součty rozhodovacích proměnných všech incidentních hran 

s počáteční činností v daných workflow i-tého a j-tého projektu za 
předpokladu, že z počáteční činnosti vede alternativní větvení) 

 
Poznámka: Pro upřesnění poznamenejme, že výše navržený model pro přístup modelování 

založeném na hranách předpokládá, že se alternativně paralelní větvení ve 
workflow modeluje pomocí převodu na alternativní větvení (viz kapitoly 4.1 a 
4.3). 

 
Vzájemná závislost je symetrická i tranzitivní relace. Vzájemná závislost je vztah typu 1:1. 
 
Místo výše zobrazeného přístupu modelování vzájemné závislosti pomocí dvou nerovnic je 
také možné tyto dvě nerovnice nahradit jednou nerovnicí, jak je vidět z následujícího příkladu 
představující takovou situaci pro statické projekty a model založený na cestách. 
 
Statické projekty, model založený na cestách: 

ji xx =  i-tý a j-tý projekt jsou spolu ve vzájemné závislosti (xi, xj rozhodovací 

proměnné projektů) 

Rozhodnutí o použití dvou nerovnic nebo jedné rovnice musí být uskutečněno s uvážením 
vhodnosti zvolené varianty pro vybraný řešící algoritmus (viz kapitola 10). 

6.1.4.1 Modelování vzájemné závislosti 

Pro zjednodušení zadání řešícího algoritmu je možné projekty ve vzájemné závislosti sloučit 
do jednoho následujícím níže popsaným algoritmem. Před jeho samotným popisem je nutné 
zdůraznit, že je aplikovatelný pouze mezi statickými projekty a projekty s normovaným 
workflow. Zároveň je možné tento modelovací algoritmus použít pouze mezi projekty 
realizovatelnými v rámci stejného segmentu (viz kapitola segmentální zdroje 7.3). 

Cíl modelování: 

Nahradit projekty ve vzájemné závisloti (i tranzitivně, viz kapitola 6.1.4) za jeden, kvůli 
snížení počtu vstupních projektů. 
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Formální zápis algoritmu pro modelování vzájemné závislosti: 
 

foreach Xi | Xi nadefinovaný vstupní projekt do 

 Vi ← ZiskejProjektyVeVzajemneZavislosti(Xi) 

 If ||Vi|| > 0 then 

  W ← {Xi} ∪ Vi 

  Y ← SlucProjekty(W) 

  foreach Ri | Ri vztah ve kterém se nachází aspoň jeden projekt z W do 

   if pokud jsou ve vztahu Ri pouze projekty z množiny W then 

    if Ri je exkluzivní then 

     označ množinu projektů W za nerealizovatelnou 

     odstraň množinu projektů W ze zadání 

    end if 

    if Ri je mandatorní závislost then 

     Odstraň Ri 

    end if 

    if Ri je podporující nebo negativně ovlivňující záv. then 

     nahradProjekt(W, Ri, Y) 

    end if 

   else  

    nahradProjekt(W, Ri, Y) 

   end if 

  end foreach 

 end if 

odstraň nadefinované projekty{Y} ∪ V 

přidej projekt W mezi nadefinované projekty 

end foreach 
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Poznámky: Funkce ZiskejProjektyVeVzajemneZavislosti(Xi) vrací množinu projektů, které 
                 jsou ve vzájemné závislosti (i tranzitivní) s projektem předaným parametrem.  

Funkce SlucProjekty(X) sloučí projekty ze vstupní množiny následujícím 
postupem. Funkce vytvoří jeden nový umělý projekt, jehož jednotlivé atributy se 
budou rovnat součtu daných atributů všech projektů předaných v parametru. Tato 
funkce také všechny projekty předané v parametru odstraní ze zadání úlohy a 
naopak nově vytvořený umělý projekt do zadání přidá. 

Funkce nahradProjekt(X,R,Y) nahradí každý výskyt jakéhokoliv projektu 
z množiny X ve vztahu R projektem Y. 

Příkaz Odstraň Ri znamená odstranění dané závislosti. Tento příkaz je použitý pro 
případ vzájemně závislých projektů, které jsou zároveň spolu ve vzájemné 
závislosti. Z definice obou závislostí je patrné, že pokud jsou nějaké dva projekty 
spolu ve vzájemné závislosti, jsou spolu i v mandatorní závislosti (oběma směry). 

Důkaz správnosti: 

Dokázání správnosti výše navrženého algoritmu dokážeme ověřením následujích tvrzení. 

Tvrzení 1: Realizace nově vytvořeného projektu (vzniklý sloučením projektů ve vzájemné 
závislosti), odpovídá realizaci projektů, ze kterých byl vytvořen. 

Důkaz tohoto tvrzení je trivální. Z definice funkce SlucProjekty plyne, že nově vytvořený 
umělý projekt má hodnoty jednotlivých atributů rovny součtu jednotlivých atributů všech 
projektů, ze kterých vznikl. 

Tvrzení 2: Označení projektů, mezi kterými je definovaná exkluzivní závislost a zároveň jsou 
spolu ve vzájemné závislosti (i tranzitivně), za nerealizovatelné je korektní operace 
neodstraňující žádné přípustné řešení při výběru optimálního portfolia. 

Pro důkaz tohoto tvrzení použijeme definice exkluzivní a vzájemné závislosti. Vzájemná 
závislost mezi projekty i a y znamená následující vztah pro jejich proměnné (viz definice 
vzájmemné závislosti v kapitole 6.1.4).

  

 ji xx =  

Exkluzivní závislost mezi těmito projekty naopak dává následující vztach pro jejich 
rozhodovací proměnné (viz kapitola 6.1.2). 

 1<+ ji xx  

Z toho je patrné, že oba vztahy jsou splněné pouze když xi = xj = 0. Tím jsme dokázali trvzení 
2. 
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Tvrzení 3: Odstranění mandatorní závislosti mezi projekty, které jsou spolu ve vzájemné 
závislosti (i tranzitivně), je korektní operací neodstraňující žádné přípustné řešení při výběru 
optimálního portfolia. 

 

Důkaz tohoto tvzení je triviální, neboť na obr. 26 je vysvětleno, že vzájemná závislost je 
vlastně mandatorní závislost aplikovaná v obou směrech mezi danými projekty. Tudíž 
mandatorní závislost mezi projekty ve vzájemné závislosti je redundatní.

 

Tvrzení 4: Nahrazení projektu v nějaké závislosti projektem vytvořeným sloučením všech 
projektů, se kterými je daný projekt ve vzájemné závislosti, je korektní operací neodstraňující 
žádné přípustné řešení při výběru optimálního portfolia. 

Důkaz tohoto tvrzení bude opět triviální, a to díky již zmíněné skutečnosti, že hodnoty 
rozhodovacích proměnných projektů ve vzájemné závislosti musí mít stejnou hodnotu. 

 ji xx =  

Z toho je jasně vidět, že v rovnicích a nerovnicích modelujících jednotlivé závislosti jsou 
rozhodovací proměnné jednotlivých projektů, které jsou sloučeny do jednoho umělého, 
nahraditelné za rozhodovací proměnnou daného umělého projektu. 

6.1.4.2 Modelování vzájemné závislosti s umělými projekty 

Pokud se projekt, který je ve vzájemné závislosti s jiným projektem, rozpadne na několik 
umělých po aplikaci jiných algoritmů pro modelování, je daná vzájemná závislost aplikovaná 
na každý nově vzniklý umělý projekt zvlášť. Vše je názorně vysvětleno následujícím 
příkladem. 

Příklad: 

Mějme příklad se třemi projekty (i, j, k), které jsou spolu ve vzájemné závislosti, kde 
z každého vzniknout tři umělé projekty. Nerovnice modelující jejich vzájemnou závislost mají 
následující podobu. 

Statické projekty, model založený na cestách: 

ix ’+ ix ’’+ ix ’’’ – ( jx ’+ jx ’’+ jx ’’’ + kx ’ + kx ’’ + kx ’’’) 0≤  

jx ’+ jx ’’+ jx ’’’ – ( ix ’+ ix ’’+ ix ’’’ + kx ’ + kx ’’ + kx ’’’) 0≤  

kx ’ + kx ’’ + kx ’’’ – ( ix ’+ ix ’’+ ix ’’’ + jx ’+ jx ’’+ jx ’’’) 0≤  

Nerovnice pro případ modelování založeném na uzlech či hranách lze vytvořit obdobným 
způsobem. 
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Modelování jednoho projektu několika umělými předpokládá použití vzájemných závislostí 
mezi umělými projekty vytvořenými ze stejného projektu. V uvedeném případě budou 
zavedeny následující nerovnosti. 

ix ’+ ix ’’+ ix ’’’ 1≤  

jx ’+ jx ’’+ jx ’’’ 1≤  

kx ’ + kx ’’ + kx ’’’ 1≤  

6.1.5 Podporující závislosti 
Podporující závislosti jsou vztahy mezi projekty, které popisují skutečnost, že při realizaci 
jednoho nebo více projektů bude pozitivním způsobem ovlivněn jeden nebo více atributů 
určitého projektu. Pozitivním ovlivněním atributu je míněno zvýšení zisku, snížení nákladu 
nebo sníženi rizika při realizaci daného projektu. 

Jak již tedy bylo výše zmíněno, máme k dispozici tři typy podporujících závislostí. 

• Zvýšení zisku 

• Snížení nákladů 

• Snížení rizika 

Grafické znázornění podporující závislosti má následující podobu.  

 

  

 

 

  

 

 
Obr. 27 Příklad podporující závislosti 
 

Na výše uvedeném příkladu je znázorněno: 

 Podporovaný projekt: X 

 Podporující projekty: Z, U 

 Složené podporující projekty: Y, V 

 

  risk 

  zisk 
  zisk 

Y 

V 

X 

U 

Z 
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Formální definice podporující závislosti: 

Nechť je zadaná následující podporující závislost. Podporujícím projektem je projekt i 
podporující zisk z projektu j o hodnotu PodporaI. Dalším podporujícím projektem je projekt 
k podporující risk projektu j o hodnotu PodporaK. Při této definici dvou podporujících 
závislostí musí platit následující implikace. 

 xi =1 ∧ xj =1 => projektJ.zisk = projektJ.zisk + PodporaI 

xk =1 ∧ xj =1 => projektJ.risk = projektJ.risk – PodporaK (obdobně by to bylo 

v případě podpory nákladů projektu J) 

Formální definice složené podporující závislosti: 

Složená podporující závislost je stejná jako výše definovaná podporující závislost až na fakt, 
že podporujících projektů pro jednu podporu je několik a aby mohla být daná podpora 
aplikována, musí být všechny tyto projekty realizovány. Mějme například podporující 
projekty i a j a podporovaný projekt k o hodnotu X k jeho zisku. Pokud se jedná o složenou 
podporující závislost, musí platit následující implikace. 

 xi =1 ∧ xj =1 ∧ xk =1 => projektK.zisk = projektK.zisk + X 

Podporující závislost je vztah typu 1:N (typy vztahů byly vysvětleny v kapitole 2.4.3). 

6.1.5.1 Modelování podporujících závislostí 

Modelování podporujících závislostí je postaveno na vytváření nových umělých projektů 
představujících danou podporu. Takový projekt má všechny svoje atributy nulové kromě 
atributu, jehož podporu takový projekt modeluje. Hodnota tohoto atributu je rovna hodnotě 
definované podpory. Nazývejme tyto umělé projekty jako “projekty podpory“. 

Formální zápis zpracování podporujících závislostí: 
 
 foreach Projekt | mající podporovaný atribut projekty {y1,…, ym} do 

K ← hodnota podpory podporujícími projekty {y1,…, ym} 
create X’i | X’i  je prázdný projekt (projekt podpory) 
X’i.podporovaný_atribut ← K  
X’i.mandatorní_projekty ← Projekt + {y1,…, ym} 
přidej X’i do vstupní množiny projektů 

end foreach 
 

Poznámka: 
podporovaný_atribut ∈ {výtěžek, risk, náklady} 
podporujcí projekty = {y1,…, ym} 

 
 
Příklad (vznik pomocných projektů reprezentujících podporování atributů): 

Nechť zisk z projektu X je podporován projekty Y a Z (ve složené podporující 
závislosti) hodnotou 20 a nechť projekt U podporuje zisk z projektu X hodnotou 10. 
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Obr. 28 Příklad modelování podporující závislosti 
 
Po použití výše popsaného algoritmu vznikne projekt podpory, pojmenujme ho například A, 
s nulovou hodnotou nákladů a rizika a s výtěžkem 20. Jeho mandatorními projekty budou X, 
Y a Z. Jiné závislosti mít nebude. Dále vzniká další projekt podpory B s hodnotou zisku 10 a s 
nulovými ostatními atributy. Jeho mandatorními projekty budou U a X, jinak opět jiné 
závislosti mít nebude. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 Příklad výsledku modelování podporující závislosti 
 
Algoritmus modelování podporujících závislostí popsaný v této kapitole lze aplikovat na 
všechny přístupy modelování workflow, které jsou popsány v kapitole 5. 

6.1.6 Negativně ovlivňující závislosti 
V případě nutnosti je možné převést podporující závislost z pozitivního vlivu na negativní 
ovlivnění (zvýšení nákladů, snížení zisku, zvýšení riskantnosti). Takový případ negativní 
podpory by byl modelován pomocí umělého projektu vytvořeného stejným způsobem jako 
v předcházející kapitole 6.1.5, ale s tím rozdílem, že by tento projekt nemohl být v žádné 
závislosti. V předchozí kapitole byl tento umělý projekt nazýván projektem podpory, zatímco 
v tomto případě je nazýván „projektem negativního ovlivnění“. Místo použití závislostí 
s projektem negativního ovlivnění je nutné přidat do modelované úlohy následující nerovnost. 

Negativně ovlivňující závislost je vztah typu 1:N (typy vztahů byly vysvětleny v kapitole 
2.4.3). 

  zisk 
zisk U X 

Z 

Y 

A 

X Y Z 

B 
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Statické projekty, model založený na cestách: 

xi + (x1 + … + xm) – xv ≤ m 

Vysvětlivky: 

  xi … rozhodovací proměnná negativně ovlivněného projektu 

x1 + … + xm … rozhodovací proměnné negativně ovlivňujících projektů (bez 
újmy na obecnosti je zde uveden příklad složené negativně 
ovlivňující závislosti) 

 xv … rozhodovací proměnná uměle vytvořeného projektu (projektu 
negativního ovlivnění)  

 m … počet negativně ovlivňujících projektů v dané složené negativní 
závislosti (m je rovno 1 v případě, kdy se nejedná o složenou 
negativní závislost) 

 

Model založený na uzlech: 

xi.1 + (x1.1 + … + xm.1) – xv ≤ m 

 Vysvětlivky: 

xi.1 … rozhodovací proměnná počáteční činnosti negativně ovlivněného projektu 
i 

x1.1 + … + xm.1 … rozhodovací proměnné počátečních činností negativně 
ovlivňujících projektů (bez újmy na obecnosti je zde 
uveden příklad složené negativně ovlivňující závislosti) 

 xv … rozhodovací proměnná uměle vytvořeného projektu (projektu 
negativního ovlivnění)  

 m … počet negativně ovlivňujících projektů v dané složené negativní 
závislosti (m je rovno 1 v případě, kdy se nejedná o složenou 
negativní závislost) 

 

Model založený na hranách: 

xi.(1,k) + (x1.(1,k) + … + xm.(1,k)) – xv ≤ m 

   nebo: 

∑
k

kix ),1.( + (∑
k

kx ),1.(1 + … + ∑
k

kmx ),1.( ) – xv ≤ m 
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Vysvětlivky: 

xi.(1,k) … rozhodovací proměnná libovolné hrany incidentní s počáteční činnosti 
ve workflow i-tého projektu za předpokladu, že z dané počáteční 
činnosti nevede alternativní větvení 

x1.(1,k) + … + xm.(1,k) … rozhodovací proměnné libovolných hran incidentních 
s počátečními činnostmi v daných workflow negativně 
ovlivňujících projektů za předpokladu, že z počátečních 
činností nevedou v žádném z workflow alternativní 
větvení  (bez újmy na obecnosti je zde uveden příklad 
složené negativně ovlivňující závislosti) 

 xv … rozhodovací proměnná uměle vytvořeného projektu (projektu 
negativního ovlivnění)  

 m … počet negativně ovlivňujících projektů v dané složené negativní 
závislosti (m je rovno 1 v případě, kdy se nejedná o složenou 
negativní závislost) 

∑
k

kix ),1.( ,∑
k

kx ),1.(1  součty rozhodovacích proměnných všech incidentních 

hran s počáteční činností v daných workflow i-tého a 1-ého projektu 
za předpokladu, že z počáteční činnosti vede alternativní větvení) 

Poznámka: Pro upřesnění poznamenejme, že výše navržený model pro přístup modelování 
založeném na hranách předpokládá, že se alternativně paralelní větvení ve 
workflow modeluje pomocí převodu na alternativní větvení (viz kapitoly 4.1 a 
4.3). 

Příklad: 

Mějme statický projekt I jehož náklady jsou negativně ovlivněny realizací statického projektu 
J o hodnotu 20. Potom vytvoříme projekt negativního ovlivnění K se všemi nulovými 
hodnotami až na atribut náklady, který bude mít hodnotu 20. Do zadání úlohy je nutné přidat 
následující nerovnost. 

xi + xj – xz ≤ 1 

 

6.2 Granularita závislostí 
Výše uvedené typy závislostí popisovaly vztahy mezi projekty. Pokud bychom výše popsané 
vztahy chtěli aplikovat na samotné činnosti, musíme dodržet postupy uvedené v následujících 
podkapitolách. 
 
Před samotným popisem jednotlivých vztahů je nutné poznamenat, že všechny uvedené typy 
závislostí mají na úrovni činnosti svoje opodstatnění pouze v případě, že se jedná o vztah 
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mezi činnostmi (popřípadě činností a projektem) z různých projektů. Z toho důvodu nebudou 
ostatní případy v následujících podkapitolách popsány. 

6.2.1 Exkluzivní závislost činností – modelování cest 
Pro modelování exkluzivní závislosti při přístupu k modelování založeném na cestách opět 
použijeme již dříve uvedenou nerovnost pro rozhodovací proměnné. 

Příklad: 

Mějme následující příklad. Nechť libovolná činnost z j-tého projektu je v exkluzivní závislosti 
s i-tým projektem (celým projektem) a s libovolnou činností z k-tého projektu. Tuto závislost 
popíšeme pomocí následující nerovnosti. 

1≤++ kji xxx  i-tý, j-tý a k-tý projekt jsou v exkluzivní závislosti 

U této nerovnosti je nezbytné podotknout následující. Pokud důsledkem aplikace jiných 
modelovacích algoritmů se i-tý projekt rozpadne na několik umělých, musí se v této 
nerovnosti na místo původní rozhodovací proměnné vyskytnout rozhodovací proměnné všech 
vzniknuvších umělých projektů. Na druhou stranu pokud se obdobným způsobem rozpadne k-
tý či i-tý projekt, bude tato nerovnost aplikována pouze na takové umělé projekty, které 
obsahují danou činnost. Vše je názorně vysvětleno na níže uvedeném příkladu takového 
rozpadu. 

 

Rozhodovací proměnná 
projektu 

Rozhodovací proměnné 
vygenerovaných umělých 

projektů 

Rozhodovací proměnné 
projektů obsahující činnost 
uvedenou v závislosti 

ix  ix ’ ix ’’ ix ’’’ ix ’ ix ’’ ix ’’’ 

jx  
jx ’ jx ’’ jx ’’’ jx ’’ jx ’’’ 

kx  kx ’ kx ’’ kx ’ 

 

Výsledná nerovnost: 

ix ’+ ix ’’+ ix ’’’+ jx ’’+ jx ’’’ + kx ’ 1≤  

6.2.2 Exkluzivní závislost činností – modelování vrcholů a hran 
Pokud je pro reprezentaci workflow použit přístup modelování založený na uzlech nebo 
hranách, potom exkluzivní závislost je popsaná stejnou nerovností jako výše s tím rozdílem, 
že se v ní vyskytují rozhodovací proměnné daných uzlů, hran, případně statických projektů.  

Příklad: 
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Nechť je činnost i v projektu m v exkluzivní závislosti s činností j z n-tého projektu a zároveň 
v exkluzivní závislosti se statickým projektem k. Potom patřičné nerovnice mají následující 
tvar. 

Model založený na uzlech: 

imx . + jnx . + kx  1≤  

Vysvětlivky: 

imx . , jnx .  … jsou rozhodovací proměnné činností i a j (z m-tého a n-tého 

projektu) 

 kx ... je rozhodovací proměnná statického projektu k 

Model založený na hranách: 

 sign(∑
k

kimx ),.( ) + sign(∑
k

kjnx ),.( ) + kx  1≤  

 Vysvětlivky: 

∑
k

kimx ),.(  … součet rozhodovacích proměnné všech incidentních hran s 

činností i v m-tém projektu 

∑
k

kjnx ),.(  ... součet rozhodovacích proměnné všech incidentních hran s 

činností j v n-tém projektu 

Jak je vidět z uvedeného příkladu je modelování pomocí hran v tomto případě ztíženo 
nutností použití funkce sign [16] pro rozhodovací proměnné hran incidentních s daným 
vrcholem. 

6.2.3 Mandatorní závislost činností – modelování cest 
Pro modelování mandatorních závislostí na úrovni činností za použití přístupu modelování 
cest lze využít stejné nerovnosti jako v případě modelování na úrovni projektů.  

Příklad: 

Mějme projekt i jehož činnost u je mandatorně závislá na činnosti v z j-tého projektu a na 
činnosti w z k-tého projektu. Uvažme situaci, kdy i-tý projekt a j-tý projekt se rozpadnou na 
několik umělých, jak názorně zachycuje níže uvedená tabulka.  
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Rozhodovací proměnná 
projektu 

Rozhodovací proměnné 
vygenerovaných umělých 

projektů 

Rozhodovací proměnné 
projektů obsahující činnost 
uvedenou v závislosti 

ix  ix ’ ix ’’ ix ’’’ ix ’ ix ’’ ix ’’’ 

jx  
jx ’ jx ’’ jx ’’’ jx ’’ jx ’’’ 

kx  Projek K se nerozpadne na 
umělé projekty 

kx  

 

Nerovnice modelující definované mandatorní závislosti mají následující podobu. 

( ix ’ + ix ’’+ ix ’’’) – ( jx ’’+ jx ’’’ ) ≤ 0 

( ix ’ + ix ’’+ ix ’’’) – ( kx ) ≤ 0 

Opět je zde nutné poznamenat, že tento postup modelování popsanou nerovností předpokládá 
exkluzivní závislost mezi umělými projekty vygenerovanými ze stejného projektu. V tomto 
případě by se jednalo o následující uvedené dvě nerovnosti. 

 jx ’’+ jx ’’’ ≤ 1 

ix ’ + ix ’’+ ix ’’’ ≤ 1 

6.2.4 Mandatorní závislost činností – modelování vrcholů a hran 
V případě modelování mandatorních závislostí na úrovni činností při zvoleném přístupu 
modelování založeném na uzlech či hranách bude postup obdobný jako v případě 
exkluzivních závislostí (viz kapitola 6.2.2). 

Příklad: 

Nechť je činnost i z projektu k v mandatorní závislosti s činností j z projektu l a se statickým 
projektem m. Potom patřičné nerovnice mají následující tvar. 

Modelování založené na uzlech: 

ikx . - jlx .  0≤  

ikx . - mx  0≤  

 

Vysvětlivky: 

 ikx . , jlx .   … jsou rozhodovací proměnné činností i a j (v projektech k a l) 
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 mx ... je rozhodovací proměnná statického projektu m 

 

Modelování založené na hranách: 

 sign(∑
u

uikx ),.( ) – sign(∑
u

ujlx ),.( ) 0≤  

sign(∑
u

uikx ),.( ) – mx 0≤  

 

 Vysvětlivky: 

 ∑
u

uikx ),.(  … součet rozhodovacích proměnné všech incidentních hran s 

činností i v m-tém projektu 

∑
u

ujlx ),.( ... součet rozhodovacích proměnné všech incidentních hran s činností 

j v l-tém projektu 

mx ... rozhodovací proměnná statického projektu m 

Stejně tak jako v případě exkluzivní závislosti tak i modelování mandatorní závislosti pomocí 
hran je v tomto případě ztíženo nutností použití funkce sign [16]. Tato funkce je vždy použita 
pro rozhodovací proměnné hran incidentních s daným vrcholem. 

6.2.5 Vzájemná závislost činností – modelování cest 
Pokud je definovaná vzájemná závislost mezi činnostmi je nutné tuto skutečnost při 
modelování založeném na cestách modelovat pomocí nerovnic uvedených v kapitole 6.1.4.2. 

Nechť je definována vzájemná závislost mezi projekty X1 a X1+m. Bez újmy na obecnosti 
můžeme předpokládat, že tyto vzájemné závislosti jsou definovány vždy pouze mezi jednou 
činností z každého projektu. A opět bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že 
z každého uvedeného projektu vzniknou aplikací jiných modelovacích algoritmů k umělých 
projektů, kde pouze umělé projekty 1…t (kde t ≤ k) obsahují danou činnost v definované 
vzájemné závislosti. 

 

( ix ’ + ix ’’ + … + ix t ) – ( 1+ix ’ + 1+ix ’’ + … + 1+ix t ) 0≤  

( 1+ix ’ + 1+ix ’’ + … + 1+ix t ) – ( ix ’ + ix ’’ + … + ix t ) 0≤  

 ∀ i = 1 … m-1 
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Poznámka: Pro zjednodušení zápisu výše uvedených nerovnic bylo použito 
následujícího značení. 

 ix ’ = ix 1, ix ’’ = ix 2, ix ’’’ = ix 3, atd. 

Samozřejmě tento model předpokládá zavedení exkluzivních závislostí mezi umělými 
projekty vygenerovanými ze stejného projektu. 

( 1+ix ’ + 1+ix ’’ + … + 1+ix t ) 1≤  

( ix ’ + ix ’’ + … + ix t ) 1≤  

 

Příklad: 

Mějme projekt A mající ve vzájemné závislosti se svojí činností X činnost Y z projektu B. 
Nechť je projekt B ve vzájemné závislosti s projektem C, jehož mandatorním projektem je 
projekt D. 

 

 

 

 
Obr. 30 Příklad vzájemné závislosti mezi činnostmi 
 

Předpokládejme, že z projektu A aplikací jiných modelovacích algoritmů vznikly dva umělé 
projekty A’ a A’’, kde pouze projekt A’ obsahuje ve svém workflow činnost X. Podobnou 
situaci uvažme u projektu B, kde předpokládejme jeho rozpad na umělé projekty B’, B’’ a 
B’’’. Zmíněnou činnost Y však budou obsahovat pouze projekty B’ a B’’.  

Výsledné nerovnice popisující dané portfolio mají následující podobu. 

ax ’ – ( bx ’+ bx ’’) 0≤  

( bx ’+ bx ’’) – ax ’ 0≤  

( bx ’+ bx ’’ + bx ’’’) – cx 0≤  

cx  – ( bx ’+ bx ’’ + bx ’’’) 0≤  

cx  – dx 0≤  

(Y) (X) 
A D C B 
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Exkluzivní závislosti mezi umělými projekty vygenerovanými ze stejného projektu: 

ax ’ + ax ’’ 1≤  

bx ’+ bx ’’ + bx ’’’ 1≤  

 

6.2.6 Vzájemná závislost činností – modelování vrcholů a hran 
V situaci výskytu vzájemné závislosti obsahující alespoň jednu činnost a za použití 
modelování založeném na hranách či uzlech, je zapotřebí použití následujícího postupu. 
Vezměme příklad uvedený v předchozí kapitole 6.2.5 pro obecný zápis nerovnic vzájemných 
závislosti. Nechť činnost uvedená vzájemné závislosti mezi projekty je v každém z projektů 
označena jako činnost a. 

Modelování založené na uzlech: 

 aix . – aix ).1( + 0≤  

aix ).1( +  – aix . 0≤  

   ∀ i = 1 … m-1 

Poznámka: aix ).1( +  … rozhodovací proměnná činnosti a v projektu i+1    

Jak je vidět, je opět použito přístupu modelování za pomocí obousměrné mandatorní 
závislosti.   

 

Model založený na hranách: 

sign(� ),).(( akix� )  – sign(� ),).(1( akix +� ) 0≤  

sign(� ),).(1( akix +� )  – sign(� ),).(( akix� ) 0≤  

∀ i = 1 … m-1 

 

Poznámka: 

� ),).(1( akix +�   … součet rozhodovacích proměnných všech incidentních 

hran s činností a v projektu (i+1) 
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6.2.7 Podporující závislost mezi činnostmi 
Podporující závislosti mezi činnostmi (popřípadě mezi činnostmi a projekty) lze modelovat 
opět pomocí projektů podpory (umělé projekty představující danou podporu), tak jak to bylo 
popsáno v kapitole 6.1.5. 

Příklad: 

Mějme složenou podporující závislost, kde podporující činností bude činnost A z projektu X a 
podporujícím projektem bude projekt Y. Podporujícími elementy bude jedna činnost a jeden 
projekt. Podporovanou činností bude činnost B z projektu Z. Podle postupu popsaném 
v kapitole 6.1.5 vytvoříme projekty podpory W. 

Modelování založené na cestách: 

xw – (xx’+ xx’’+ xx’’’) ≤ 0 

xw – xy ≤ 0 

xw – (xz’+ xz’’) ≤ 0 

 

Vysvětlivky: 

Předpokládejme, že projekt X byl aplikací jiných modelovacích algoritmů 
rozpadnut na několik umělých projektů, z nichž všechny ty, co obsahují činnost 
A, mají rozhodovací proměnné xx’, xx’’ a xx’’’. Podobný rozpad na umělé 
projekty předpokládejme i u projektu Z, z nichž všechny ty, co obsahují činnost 
B, mají rozhodovací proměnné xz’ a xz’’. 

Modelování založené na uzlech: 

xw – xx.a ≤ 0 

xw – xy ≤ 0 

xw – xz.b ≤ 0 

 

Poznámky: xw … rozhodovací proměnná projektu W 

      xx.a. … rozhodovací proměnná činnosti A v projektu X 

Modelování založené na hranách: 

xw – � ),.( akxx�   ≤ 0 

xw – xy ≤ 0 
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xw – � ),.( bkzx� ≤ 0 

 

Vysvětlivky: � ),.( bkzx� … součet rozhodovacích proměnných všech 

incidentních hran s činností b v projektu z 

 

Tento druh vzájemné závislosti se dá použít například pro modelování situace sdílení činností 
mezi různými projekty (viz kapitola 7.5). 

6.2.8 Negativně ovlivňující závislosti mezi činnostmi 
Pro modelování negativně ovlivňující závislosti mezi činnostmi lze použít přístup, založený 
na modelování tzv. projektu negativního ovlivnění, který byl popsán v kapitole 6.1.6. Pro 
popis nerovnic, které je nutné přidat do modelu úlohy, nám poslouží následující obecné 
zadání negativně ovlivňující závislosti. 

 

 Negativně ovlivněná činnost: A 

 Projekt negativně ovlivněné činnosti: I 

 Negativně ovlivňující projekty nebo projekty s negativně ovlivňujícími činnostmi B: 
         1,2, …, m 

 Projekt negativního ovlivnění: W 

 

Nerovnice pro jednotlivé přístupy modelování mají následující podobu. 

Modelování založené na cestách: 

 � ����  + (� ����  + … + � ���� ) – xw ≤ m 

 Vysvětlivky: 

 � ����  … součet rozhodovacích proměnných umělých projektů vytvořených 

                               z negativně ovlivněného projektu i obsahující činnost A  

� ����   …  součet rozhodovacích proměnných umělých projektů vytvořených 

                    z negativně ovlivňujícího projektu 1 obsahující definovanou negativně 
                   ovlivňující činnost B 

 xw … rozhodovací proměnná uměle vytvořeného projektu (projektu negativního 
               ovlivnění) 
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    m … počet negativně ovlivňujících projektů v dané složené negativní závislosti (m je  
    rovné 1 v případě, kdy se nejedná o složenou negativní závislost) 

 

Modelování založené na uzlech: 

xi.a + (x1.b + … + xm.b) – xw ≤ m 

 Vysvětlivky: 

xi.a … rozhodovací proměnná negativně ovlivněné činnosti A v projektu I  

x1.b … rozhodovací proměnná negativně ovlivňující činnosti v projektu 1 

xw … rozhodovací proměnná uměle vytvořeného projektu (projektu negativního 
ovlivnění) 

m … počet negativně ovlivňujících činností (popřípadě i projektů) v dané složené 
                     negativní závislosti (m je rovno 1 v případě, kdy se nejedná o složenou negativní 
                   závislost) 

 

Modelování založené na hranách: 

sign(� x�.(�,�)� ) + (sign(� x�.(�,�)� ) + … + sign(� x	.(�,�)� )) – xw ≤ m 

Vysvětlivky: 

� x�.(�,�)�  … součet rozhodovacích proměnných všech incidentních hran s negativně 

ovlivněnou činností A v i-tém projektu 

� x�.(�,�)�  … součet rozhodovacích proměnných všech incidentních hran s negativně 

ovlivňující činností B v projektu 1 

xw … rozhodovací proměnná uměle vytvořeného projektu (projektu negativního 
ovlivnění) 

m … počet negativně ovlivňujících činností (popřípadě i projektů) v dané složené 
negativní závislosti (m je rovno 1 v případě, kdy se nejedná o složenou 
negativní závislost) 
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7 Zdroje 
Pro projektová workflow jsou zdroje přirovnávány k rozpočtu, který je k dispozici pro 
realizaci projektů. Ovšem i na tento dostupný rozpočet (zdroj) lze nahlížet několika různými 
způsoby, které jsou popsány v následujících podkapitolách. 
 
Před samotným uvedením popisů jednotlivých modelovacích algoritmů pro jednotlivé typy a 
charakteristiky definovaných zdrojů, je nutné poznamenat, že všechny algoritmy popsané 
v následujících podkapitolách lze použít nezávisle na zvoleném přístupu modelování 
workflow. Jinými slovy řečeno, pokud v nějaké z následujících podkapitol není explicitně 
řečeno jinak, lze uvedený postup aplikovat na jakýkoliv přístup k modelování workflow 
popsaný v kapitole 5. 

7.1 Unární zdroje 
Nejjednodušším typem zdroje je tzv. unární zdroj, který umožňuje v daném časovém 
okamžiku realizaci pouze jednoho projektu. Unární zdroj je vlastně speciálním typem 
kumulativního zdroje s kapacitou rovné 1 za předpokladu, že každý projekt (činnost) požaduje 
pro svoji realizaci právě jednu jednotku z kapacity zdroje. 
  
Tento pohled na zdroj se však vůbec neshoduje s povahou optimalizace finančního rozpočtů 
pro realizaci projektů, a z toho důvodu není tento typ zdroje v rámci této práce dále popsán. 
Unární zdroje velice často slouží například pro modelování výrobních zdrojů nebo jedné 
jednotky lidských zdrojů. Modelování a rozvrhování s tímto typem zdroje jsou například 
popsány v materiálech o plánování a rozvrhování [13]. 

7.2 Globální kumulativní zdroje 
Při použití globálního kumulativního zdroje je možné několik aktivit zpracovávat paralelně, 
ovšem za předpokladu, že není překročena kapacita zdroje (rozpočet). Při použití tohoto typu 
zdroje je možné do výsledného portfolia začlenit tolik projektů, jejichž celkový součet 
nákladů nepřesahuje kapacitu zdroje (finanční rozpočet). Tento kumulativní zdroj je nazýván 
globálním, neboť je společný pro všechny projekty v zadání dané instance problému. 

7.3  Segmentální kumulativní zdroj 
Složitějším typem kumulativního zdroje je tzv. segmentální kumulativní zdroj. Jedná se o typ 
zdroje požadující rozdělení rozvrhovacího prostoru na (časové*) segmenty. Toto rozdělení 
plánovacího prostoru však vyžaduje, aby u definice každého projektu bylo uvedeno, ve 
kterém časovém segmentu může být realizován. Segmentální kumulativní zdroj je popsán 
svými kapacitami (rozpočty) pro jednotlivé segmenty. 
 
V nejjednodušším případě jednotlivé projekty nepřesahují svojí realizací jeden segment. 
Potom takovou úlohu lze řešit zvlášť pro jednotlivé segmenty. Jinými slovy to znamená, že u 
definice každého projektu je uveden právě jeden časový segment, ve kterém může být 
realizován a na každý takový časový segment nahlížíme jako na úlohu s globálním 
kumulativním zdrojem (s danou kapacitou pro daný segment) popsaným v kapitole 7.2. V této 
kapitole však dále nebudeme uvažovat tento nejtriviálnější případ segmentálního zdroje, ale 
budeme se zaobírat případem, kdy při realizaci projektů bude muset řešící algoritmus také 
rozhodnout, ve kterém segmentu bude daný projekt realizován. Z toho plyne, že každý projekt 
musí mít definovanou množinu segmentů, v rámci kterých může být daný projekt realizován. 
 
Lze snadno nahlédnout, že globální kumulativní zdroj je vlastně specifickým typem 
segmentálního zdroje mající pouze jeden segment. 
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Poznámka: * Z pohledu business uživatelů může časový segment například reprezentovat 
nějaký měsíc nebo nějaké fiskální období dané společnosti apod. Z tohoto důvodu některé 
podkapitoly této kapitoly předpokládají uspořádatelnost těchto segmentů. 

7.3.1 Rozvrhovatelné projekty 
Rozvrhovatelné projekty jsou takové projekty, které mají u svojí definice uvedeno několik 
možných segmentů, v rámci kterých mohou být realizovány. Tyto rozvrhovatelné projekty 
můžeme dále dělit do dvou typů podle toho, jestli jeho samotná realizace na úrovni činnosti 
smí být rozvržena na několik segmentů (překrývající projekt), nebo jestli smí být rozvržena 
pouze v rámci jednoho segmentu (nepřekrývající projekt).  

7.3.1.1 Nepřekrývající projekt  

Pokud rozvrhovatelný projekt může mít svoji realizaci rozvrhnutou pouze v rámci jednoho 
segmentu, potom z takového projektu vytvoříme dvě kopie (nebo více podle počtu 
překrývaných segmentů) a mezi ně položíme exkluzivní závislost. Každý potom přiřadíme do 
jiného segmentu uvedeného v definici původního projektu. 
 
Přesněji řečeno nepřekrývající projekt modelujeme následujícím způsobem. 
Z nepřekrývajícího projektu vygenerujeme tolik umělých projektů, kolik překrývá segmentů. 
Všechny mají stejné hodnoty atributů jako ten původní. Každý z těchto uměle 
vygenerovaných projektů bude moci být realizován v právě jednom z překrývaných 
segmentů. Mezi těmito vygenerovanými projekty musí být zavedeny exkluzivní závislosti. 
Bude se tedy jednat o úplný graf z exkluzivních závislostí mezi těmito vygenerovanými 
projekty. 

 

Formální zápis algoritmu pro modelování rozvrhovatelných nepřekrývajících projektů: 
 

foreach Xi | Xi je rozvrhovatelný nepřekrývající projet do 

 Result ← {} 

foreach Si | Si ∈ S kde S je množina segmentů definována pro realizaci 
projektu Xi do 

create X’i | X’i kopie Xi 

Přiřaď segment Si jako jediný segment pro realizaci X’i  

Result ← Result ∪ {X’i} 

end foreach 

defineExclusiveDependencies(Result) 

Projekt Xi odstraň ze zadání problému (nebude součástí vstupu řešícího 
algoritmu) 

Přidej do zadání problému množinu projektů Result 

end foreach 
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Poznámka: Kopií projektu je míněn projekt se stejnými hodnotami jako kopírovaný projekt až 
na množinu segmentů, ve kterých nově vytvořený projekt může být realizován (rozvrhnut). 

Procedura defineExclusiveDependencies zavádí mezi všemi projekty zadanými jako parametr 
exkluzivní závislosti. Výsledkem je tedy úplný graf z exkluzivních závislostí mezi projekty 
předanými jako parametr. 

7.3.1.2 Překrývající projekt  

Pokud samotná realizace (rozvrhnutí) projektu může být rozdělena do více segmentů, 
nazýváme takový projekt překrývajícím projektem. Překrývající projekty jsou tzv. 
„přerušitelné“. To znamená, že například část projektu je realizována v prvním segmentu, 
v druhém segmentu není projekt realizován vůbec a ve třetím segmentu je realizována 
zbývající část projektu. 

Postup pro modelování překrývajících projektů je závislý na tom, jestli modelujeme statické 
projekty nebo projektová workflow. V případě rozvrhování projektových workflow do 
segmentů předpokládáme, že každá činnost je realizována v právě jednom segmentu. 
Překrývání segmentů se tedy odehrává na úrovni projektu (projektového workflow). 

7.3.1.2.1 Překrývající statické projekty – neefektivní algoritmus modelování 
Pokud se překrývání do více segmentů týká statických projektů, tak můžeme pro jejich 
modelování použít dva různé způsoby. První z nich, který je popsán v této kapitole, 
představuje naivní (značně neefektivní) přístup k modelování překrývajících statických 
projektů. 
 
Cíl modelování: 

Vyjádření překrývání realizace statického projektu přes několik definovaných segmentů 
pomocí lineárních podmínek typu „≤“. 

Z překrývajícího statického projektu se vytvoří tolik kopií, kolik může překrývat segmentů. 
Každý takový uměle vytvořený projekt má stejné atributy jako původní statický projekt, ale 
pro realizaci každého z nich nadefinujeme jeden ze segmentů, ve kterém mohl být realizován 
původní statický projekt. Hlavním rozdílem je, že rozhodovací proměnné těchto umělých 
projektů mají obor hodnot z intervalu <0;1>. Nepožadujeme tedy celočíselné hodnoty 
rozhodovacích proměnných, které jsou asociovány s umělými projekty. Pro tyto nové 
rozhodující proměnné však budou platit nové omezující podmínky (viz níže). Pokud navíc byl 
původní statický projekt v nějaké závislosti s jiným projektem, potom ve stejné závislosti 
místo původního statického projektu je každý výše vytvořený umělý projekt. 

Toto modelování sice nevyžaduje celočíselnou hodnotu rozhodovacích proměnných 
vzniklých umělých projektů, ale zase požaduje větvení úlohy podle přidání následujících 
omezujících podmínek.  

Pro statický projekt X rozvrhovatelný do i,…,i+j segmentů je nutné přidat následují podmínky 
modelující realizaci daného projektu. 

xi + xi+1 + … + xi+j ≤ 1 
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xi + xi+1 + … + xi+j ≥ 1  

(nebo: xi + xi+1 + … + xi+j = 1 ) 

A do druhé větve výpočtu úlohy přibude podmínka modelující nerealizaci daného projektu: 

xi + xi+1 + … + xi+j ≤ 0 

xi + xi+1 + … + xi+j ≥ 0 (v případě řešiče založeném na lineárním programování není 
třeba tuto podmínku explicitně uvádět, neboť je vždy splněna 
při použití simplexové metody pro řešení úloh lineárního 
programování) 

(nebo: xi + xi+1 + … + xi+j = 0) 

Poznámka: xi je rozhodovací proměnnou kopie projektu Y s definovaným segmentem i pro 
svoji realizaci (rozvrhnutí). 

Pokud je v zadání optimalizačního problému nadefinováno několik překrývajících statických 
projektů, je nezbytné vygenerovat takový počet modelů dané úlohy, aby byly namodelovány 
všechny možné kombinace realizací a nerealizací nadefinovaných statických překrývajících 
projektů. Vše je názorně vysvětleno na následujícím příkladě. 

Příklad: 

 Instance zadání problému optimalizace portfolia … P 

 Statické překrývající projekty v zadání P … A, B, C 

 Model zadání problému P bez modelů projektů A, B, C … I 

 Nerovnice popisující realizaci A (xi + xi+1 + … + xi+j = 1, viz výše) … A+ 

 Nerovnice popisující nerealizaci A (xi + xi+1 + … + xi+j = 0, viz výše) … A- 

 Nerovnice popisující realizaci B (viz výše) … B+ 

 Nerovnice popisující nerealizaci B (viz výše) … B- 

 Nerovnice popisující realizaci C (viz výše) … C+ 

 Nerovnice popisující nerealizaci C (viz výše) … C- 

 

Do řešícího algoritmu budou předány následující modely daného problému. 

I ∪ A+ ∪ B+ ∪ C+ 

I ∪ A- ∪ B+ ∪ C+ 

I ∪ A+- ∪ B- ∪ C+ 
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I ∪ A+ ∪ B+ ∪ C- 

I ∪ A+ ∪ B- ∪ C- 

I ∪ A- ∪ B- ∪ C+ 

I ∪ A- ∪ B+ ∪ C- 

I ∪ A- ∪ B- ∪ C- 

 Výsledným optimálním portfoliem bude samozřejmě takové portfolio, které je 
modelováno modelem dosahující nejvyšší hodnoty účelové funkce (zisku) po aplikaci 
řešícího algoritmu. 

Důkaz správnosti: 

Správnost výše popsaného modelování dokážeme rozborem případů, které jsou popsány níže 
uvedenými tvrzeními. 

Tvrzení 1: Jednotlivé navrhované rovnice správně modelují realizaci či nerealizaci daného 
projektu. 

 Navrhované rovnice pro statický projekt X rozvrhovatelný do i,…,i+j segmentů. 

 xi + xi+1 + … + xi+j = 0 …  nerealizace projektu X 

 xi + xi+1 + … + xi+j = 1 …  realizace projektu X 

 Toto tvrzení je zjevně pravdivé díky zvolenému intervalu oboru hodnot jednotlivých 
rozhodovacích proměnných. Definiční obor každé rozhodovací proměnné xi,…, xi+j je 
uzavřený interval <0;1>. Tento zvolený interval a výše uvedené rovnice nám zaručují, 
že rozvrhovatelný projekt bude buď realizovaný celý (součet rovnající se 1) nebo 
vůbec (součet rovnající se 0). Zároveň tento zvolený interval oboru hodnot umožňuje 
takovou částečnou realizaci projektu v rámci jednotlivých segmentů (rozhodovací 
proměnná xi může být neceločíselná), že tyto částečné realizace dávají napříč 
segmenty, které jsou definovány pro realizaci, úplnou realizaci daného projektu. 

Tvrzení 2: Rozpady modelovaného problému musí pokrýt všechny možné kombinace 
realizace a nerealizace všech definovaných statických rozvrhovatelných projektů. 

 Toto tvrzení je vlastně pouze jinak zformulovaný invariant navrženého algoritmu, 
tudíž platnost tohoto tvrzení je přímo vyplývající z definovaného projektu. 

7.3.1.2.2 Překrývající statické projekty – efektivní algoritmus modelování 
V porovnání s výše uvedeným algoritmem pro modelování překrývajících statických projektů 
je níže popsaný algoritmus značně efektivnější, neboť při jeho použití nevzniká rozpad 
modelovacího prostoru (viz v předchozí kapitole popsaný postup vytváření nových modelů). 
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Cíl modelování: 

Vyjádření překrývání realizace statického projektu přes několik definovaných segmentů 
pomocí lineárních podmínek typu „≤“. V tomto případě není povolen rozpad úlohy, jak tomu 
bylo u modelovacího algoritmu ve výše uvedené kapitole. 

Efektivní algoritmus pro modelování překrývajících statických projektů je založen na stejném 
vytváření umělých projektů pro každý segment, který je možné použít pro realizování nějaké 
části daného překrývajícího statického projektu.  

Statický projekt C 

Segmenty pro realizaci: I, …, In 

Umělé projekty představující realizaci v určitém segmentu: c1, …, cn 

K takto modelovanému statickému projektu C je nutné vytvořit nulový (viz poznámka) umělý 
nulový projekt K a následující omezující podmínky. 

∀ i, xi  ≤ 1  

∑ ���  - xK = 0 

 

Poznámky: 

Nulový projekt je takový projekt, jehož všechny atributy jsou rovny 0. 

Nulový projekt K má pro svoji realizaci definovaný libovolný jeden segment. 

xi … rozhodovací proměnná umělého projektu c1 

xK ... rozhodovací proměnná nulového projektu umělého projektu K 

Jako u neefektivní verze algoritmu ani tady není požadována celočíselná hodnota pro 
rozhodovací proměnné projektů představují realizaci v jednotlivých segmentech. 
Naproti tomu rozhodovací proměnná umělého projektu K je binární. 

 

Důkaz správnosti: 

Správnost výše popsaného modelování dokážeme rozborem případů, které jsou popsány níže 
uvedenými tvrzeními. 

Tvrzení 1: Každý z projektů ci modeluje nulovou, částečnou nebo úplnou realizaci 
modelovaného projektu C v rámci daného segmentu. 



89 
 

Toto tvrzení platí díky definici všech projektů c1 a zavedení jejich rozhodovacích 
proměnných s oborem hodnot z uzavřeného intervalu <0;1>. 

Tvrzení 2: Všechny umělé projekty ci představují dohromady rozhodnutí o realizaci či 
nerealizaci projektu C. 

Toto tvrzení platí díky přidané podmínce: 

∑ ���  - xK = 0 

Jelikož rozhodovací proměnná umělého projektu K je binární, tak je zřejmě, že ∑ ���  musí být rovna 0 nebo 1, jinak není možné uvedenou rovnici splnit. Protože 
umělý projekt K je nulový nemá rozhodnutí a jeho začlenění nebo nezačlenění do 
výsledného portfolio žádný vliv na řešící algoritmus výběru optimálního portfolio. 

Pokud platí tvrzení 1 i 2 je cíl modelování, který byl určen pro navržený algoritmus v této 
kapitole, splněn. 

7.3.1.2.3 Překrývající projekt  - rozvrhování činností 
V případě překrývajících projektů s definovaným workflow je nutné činnosti rozvrhnout do 
jednotlivých segmentů. Samotná realizace činnosti v rámci zvolených segmentů musí 
samozřejmě zachovat precedenční podmínky definované hranami mezi jednotlivými 
činnostmi. To znamená, že pokud máme ve workflow dvě činnosti A a B, kde činnost B je 
sériově následující po činnosti A, potom činnost B nesmí být realizována v žádném segmentu 
předcházející segmentu zvoleném pro realizaci činnosti A. Poznamenejme, že sériově 
následující činnosti mohou být společně realizovány v rámci stejného segmentu. 

Činnost musí v rámci nějakého segmentu být realizována celá nebo vůbec. 

7.3.1.2.3.1 Překrývající projekt  - modelovací algoritmus 

Níže popsaný přístup k modelování rozvrhovatelných projektů mající workflow, je založen na 
modelování samotného rozhodnutí o rozvržení jednotlivých aktivit do jednotlivých segmentů. 
 
Cíl modelování: 
Namodelovat možnost rozvržení jednotlivých aktivit mezi segmenty pomocí statických 
projektů definovaných v kapitole 2.2.4. Tyto statické projekty musí modelovat možnost 
realizace workflow v rámci několika segmentů. 
 
Před samostatným postupem navrhovaného algoritmu poznamenejme, že níže uvedený 
algoritmus předpokládá za svůj vstup projekt s workflow v normovaném tvaru. 
 

procedure ModelOverlappingWorkflow(overlappingProject) 

 startActivity ← GetStartActivity(overlappingProject) 

segments ← GetSegments(overlappingProject) 

ExecuteModellingOfOverlappingWorkflow (startActivity, {}) 
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startActivityProjects ← GetActivityProjects(startActivity) 

foreach stopActivity in GetStopActivities(overlappingProject) 

 stopActivityProjects ← GetActivityProjects(stopActivity) 

 ∑ ��
�� ���������������� − � ��
�� ����������������  ≤ 0 

end foreach 

end procedure 

 

procedure ExecuteModellingOfOverlappingWorkflow(activity, processedAcitvities) 

activityProjects ← CreateActivityProjects(activity, processedAcitvities) 

processedAcitvities ← { processedActivities} ∪ {activity} 

foreach successor  in GetSuccessors(activity) 

 successorProjects ← CreateActivityProjects(successor, processedAcitvities) 

 AddConstraint(SI.sum(activityProjects) – SY.sum(successorProjects) <= 0) 

 if successor∉ processedAcitvities then 

 ExecuteModellingOfOverlappingWorkflow  

(successor, processedAcitvities) 

end  if 

end foreach 

end procedure 

 
function CreateActivityProjects(activity, processedActivities) 
 
 if actvity ∈ processedActivities 
  
  return GetActivityProjects(activity) 
 
 else 
 

result ← {} 

 foreach segment in GetSegments(activity) 
 

 newProject ← CreateNewProject() 
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newProject.Risk ← actvity.Risk 

newProject.Cost ← actvity.Profit 

 newProject.Cost ← actvity.Cost 

 newProject.Segment ← segment 

 result ← result ∪ newProject 

 end foreach 
 
 DefineExclusiveDependencies(result) 

 return result 

end if 

end function 
 

 
Vysvětlivky: 
 

Funkce GetActivityProjects vrací množinu umělých projektů aktivit, které byly 
z aktivity, která je předaná jako parametr této funkce, vytvořeny již v předchozích 
fázích tohoto modelovacího algoritmu. 

 
Procedura defineExclusiveDependencies zavádí mezi všemi projekty zadanými jako 
parametr exkluzivní závislosti. Výsledkem je tedy úplný graf z exkluzivních závislostí 
mezi projekty předanými jako parametr. 

 Funkce GetSegments(activity) vrací množinu segmentů, které jsou definovány pro 
realizaci projektu, do jehož workflow patří aktivita předaná v parametru této funkce. 

 
Procedura AddConstraint(constraint) přidává omezující podmínku předanou 
parametrem do modelu úlohy. 

 

Důkaz správnosti: 

Správnost výše uvedeného algoritmu dokážeme pomocí následujících tvrzení. 
 
Před samotným důkazem připomeňme, že předpokladem navrženého algoritmu je na vstupu 
projekt s normovaným workflow. Jak již bylo řečeno v kapitole 2.3.2 normované workflow 
tvoří jednu cestu realizace. 
 
Tvrzení 1: Činnosti ve  workflow mají stejnou výslednou hodnotu svých rozhodovacích 
proměnných. 
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Toto tvrzení dokážeme přímým důkazem. Při analýze navrženého algoritmu snadno 
nahlédneme, že procedura ExecuteModellingOfOverlappingWorkflow je postupně volána od 
počáteční činnosti rekurzivně na všechny činnosti sériově následující nebo následující 
v paralelním větvení. Pro každou činnost a k ní všechny činnosti následující (sériově nebo 
v paralelním větvení) je přidána následující omezující podmínka. 
 

AddConstraint(SI.sum(activityProjects) – SY.sum(successorProjects) <= 0) 

Vysvětlivky: 
activityProjects ... projekty činností vygenerovaných z nějaké právě modelované 

činnosti 
successorProjects ... projekty činností následující (sériově či v paralelním větvení) po 

právě modelované činnosti (ze které jsou vygenerovány projekty 
činností activityProjects) 

 
Z této omezující podmínky je patrné, že nemůže nastat, aby výsledná rozhodovací proměnná 
nějaké činnosti v modelovaném workflow byla 1 a hodnota rozhodovací proměnné nějaké její 
následující činnosti byla 0. Může ale nastat, že počáteční činnost bude mít hodnotu své 
rozhodovací proměnné rovnu 0 a ostatní činnosti v daném workflow budou mít svoje 
rozhodovací proměnné rovny 1. Taková situace je ošetřena přidáním následující podmínky (v 
proceduře ModelOverlappingWorkflow) pro každou ukončovací činnost v daném workflow. 
 

� ��
�� ���������������� − � ��
�� ����������������  ≤ 0 

 
Tvrzení 2: Jsou vždy splněny precedenční podmínky mezi činnostmi. 
 
Splnění precedenčních podmínek zajišťuje přidání omezující podmínky (v proceduře 
ExecuteModellingOfOverlappingWorkflow): 
 

AddConstraint(SI.sum(activityProjects) – SY.sum(successorProjects) <= 0) 

 
Poznámka: Cesta ve workflow je souvislý podgraf workflow obsahující počáteční činnost a 
alespoň jednu ukončovací činnost nebo alternativně ukončovací činnost a zároveň nesmí 
obsahovat alternativní a alternativně paralelní větvení. 

7.3.2 Přelévání nevyužitého zdroje 
Pokud máme úlohu s rozdělením plánovacího prostoru na časové segmenty s tím, že 
nevyužitá kapacita zdroje v jednom časovém segmentu může být využita v nějakém 
z následujících segmentů, lze takovou úlohu modelovat jedním z následujících způsobů. 
 
Poznámka: Pro zjednodušení zápisu bude takový typ segmentu (zdroje v daném segmentu) 
označován jako „přelévatelný segment“ („přelévatelný zdroj segmentu“). 

7.3.2.1 Modelování nevyužitého zdroje – celočíselně 

Jednou z možností jak modelovat přelévání nevyužitého zdroje je pomocí umělých 
proměnných s binárními rozhodovacími proměnnými a to způsobem popsaným níže. 
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Cíl modelování: 

Namodelování možnosti využití nevyužitých kapacit z přelévatelného segmentu 
v následujících segmentech. Požadavkem tohoto  algoritmu je použití pouze celočíselných 
rozhodovacích proměnných pro nově vzniklé umělé projekty. 

Do každého segmentu s rozpočtem A (kapacita daného přelévatelného zdroje pro daný 
segment) přidáme A projektů s 0 ziskem a s +1 náklady (takový projekt budeme dále nazývat 
jako zatěžující). To znamená, že při realizaci takového projektu je snížen zdroj v daném 
segmentu o jednu jednotku, aniž by se zvětšil zisk v daném segmentu.  
 
Ve všech následujících segmentech je nutné vytvořit opět A projektů (A projektů pro každý 
následující segment - předpokládá se, že segmenty tvoří nějakou časovou řadu – nějaká 
období) mající náklady -1 a zisk 0. To znamená, že se jedná o projekty zvyšující kapacitu 
zdroje v daném segmentu (dále je budeme nazývat jako zvyšující), ale nezvyšující zisk pro 
daný segment. Takový projekt musí být samozřejmě spojen v mandatorní závislosti se svým 
zatěžujícím projektem. A samozřejmě se všemi ostatními zvyšujícími projekty 
vygenerovanými ze stejného zatěžujícího projektu musí být v exkluzivní závislosti. Tudíž je 
nutné vytvořit úplný graf z exkluzivních závislostí mezi zvyšujícími projekty 
vygenerovanými ze stejného zatěžujícího projektu. 
 
Formální zápis algoritmu pro modelování přelévání nevyužitého zdroje (s binárními 
rozhodovacími proměnnými): 

 

noveProjekty = ∅ 

foreach prelevatelnySegment 
 
 zatezujiciProjekty = ∅ 

zvysujiciProjekty = ∅ 
 
 for I:=0 to zdroj.GetKapacita(prelevatelnySegment) do 
  zatezujiciProjekt ← VytvorNulovyProjekt() 
  zatezujiciProjekt.SetNaklady(+1) 
  zatezujiciProjekt.SetSegment(prelevatelnySegment) 
 
  zvysujiciProjekt ← VytvorNulovyProjekt() 
  zvysujiciProjekt.SetNaklady(-1) 
  zvysujiciProjekt.SetMandatorniProjekt(zatezujiciProjekt) 
 
  zatezujiciProjekty ← ZatezujiciProjekty ∪ {zatezujiciProjekt} 

zvysujiciProjekty ← ZvysujiciProjekty ∪ {zvysujiciProjekt} 
 
 end for 
 
 zvysujiciProjetkySegmenty = ∅ 

foreach nasledujiciSegment in GetNasledujiciSegmenty(prelevatelnySegment) do 
zvysujiciProjetkySegmenty ←  
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zvysujiciProjetkySegmenty ∪ SetSegments(zvysujiciProjekty,  
 nasledujiciSegment) 
 end foreach 
 
 ZavedUplnyGrafExkluzivnichZavislosti(zvysujiciProjektySegmenty) 
 noveProjekty ← noveProjekty ∪ {zatezujiciProjekty} ∪ {zvysujiciProjektySegmenty} 
 
end foreach 
return noveProjekty 
 
Poznámky:  

Funkce zdroj.GetKapacita(segment) vrací kapacitu zdroje pro segment předaný 
v parametru.  
 
Funkce VytvorNulovyProjekt(segment) vytváří nulový projekt v segmentu předaném 
parametrem.  
 
Funkce GetNasledujiciSegmenty(Segment) vrací posloupnost segmentů následujících 
po segmentu předaném v parametru.  
 
Metoda SetSegment(Segment) nastavuje segment pro danou instanci projektu.  
 
Metoda SetMandatorniProjekt(zatezujiciProjekt) nastavuje mandatorní projekt 
předaný parametrem dané instanci projektu.  
 
Funkce SetSegments vrací posloupnost projektů předaných prvním parametrem funkce 
s nastaveným segmentem pro svoji realizaci předaným druhým parametrem.  
 
Funkce ZavedUplnyGrafExkluzivnichZavislosti(zvysujiciProjetkySegmenty) zavede 
mezi zvyšujícími projekty vytvořenými ze stejného zatěžujícího projektu exkluzivní 
závislosti, tak že z nich vznikne úplný graf exkluzivních závislostí.  
 

Důkaz správnost: 
Správnost výše navrženého algoritmu dokážeme ověřením platnosti následujících tvrzení. 
 
Tvrzení 1: Kapacita získaná zvyšujícími projekty odpovídá kapacitě nevyužité 
v modelovaném přelévatelném segmentu. 
 
Toto tvrzení dokážeme přímým důkazem. Každý zvyšující projekt (s hodnotou nákladů -1) 
má jako svůj mandatorní projekt nějaký zatěžující projekt (s hodnotou nákladů +1) 
v modelovaném přelévatelném segmentu. Příkaz v algoritmu: 
 

zvysujiciProjekt.SetMandatorniProjekt(zatezujiciProjekt) 
 
To znamená, že pokud bude vybraný pro realizaci nějaký zvyšující projekt, musí být také 
vybrán pro realizaci příslušný zatěžující projekt. Zatěžujících a k nim zvyšujících projektů je 
v rámci segmentu vždy vytvořeno pouze tolik, kolik je kapacita modelovaného přelévatelného 
segmentu. Příkaz v algoritmu: 
 
 for I:=0 to zdroj.GetKapacita(prelevatelnySegment) do 
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Ještě nám zbývá dokázat, že realizovaných zvyšujících projektů vytvořených k danému 
zatěžujícímu projektu je nejvýše jeden. To dokážeme definicí procedury 
ZavedUplnyGrafExkluzivnichZavisloti. 
 
Realizace zatěžujícího projektu vlastně představuje jednu jednotku nevyužité kapacity daného 
přelévatelného segmentu. 
 
Tvrzení 2: Kapacita získaná zvyšujícími projekty je k dispozici až ve všech segmentech 
následujících po modelovaném segmentu. 
 
Toto tvrzení snadno dokážeme odkazem na následující cyklus v navrženém algoritmu. 
Příkaz v algoritmu: 
 
 foreach nasledujiciSegment in GetNasledujiciSegmenty(prelevatelnySegment) 
 
V tomto cyklu navržený algoritmus vytváří zvyšující projekty realizovatelné pouze 
v segmentech následujících po modelovaném přelévatelném segmentu. 
  

zvysujiciProjetkySegmenty ∪ SetSegments(zvysujiciProjekty, nasledujiciSegment) 
 
 
Příklad: 
 
Mějme segmenty I, II, III, kde segment I umožňuje přelévání nevyužité kapacity. Nechť 
kapacita zdroje segmentu 1 je 3. Následné schéma zobrazuje vygenerované zatěžující projekty 
(značené znaménkem ‘-‘) a zvyšující projekty (značené znaménkem ‘+‘). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 I II III 
 
Obr. 31 Příklad celočíselného modelování nevyužitého zdroje 
 
Je nezbytné podotknout, že velikou nevýhodou tohoto postupu je velký narůst časové 
složitosti výpočtu optimálního portfolia způsobený zvýšením počtu projektů ve výpočtu. Na 
druhou stranu lze za výhodu pokládat, že rozhodovací proměnný zvyšujících a zatěžujících 
projektů jsou binární stejně jako u jiných typů projektů. To znamená, že tento postup nabývá 

+ 
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na významu, pokud máme k dispozici řešící algoritmus (nebo software), umožňující pouze 
zadání celočíselných proměnných a neumožňuje smíšené lineární programování (viz níže) 
[24]. 

7.3.2.2 Modelování nevyužitého zdroje – smíšeně 

Pokud při modelování nevyužitého zdroje nepotřebujeme lpět na binárních rozhodovacích 
proměnných vygenerovaných umělých projektů, můžeme použít následujícího postupu. 
 

Cíl modelování: 

Namodelování možnosti využití nevyužitých kapacit z přelévatelného segmentu 
v následujících segmentech. V tomto případě budeme moci při modelování použít projekty 
s neceločíselnými rozhodovacími proměnnými. 

Formální zápis algoritmu pro modelování přelévání nevyužitého zdroje (s nebinárními 
rozhodovacími proměnnými): 
 
zvysujiciProjetky ← ∅ 
zatezujiciProjetky ← ∅ 
novePodminky ← ∅ 
 
Foreach prelevatelnySegment 
 zatezujiciProjekt ← VytvorNulovyProjekt() 
 zatezujiciProjekt.SetNaklady(prelevatelnySegment.GetKapacitaZdroje()) 
 zatezujiciProjekt.SetSegment(prelevatelnySegment) 

zatezujiciProjekt.SetOborHodnot(<0;1>) 
 zvysujiciProjetky’ ← ∅ 

Foreach nasledujiciSegment in GetNasledujiciSegmenty(prelevatelnySegment) do 
  zvysujiciProjekt ← VytvorNulovyProjekt() 
  zvysujiciProjekt.SetNaklady((-1)* prelevatelnySegment.GetKapacitaZdroje()) 
  zvysujiciProjekt.SetSegment(nasledujiciSegment) 
  zvysujiciProjekt.SetOborHodnot(<0;1>) 
  zvysujiciProjetky’ ←  zvysujiciProjetky’ ∪ {zvysujiciProjekt} 
 End Foreach 

novaPodminka1 ← SoucetRozhodovacichPromennych(zvysujiciProjetky’)  -  
      zatezujiciProjekt.RozhodovaciPromenna() ≤  0 

 novePodminky ← novePodminky ∪ {novaPodminka1} 
 zvysujiciProjetky ← zvysujiciProjetky ∪ zvysujiciProjetky’ 

zatezujiciProjetky ← zatezujiciProjekt ∪ zatezujiciProjetky 
  
End Foreach 
 
Return zvysujiciProjetky, zatezujiciProjetky , novePodminky 
 
Poznámky: Metoda SetOborHodnot(<0;1>) nastavuje obor hodnot rozhodovací proměnné 

daného projektu na hodnotu předanou parametrem. 
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Funkce SoucetRozhodovacichPromennych vrací součet rozhodovacích 
proměnných projektů předaných parametrem této funkce. 
 
Funkce GetNasledujiciSegmenty vrací množinu segmentů, které následují po 
segmentu předaným parametrem této funkce. Poznamenejme, že segmentální 
zdroj má z definice určené pořadí jednotlivých segmentů. 

 
Důkaz správnosti: 

Správnost navrženého algoritmu pro modelování nevyužitých kapacit zdrojů dokážeme 
ověřením platností následujících tvrzení. 

Tvrzení 1: Součet rozhodovacích proměnných zvyšujících projektů není větší než 1. 

Toto tvrzení dokážeme sporem. Nechť součet rozhodovacích proměnných zvyšujících 
projektů vytvořených k nějakému zatěžujícímu projektu je větší než 1. Jelikož rozhodovací 
proměnná zatěžujícího projektu může nabývat nejvýše hodnoty 1, není následující podmínka 
splněna. 

 
novaPodminka1 ←SoucetRozhodovacichPromennych(zvysujiciProjetky’)  -  

      zatezujiciProjekt.RozhodovaciPromenna() ≤  0 
 

Dostáváme tedy spor s navrhovaným algoritmem. 
 
Tvrzení 2: Kapacita získaná zvyšujícími projekty odpovídá kapacitě nevyužité 
v modelovaném přelévatelném segmentu. 
 
Toto tvrzení dokážeme přímým důkazem. Každý zvyšující projekt má náklady rovny kapacitě 
modelovaného segmentu (s opačným znaménkem). To je v navrženém algoritmu zapsané 
následujícím příkazem. 
 
 zvysujiciProjekt.SetNaklady((-1)* prelevatelnySegment.GetKapacitaZdroje()) 
 
Skutečnost že součet těchto zvyšujících projektů nemůže být větší než jedna, bylo již 
dokázáno předchozím tvrzením. Ještě zbývá dokázat, že součet kapacit zvyšujících projektů, 
které modelují stejný segment a jsou vybrány k realizaci, je roven nevyužité kapacitě 
modelovaného segmentu. Toto dokážeme faktem, že pro každý modelovaný segment 
vytváříme zatěžující projekt, který má následující tři vlastnosti. 
  
 Náklady zatěžujícího projektu jsou rovny nejvýš kapacitě modelovaného segmentu. 
 Příkazy v algoritmu: 

 zatezujiciProjekt.SetNaklady(prelevatelnySegment.GetKapacitaZdroje() 
zatezujiciProjekt.SetOborHodnot(<0;1>) 

 
 Zatěžující projekt je realizovatelný pouze v modelovaném segmentu. 
 Příkaz v algoritmu: 
  zatezujiciProjekt.SetSegment(prelevatelnySegment) 
 
 Hodnota rozhodovací proměnné zatěžujícího projektu je rovna součtu hodnot 

rozhodovacích proměnných zvyšujících projektů daného modelovaného segmentu. 
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Tímto je dáno, že kapacita, kterou přidáme následujícím segmentům realizací 
zvyšujících projektů, musí být využita realizací zatěžujícího projektu. 

 
novaPodminka1 ← SoucetRozhodovacichPromennych(zvysujiciProjetky’)  -  
       zatezujiciProjekt.RozhodovaciPromenna() ≤  0 

 
Tvrzení 3: Kapacita získaná zvyšujícími projekty je k dispozici až ve všech segmentech 
následujících po modelovaném segmentu. 
 
Důkaz tohoto tvrzení je velice jednoduchý, neboť při bližším pohledu do navrženého 
algoritmu zjistíme, že každému nově vytvořenému zvyšujícímu projektu je přiřazen pro 
realizaci právě jeden segment z množiny segmentů následujících po modelovaném segmentu 
(viz funkce GetNasledujiciSegmenty). Příkaz v algoritmu: 
 
 zvysujiciProjekt.SetSegment(nasledujiciSegment) 
 
Příklad: 
 
Nechť máme tři segmentální zdroje I, II a III v uvedeném pořadí. Zdroj segmentu I definujme 
jako přelévatelný s kapacitou 100. Podle výše popsaného algoritmu vznikne jeden zatěžující 
projekt, označme jej X. Projekt X má náklady 100 a ostatní parametry má nulové. Tento 
projekt X je definován pro segment I. Dále vznikají dva projekty zvyšující, označme je jako Y 
a Z, které mají shodné hodnoty všech svých atributů. Hodnoty jejich atributů jsou nulové 
kromě nákladů, které jsou rovny -100. Projekt Y je definován pro segment II a projekt Z je 
definován pro segment III. Kromě těchto tří umělých projektů přibude do modelu úlohy ještě 
tato nerovnice. 
 

xy + xz – xx ≤  0 

Všechny tři uvedené rozhodovací proměnné mají obory hodnot rovny uzavřenému intervalu 
<0;1>. 

7.4 Flexibilní projekty 
Flexibilní projekty jsou takové projekty, které svoje zdroje (náklady) po své realizaci opět 
vracejí. To znamená, že po realizaci takového projektu v rámci nějakého segmentu je 
k dispozici pro následující segmenty daný rozpočet navýšený o zdroje spotřebované daným 
flexibilním projektem. Názorně je to vysvětleno následujícím příkladem. 

Před samotným popisem algoritmu je nutné zmínit, že algoritmus předpokládá, že každý 
flexibilní projekt má pro svoji realizaci definovaný pouze jeden segment (viz modelování 
segmentálních zdrojů v kapitole 7.3). 

Cíl modelování: 

Cílem této kapitoly je navrhnout algoritmus pro namodelování flexibilních projektů pomocí 
statických projektů definovaných v kapitole 2.2.4. V této kapitole předpokládáme využití 
kapacity z flexibilního projektu v rámci jednoho segmentu. 
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Příklad: 

Mějme definovaný flexibilní projekt A pro segment I. 

Nechť segmenty J a K následují za segmentem I. 

Nechť projekty B a C jsou umělé projekty s nulovými všemi hodnotami kromě nákladů, které 
mají rovné nákladům projektu A ale s opačným znaménkem. Tyto popsané projekty s 
negativními náklady modelují navrácení příslušné kapacity zdroje pro daný segment. Projekty 
s nulovými hodnotami kromě nákladů, které mají zápornou hodnotu, jsou nazývány 
„zvyšujícími“ (viz kapitola 7.3.2). 

 

 

 

 

 

 

  I        J     K 

Obr. 32 Modelování flexibilních projektů 
 
Formální zápis algoritmu pro modelování flexibilních projektů: 
 
zvysujiciProjetky ← ∅ 
foreach flexibilniProjekt 
   

foreach nasledujiciSegment in  
 GetNasledujiciSegmenty(flexibilniProjekt.GetSegment()) do 

  zvysujiciProjekt ← VytvorNulovyProjekt() 
  zvysujiciProjekt.SetNaklady((-1)*flexibilniProjekt.GetNaklady()) 
  zvysujiciProjekt.SetSegment(nasledujiciSegment) 
  zvysujiciProjekt.SetMandatorniProjekt(flexibilniProjekt) 
 
  zvysujiciProjetky ← zvysujiciProjetky ∪ {zvysujiciProjekt} 
 end foreach 
 
 ZavedUplnyGrafExkluzivnichZavisloti(zvysujiciProjetky) 
end foreach 
 
return zvysujiciProjetky 
 

C B 

A 
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Poznámky: Funkce GetNasledujiciSegmenty(Segment) vrací posloupnost segmentů 
následujících po segmentu předaném v parametru.  

Procedura ZavedUplnyGrafExkluzivnichZavisloti(zvysujiciProjetky) zavádí mezi zvyšujícími 
projekty (které jsou předány v parametru této procedury) exkluzivní závislosti, tak že z nich 
vznikne úplný graf exkluzivních závislostí.  

Metoda SetMandatorniProjekt(projekt) nastavuje mandatorní projekt předaný parametrem 
dané instanci projektu. 

Metoda flexibilniProjekt.GetSegment() vrací segment definovaný pro realizaci projektu 
reprezentovaný proměnnou flexibilniProjekt. 

Důkaz správnosti: 

Správnost výše navrženého algoritmu ověříme platností následujících tvrzení. 

Tvrzení 1: Kapacita získaná z realizace flexibilního projektu je použitelná v rámci jednoho ze 
segmentů. 

Toto tvrzení dokážeme přímým důkazem. Navržený algoritmus pro každý flexibilní projekt 
získá segmenty, které následují po segmentu definovaném pro realizaci daného flexibilního 
projektu (viz definice funkce GetNasledujiciSegmenty).  

Příkaz v algoritmu: 

foreach nasledujiciSegment in GetNasledujiciSegmenty(flexibilniProjekt.GetSegment()) do 
 

Pro každý následující segment je vytvořen zvyšující projekt. 

Příkaz v algoritmu: 

 zvysujiciProjekt.SetSegment(nasledujiciSegment) 

Tvrzení 2: Vzniklé zvyšující projekty nejsou realizovatelné bez realizace daného flexibilního 
projektu. 

Pro důkaz tohoto tvrzení stačí poukázat na použití metody 
zvysujiciProjekt.SetMandatorniProjekt(flexibilniProjekt), která pro každý nově vytvořený 
zvyšující projekt nastaví daný flexibilní projekt jako jeho mandatorní. 

Tvrzení 3: Ze zvyšujících projektů vytvořených ze stejného flexibilního projektu smí být 
realizován nejvýše jeden. 

Toto tvrzení dokážeme poukázáním na použití procedury 
ZavedUplnyGrafExkluzivnichZavisloti, která definuje exkluzivní závislosti mezi všemi 
projekty předanými parametrem této funkce. 
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7.4.1 Rozložení využití vráceného zdroje 
Výše uvedený postup popisuje modelování využití navráceného zdroje v rámci právě jednoho 
segmentu. Pokud bychom chtěli namodelovat rozložení využití navrácené kapacity zdroje 
z flexibilního projektu mezi všechny následující segmenty, musí být použit jiný postup 
modelování. 

Před samotným popisem algoritmu je nutné zmínit, že algoritmus předpokládá (stejně jako 
předchozí algoritmus), že každý flexibilní projekt má pro svoji realizaci definovaný pouze 
jeden segment (viz modelování segmentálních zdrojů v kapitole 7.3). 

Cíl modelování: 

Cílem této kapitoly je navrhnout algoritmus pro namodelování flexibilních projektů pomocí 
statických projektů definovaných v kapitole 2.2.4. V této kapitole předpokládáme využití 
kapacity z flexibilního projektu v rámci několika nebo jen jednoho segmentu. 

Když použijeme stejný flexibilní projekt A popsaný v předchozí kapitole 7.4, bude 
rozvrhovací segmentový prostor vypadat následujícím způsobem. 

 

 

 

 

 

 

  I        J     K 

Obr. 33 Modelování flexibilních projektů – rozložení využití vráceného zdroje 
 

Pro rozhodovací proměnné zvyšujících projektů A a C budou zavedeny následující podmínky. 

xb + xc  ≤  1 

xb + xc – xa ≤  0 

Jak je vidět z uvedených podmínek, není požadována celočíselná hodnota rozhodovacích 
proměnných zvyšujících projektů, ale pouze aby jejich hodnoty byly z uzavřeného intervalu 
<0;1>. Kvůli povolení neceločíselných hodnot některých rozhodovacích proměnných musí 
být řešící algoritmus založený na smíšeném lineárním programování [24] (viz kapitola 10.4). 

 
  

A B C 
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Formální zápis algoritmu pro modelování flexibilních projektů s rozložením využití 
vráceného zdroje: 
 
zvysujiciProjetky ← ∅ 
novePodminky ← ∅ 
Foreach flexibilniProjekt 
 zvysujiciProjetkty’ ← ∅ 

Foreach nasledujiciSegment in 
   GetNasledujiciSegmenty(flexibilniProjekt.GetSegment()) do 
 

  zvysujiciProjekt ← VytvorNulovyProjekt() 
  zvysujiciProjekt.SetNaklady((-1)*flexibilniProjekt.GetNaklady()) 
  zvysujiciProjekt.SetSegment(nasledujiciSegment) 
  zvysujiciProjekt.SetOborHodnot(<0;1>) 
  zvysujiciProjetky’ ←  zvysujiciProjetky’ ∪ {zvysujiciProjekt} 

 

End Foreach 
novaPodminka1 ←SoucetRozhodovacichPodminek(zvysujiciProjetky’)  -  

      flexibilniProjek.RozhodovaciPromenna() ≤  0 
 novePodminky ← novePodminky ∪ {novaPodminka1} 
 zvysujiciProjetky ← zvysujiciProjetky ∪ zvysujiciProjetky’ 
  
End Foreach 
 
Return zvysujiciProjetky, novePodminky 
 

Poznámky:  

Metoda RozhodovaciPromenna() vrací rozhodovací proměnnou daného projektu.  

Funkce SoucetRozhodovacichPodminek(projekty) vrací součet rozhodovacích 
proměnných projektů předaných v parametru.  

Metoda SetOborHodnot(<0;1>) nastavuje obor hodnot rozhodovací proměnné daného 
projektu na hodnotu předanou parametrem. V tomto případě je obor hodnot 
rozhodovacích proměnných zvyšujících projektů na uzavřený interval <0;1>. 

Pokud bychom nemohli použít algoritmus popsaný v této kapitole z důvodu, že nelze použít 
jiné než binární rozhodovací proměnné všech projektů vstupujících do řešícího algoritmu, lze 
tento případ modelovat i jiným algoritmem. Rozložení využití vráceného zdroje lze totiž i 
modelovat obdobným způsobem, který byl popsán v kapitole 7.3.2 popisující modelování 
nevyužitého zdroje. Způsob modelování popsaný v kapitole 7.3.2 sice zaručuje binární 
rozhodovací proměnné všech nově vygenerovaných umělých projektů, ale představuje 
zvýšenou časovou náročnost pro řešící algoritmus v důsledku zvýšeného počtu vstupních 
projektů. 
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Důkaz správnosti: 

Správnost výše navrženého algoritmu ověříme platností následujících tvrzení. 

Tvrzení: součet rozhodovacích proměnných zvyšujících projektů není větší než 1. 

Toto tvrzení dokážeme sporem. Nechť součet rozhodovacích proměnných zvyšujících 
projektů vytvořených k nějakému flexibilnímu projektu je větší než 1. Jelikož rozhodovací 
proměnná flexibilního projektu může nabývat hodnot 0 nebo 1, není následující podmínka 
splněna. 

 
novaPodminka1 ←SoucetRozhodovacichPodminek(zvysujiciProjetky’)  -  

      flexibilniProjek.RozhodovaciPromenna() ≤  0 
 

Dostáváme tedy spor s navrhovaným algoritmem. 
 
Pro úplné dokázání správnosti výše navrženého algoritmu můžeme použít tvrzení 1 a tvrzení 2 
z předchozí kapitoly. 

7.5 Sdílení činností 
Další specifickou charakteristikou projektových workflow, která ovlivňuje množství 
přiděleného zdroje, je sdílení činností mezi různými projekty. Toto sdílení činností znamená, 
že při několika různých projektech se jejich určitá činnost (popřípadě činnosti) zrealizuje 
pouze jednou, ačkoliv se vyskytuje ve více workflow. Toto sdílení činností má samozřejmě za 
následek ušetření kapacity zdroje potřebné k opakovanému zrealizování dané činnosti ve 
všech workflow, ve kterých je nadefinována. 

7.5.1 Modelování sdílení činností 
Pokud nějaké různé projekty mohou sdílet určitou svoji činnost za účelem snížení zdrojů, lze 
tuto skutečnost namodelovat podporující závislostí. V takovém případě by se jednalo o 
podporu ve snížení nákladů (popřípadě i podpory pro snížení rizika – dle konkrétních kritérií 
business problému). Zřejmým předpokladem pro použití modelování sdílených činností je 
identita sdílených činností z různých workflow.  Na níže uvedeném příkladu to znamená, že 
činnosti Y a V musí mít všechny atributy shodné. Algoritmus pro modelování podporujících 
závislostí byl popsán v kapitole (6.1.5), z toho důvodu je uveden v této kapitole jenom krátký 
příklad takovéto situace. 

 

 

 

 

 

 
Obr. 34 Příklad sdílených činností 

X Z 

U V W 

Y Workflow projektu A: 

Workflow projektu B: 
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Na výše uvedeném příkladu je zobrazeno sdílení činnosti V respektive činnosti Y mezi 
workflow projektů A a B. Modelování takové situace bude identické s modelováním podpory 
nákladů projektu A (nebo B) realizací projektu B (nebo A) o hodnotu rovné nákladů činnosti 
Y respektive V. Pro namodelování této podpory vytvoříme nulový umělý projekt a jeho 
nulové náklady změníme na hodnotu rovné nákladům činnosti Y (nebo V) ale s opačným 
znaménkem. Označme takto vytvořený umělý projekt jako projekt W. Je pravděpodobné, že 
workflow projektů A a B budou aplikací jiných modelovacích algoritmů rozpadnuty do 
několika umělých projektů. Předpokládejme, že činnost Y je obsažena pouze ve dvou 
umělých projektech (vytvořených z původního projektu A) s rozhodovacími proměnnými xA’ 
a xA’’ a činnost V je obsažena pouze ve třech umělých projektech (vytvořených z původního 
projektu B) s rozhodovacími proměnnými xB’, xB’’ a  xB’’’. Do modelu je v takovém případě 
nutné přidat následující nerovnosti. 

Modelování založené na cestách: 

xW – (xB’+ xB’’+ xB’’’) ≤ 0 

xW – (xA’ + xA’’) ≤ 0 

Modelování založené na uzlech: 

xW – (xY) ≤ 0 

xW – (xV) ≤ 0 

 

Poznámky:  

xY … rozhodovací proměnná činnosti Y 

 xV … rozhodovací proměnná činnosti V 

 

Modelování založené na hranách: 

xW – (x(u,v) + x(v,w)) ≤ 0 

xW – (x(x,y) + x(y,z)) ≤ 0 

 

Poznámky:  

x(u,v) … rozhodovací proměnná hrany (u,v) 

V nerovnosti se vždy uvádí součet rozhodovacích proměnných všech 
incidentních hran s danou činností. V tomto případě je to sice zbytečné 
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(stačilo by uvést jenom rozhodovací proměnnou jedné z incidentních 
hran), ale v případě kdy do dané činnosti například vede několik hran 
z různých větví, je nutné uvést rozhodovací proměnné všech 
incidentních hran. 
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8 Filtrace nerealizovatelných projektů 
Před zahájením výpočetního procesu (aplikace řešícího algoritmu) je možné provést krok 
nazývaný filtrací nerealizovatelných projektů. Tento krok spočívá v odstranění takových 
projektů ze vstupního plánu, které svými definovanými atributy nebo závislostmi neumožňují 
jejich realizaci při definovaném zdroji nebo vstupním plánu projektů. 

Explicitně je tady zmíněno odstranění před zahájením výpočtu a to z toho důvodu, že až po 
aplikaci veškerých modelovacích algoritmů mohou být známy přesné údaje všech 
definovaných projektů včetně vygenerovaných umělých. Jde zejména o celkové hodnoty 
atributů jednotlivých alternativních cest workflow, které zejména při modelování založeném 
na cestách jsou známy až po aplikaci všech modelovacích algoritmů, které převádějí veškerá 
workflow do normovaných workflow (viz kapitola 2.2.5). 

Filtrace nerealizovatelných projektů před zahájením řešícího algoritmu je optimalizační krok 
pro zrychlení výpočtu zvoleného řešícího algoritmu. 

8.1 Nadměrné náklady 
Veškeré projekty mající náklady převyšující kapacitu zdroje pro daný segment lze označit za 
nerealizované a odstranit je z množiny projektů vstupujících do řešícího algoritmu. Bez újmy 
na obecnosti lze zdroj pokládat za segmentální, protože globální kumulativní zdroj je pouze 
specifickým typem zdroje segmentálního (viz kapitola 7.3). 

Pro zjednodušení popisu algoritmů v následujících dvou kapitolách definujme na tomto místě 
termín „potenciálně maximální kapacita zdroje segmentu“.  

Definice: 

Potenciálně maximální kapacita zdroje segmentu je hodnota, která udává nejvyšší možnou 
kapacitu zdroje pro daný segment. Každá kapacita zdroje nějakého segmentu může být totiž 
potenciálně navýšena v důsledku přelití nevyužitých kapacit zdrojů z předcházejících 
segmentů nebo díky vráceným zdrojům z flexibilních projektů definovaných rovněž 
v předcházejících segmentech. Matematická formulace má následující podobu. 

PMKZi = KZSi +  

 � k. getNaklady()�� ����������� !"��#$.%&�'	��#()� |�+� )  + 

 � k. getKapacita()�� � ��,%,#����&�'�	��#$.�! ,-�)� |�+� )  

Vysvětlivky: 

 PMKZ … akronym za spojení: potenciálně maximální kapacita zdroje 

 PMKZi … potenciálně maximální kapacita zdroje segmentu i 

KZSi … definovaná kapacita zdroje segmentu i 
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FlexibilniProjekty. vSegmentu�� |� < � ) … funkce vracející množinu všech 
flexibilních projektů definovaných v segmentech předcházejících segmentu i 

PrelevatelneSegementy. Poradi�� |� < � ) … funkce vracející množinu všech 
přelévatelných segmentů předcházejících segmentu i 

Tento přístup filtrace vyžaduje znalost nákladů jednotlivých definovaných projektů, a proto 
v případě projektu s workflow, které není v normovaném tvaru, není výše uvedený postup 
aplikovatelný na projekty modelované přístupem založeným na uzlech či hranách (viz 
kapitola 5). 

8.1.1 Problém s přeléváním zdrojů 
Výše popsaný postup nepočítá s možností, že určité (nebo všechny) segmenty zdroje mohou 
být definovány s možností přelévání své nevyužité kapacity (viz kapitola 7.3.2). V takovém 
případě můžeme projekty mající náklady převyšující kapacitu daného segmentu označit jako 
nerealizovatelné pouze v případě, kdy součet kapacit všech přelévatelných zdrojů předchozích 
segmentů se součtem kapacity zdroje definovaným pro segment daného projektu je nižší než 
náklady daného projektu. Slovním spojením „předchozích segmentů“ je myšlen fakt, že 
jednotlivé segmenty zdroje musí být uspořádány (viz kapitola 7.3). 

 

 

 

 

 

 

 A B C D E  
  

Obr. 35 Příklad filtrace projektů s nadměrnými náklady 
 

Název segmentu Kapacita Přelévatelnost 
A 10 ANO 
B 2 ANO 
C 20 NE 
D 10 NE 
E 40 ANO 

 

Projekt X; náklady = 30; segment = D 

Projekt Y; náklady = 22; segment = D 

X 

Y 
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Potenciálně dostupná kapacita zdroje pro segment D = A + B + D  =  10 + 2 + 10 = 22 

Poznámka: Uspořádání segmentů v tomto případě odpovídá abecednímu uspořádání jejich 
názvů. 

Závěr: Za nerealizovatelný lze označit pouze projekt X, protože jeho náklady (30) jsou větší 
než potenciálně dostupná kapacita (22) zdroje pro segment D, ve kterém je 
nadefinován 

8.1.2 Problém s flexibilními projekty 
Při filtraci projektů v důsledku vyšších nákladů než definovaná kapacita zdroje pro daný 
segment mohou způsobit komplikace flexibilní projekty (viz kapitola 7.4) definované 
v předcházejících segmentech. Pokud máme definované nějaké flexibilní projekty 
v segmentech předcházející segmentu, ve kterém chceme filtrovat nerealizovatelné projekty, 
bude postup následující. Projekt definovaný v daném segmentu můžeme označit jako 
nerealizovatelný pouze v případě, kdy součet nákladů všech flexibilních projektů 
definovaných ve všech předcházejících segmentech se součtem kapacity zdroje definovaným 
pro segment daného projekt je nižší než náklady daného projektu 

Tento postup by šel ještě vylepšit tím, že bychom brali na vědomí i případné vzájemné 
závislosti mezi flexibilními projekty definovanými v segmentech předcházejících 
zkoumanému segmentu. Takové vzájemné závislosti, by ještě více upřesnily (přesněji řečeno 
snížily) potenciálně maximální kapacitu zdroje ve zkoumaném segmentu. Tato záležitost 
zůstane v rámci této práce otevřená pro případné budoucí rozšíření tohoto výzkumu. 

8.2 Nadměrná riskantnost 
Všechny projekty mající riskantnost převyšující povolenou riskantnost projektů realizovaných 
v daném segmentu nebo povolenou maximální riskantnost celého výsledného portfolia lze 
označit za nerealizované a odstranit je z množiny projektů vstupujících do řešícího algoritmu.  

8.3 Konfliktní kombinace závislostí 
Dalším důvodem pro označení projektu za nerealizovatelný může být jeho konfliktní 
kombinace závislostí. Konfliktní kombinace závislostí znamená, že mezi některými projekty 
jsou definované takové vztahy, které znemožňují realizaci nějakého projektu. Takový případ 
může nastat pouze v následujících situacích. 

• Projekt je v exkluzivní závislosti se svým mandatorním projektem. 

• Projekt je v exkluzivní závislosti s projektem, se kterým je zároveň ve vzájemné 
závislosti. 

• Projekt mající nějaké dva mandatorní projekty, které jsou navzájem spolu v exkluzivní 
závislosti. 

• Projekt ve vzájemné závislosti s dvěma různými projekty, které jsou navzájem spolu 
ve vzájemné závislosti (je nutné připomenout, že vzájemná závislost je tranzitivní 
relace). 

• Projekt mající mandatorní závislost s projektem (např. A) a zároveň je ve vzájemné 
závislosti například s projektem B a projekty A a B jsou spolu v exkluzivní závislosti. 
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Všechny výše definované konflikty závislostí lze detekovat pomocí například následujícího 
hladového algoritmu. 

 

Formální zápis algoritmu pro detekování konfliktních závislostí: 
 
foreach X | X projekt vyskytující se ve vzájemné závislosti nebo mající aspoň jeden 

mandatorní projekt do 
 V ← {X} 

foreach Y; | ∃ projekt Z; Z ∈ V; (Y je mandatorním projektem Z) ∨ (Y je ve 
vzájemné závislosti s Z) do 

V ← V ∪{Y } 
 end foreach 
 if ExkluzivniZavislostMeziProjekty(V) then 
  označ X jako nerealizovatelný 
 end if 
end foreach 
 
Poznámky: Funkce ExkluzivniZavislostMeziProjekty(V) vrací TRUE pokud mezi 
projekty v množině V je nadefinována nějaká exkluzivní závislost. Tato funkce vrací 
FALSE ve všech ostatních případech. 

   

8.4 Důsledky explicitního nerealizování projektů 
Pokud označíme některé z projektů ve vstupním plánu za nerealizovatelné díky aplikaci 
algoritmů popsaných v této kapitole 8, můžeme potom z plánu odstranit další projekty, které 
vyřazením nerealizovatelných projektů nemohou být také realizovány. Takové projekty jsou 
všechny projekty ve vzájemné závislosti s daným projektem, nebo projekty mající daný 
nerealizovatelný projekt za svůj mandatorní. Celý tento proces je zachycen níže definovanou 
procedurou. Tuto proceduru je nutné zavolat na každý projekt označený za nerealizovatelný 
(takový projekt je nutné předat jako parametr níže popsané procedury) v důsledku použití 
algoritmů popsaných v kapitole 8. 

 

procedure ONPVDNP(X:projekt) 

foreach Y; Y: projekt neoznačený jako nerealizovatelný | (X je mandatorním 
projektem Y) ∨(X je ve vzájemné závislosti s Y) do 

 označ Y jako nerealizovatelný  
 ONPVDNP(Y) 
end foreach 

end ONPVDNP 

 

Vysvětlivky: ONPVDNP … akronym za: „Označ nerealizovatelné projekty v důsledku 
nerealizace projektu“ 
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9 Pořadí aplikace modelovacích algoritmů 
Pořadí aplikací výše popsaných algoritmů je nesmírně důležité pro získání co nejjednodušší 
reprezentace vstupní množiny jednotlivých workflow. Nejjednodušší reprezentací takové 
množiny je její transformace na množinu projektů s workflow v normovaném tvaru. Takovou 
množinu projektů získáme při dodržení následujícího pořadí aplikace jednotlivých 
modelovacích algoritmů. Ještě poznamenejme, že níže uvedená tabulka předpokládá 
modelování založené na cestách (viz kapitola 5). 
 
 

Pořadí Algoritmus pro 
modelování 

Problémy ve 
workflow  

1.  alternativně ukončovacích 
činností 

AV, APV, PV, SNC 

2.  alternativně paralelního větvení AV, PV, SNC 

3.  alternativního větvení  PV, SNC 

4.  paralelního větvení SNC 

5.  sériově následujících činností   

6.  Překrývající projekty, 
nepřekrývající projekty  

 

7.  flexibilní projekty  

8.  modelování vztahů (modelování 
podporující závislosti musí 
předcházet modelování 
mandatorní závislosti) 

 

9.  filtrace nerealizovatelných 
projektů 

 

 

Poznámka: Ve sloupci „Problémy ve workflow“ jsou uvedeny problémy (z hlediska 
zjednodušení workflow pro řešící algoritmus), které se mohou vyskytovat ve workflow po 
provedení daného algoritmu za předpokladu, že na workflow byly postupně aplikovány 
všechny algoritmy uvedené v tabulce na vyšších pozicích. 
  
 AV … alternativní větvení 
 APV … alternativně paralelní větvení 
 PV … paralelní větvení 

  SNC … sériově následující činnosti  
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10 Řešící algoritmy 
Po namodelování business problému přichází na řadu použití patřičného řešícího algoritmu. 
Pro optimalizační úlohy se používají dvě základní větve metod řešení. Těmito větvemi jsou: 
dynamické programování a lineární programování. Samotné instance těchto dvou řešících 
postupů však neposkytují dostačující výpočetní sílu pro většinou namodelovaných 
optimalizačních problémů s omezujícími podmínkami. Z toho důvodu jsou tyto metody 
kombinovány s grafovými algoritmy a s metodami známými z programování s omezujícími 
podmínkami. 

10.1 Celočíselné programování 
Celočíselné programování je běžné lineární programování [18] s přidanými omezujícími 
podmínkami na celočíselnou hodnotu výsledných proměnných. K dosáhnutí celočíselných 
výsledných proměnných se používají buď metoda větví a mezí [34][17] nebo metoda sečných 
nadrovin [27][36]. 

Princip využití celočíselného programování pro účely optimalizace portfolia byl podrobně 
popsán v práci [17]. 

10.2 Lagrangeova relaxační metoda 
Časová složitost výpočtu lineárního programování [25] je závislá na počtu omezujících 
podmínek dané úlohy. Jednou z možností, jak zlepšit časovou složitost výpočtu v důsledku 
velkého počtu omezujících podmínek je použití tzv. Lagrangeovy relaxační metody [32][20]. 

Mějme následující instanci problému baťohu [37].  

Maximalizační účelová funkce: 

8x1 + 9x2 + 5x3 + 4x4 

S podmínkou: 

16x1 + 20x2 + 12x3 + 10x4 ≤ 42 

∀i, xi  ∈ {0,1}  

 

Pokud budeme ignorovat omezující podmínku, dostaneme maximalizační účelovou funkci 

8x1 + 9x2 + 5x3 + 4x4 

Za podmínky 

∀i, xi  ∈ {0,1}  
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Jinou modifikaci relaxovaného problému dostaneme následující úlohu. Mějme nějakou 
pevnou hodnotu pro λ, potom uvažujme maximalizaci následující funkci. 

8x1 + 9x2 + 5x3 + 4x4 + λ (42 – 16x1 – 20x2 – 12x3 – 10x4) 

Za podmínky 

∀i, xi  ∈ {0,1}, λ ≥ 0  

 

Příklad použití Lagrangeovy relaxační metody je uveden v příloze C. 

10.3 Dynamické programování 
Dalším možným přístupem k řešení optimalizační úlohy s danými omezujícími podmínkami 
je použití dynamického programování [37]. Pro jeho vysvětlení použijme níže uvedené zadání 
optimalizační úlohy. 

Mějme následující zadání úlohy: 
 
Maximalizační účelová funkce:  

x1 + 4x2 + 3x3 
 

Za podmínky: 
x1 + 3x2 + 2x3 ≤ 4 

 
Pro rozhodovací proměnné platí ∀i, xi  ∈ {0,1}. 

10.3.1 Postup řešení 
Mějme vektory V = [1; 4; 3] (vektor cen) a W = [1; 3; 2] (vektor vah), z nich vytvořme 
dvojdimenzionální tabulku (matici) A o rozměrech 3x4. Potom prvek na pozici A[i,j] (i=1..3, 
j=1..4) obsahuje maximální hodnotu položek z množiny {položka1, položka2,…, položkai}, 
která může být vložena do baťohu o kapacitě j. 

Definujme prvek A[i,w] jako maximální hodnotu, která může být dosažena z předmětu o 
maximálním indexu i za předpokladu baťohu s kapacitou (nosností) w. 

 

 A[i,j] = A[i – 1,j] | W[i] > j 

 A[i,j] = max{A[i – 1,j], V[i] + A[i – 1, j – W[i]]} | v ostatních případech 

 

Výsledná tabulka řešení bude vypadat následovně. 
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 j=1 j=2 j=3 j=4 
i=1 1 1 1 1 
i=2 1 1 4 5 
i=3 1 3 4 5 
 

Z výsledné tabulky můžeme vyčíst optimální řešení: prvek A[2,4] s hodnotou 5 při použití 
předmětů 1 a 2. 

Pokud bychom povolili i neceločíselné hodnoty u jednotlivých vah bude výpočet jednotlivých 
hodnot výsledné tabulky založen na následujícím pravidle. 

 

 A[i,j] = A[i – 1,j] | W[i] > j 

 A[i,j] = max{A[i – 1,j], kV[i] + A[i – 1, j – kW[i]]} | v ostatních případech 

   kde k = 1, …, 	 �.[�]
 
 

Jak je vidět z výše uvedeného příkladu, celý výpočet spočívá v sestavení tabulky A. 

Pokud bychom chtěli přidat další podmínku (např. vektor rizik R) 

Použití dynamického programování vede k pseudopolynomiální časové složitosti [23]. 

10.4 Smíšené celočíselné programování 
Úloha smíšeného celočíselného programování (MIP – mixed integer programming) je 
optimalizační úloha, ve které požadujeme od některých výsledných proměnných celočíselné 
hodnoty a u některých tuto podmínku nepožadujeme. Řešení takové úlohy je postaveno na 
modifikované verzi algoritmu (metoda sečných hadrovin nebo metoda větví a mezí) pro 
řešení úlohy celočíselného programování. Potřeba řešení tohoto typu úlohy byla například 
popsána v kapitole 7.4.1. 

Algoritmus pro řešení celočíselného programování je nutné uzpůsobit pro potřeby smíšené 
úlohy následujícím způsobem. Na základě porušení celočíselnosti výsledné proměnné buď 
dochází k větvení výpočtu (metoda větví a mezí [34]) nebo k přidání nové omezující 
podmínky (princip metody sečných hadrovin [21]) v dané fázi výpočtu. V případě smíšené 
úlohy budou výše zmíněné kroky aplikovány pouze na proměnných s požadovanými 
celočíselnými hodnotami. Zbytek výpočtu obou algoritmů zůstává beze změn. 

Podrobný popis tohoto typu řešícího algoritmu lze nalézt v [24]. 

10.5 Metody generování 
Častým problémem při modelování plánovacích a rozvrhovacích problémů je veliké množství 
namodelovaných proměnných a nadefinovaných omezujících podmínek. Princip generování 
proměnných nebo řádků spočívá na úvaze, že zpočátku nedostane řešící algoritmus na svůj 
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vstup namodelovaný celý problém, ale dostane pouze jeho část. Celý problém je pak 
domodelováván průběžně v průběhu výpočtu řešícího algoritmu. Neúplnému modelu 
zadaného problému se říká relaxovaný problém. 
 
Tato kapitola pouze popisuje principy jednotlivých metod generování a neposkytuje žádné 
konkrétní procedury pro implementaci těchto metod do řešících algoritmů. Metody 
generování se totiž váží na konkrétní implementaci jednotlivých řešících algoritmů, zatímco 
hlavní zaměření této práce je popis algoritmů pro modelování problémů. 

10.5.1 Generování sloupců 
Generování sloupců je metoda používaná například při řešení úloh lineárního programování, 
kdy v nějaké fázi výpočtu se přidá do zadání úlohy nějaká nová proměnná [14] [12].  Přidání 
nové proměnné do zadání znamená v rámci lineárního programování přidání nového sloupce 
do simplexové tabulky. Odtud plyne název této metody. 

10.5.2 Generování řádků 
Generování řádků je obdobná metoda jako generování sloupců, ale s tím rozdílem, že se na 
vstup úlohy v nějaké fázi výpočtu nepřidávají nové proměnné (sloupce v simplexové tabulce), 
ale přidávají se nové omezující podmínky (řádky v simplexové tabulce). 
 

Metody pro generování sloupců a řádků jsou používány za účelem zrychlení výpočtu a to ve 
smyslu, že zpočátku se jedná o relaxovaný problém (nějaké proměnné jsou buď vynechány, 
nebo reprezentovány pouze jednou proměnnou a v případě omezujících podmínek nejsou 
některé z nich zpočátku součástí výpočtu). V jistých případech lze tyto obě metody 
zkombinovat do běhu jednoho řešícího algoritmu. 

10.5.3 Generování sloupců a řádků 
V rámci této práce může být metoda generování sloupců a řádků zkombinována do jediné 
následujícím způsobem. 
 

Uvažujme následující workflow s alternativním větvením. 
 

 

 

Obr. 36 Příklad workflow pro metodu generování sloupců a řádků 

 
Z toho workflow obsahující činnosti 1, 2, 3, 4 vytvořme „optimistický projekt“ následujícím 
postupem. 

Opt_projekt.cena = 1.cena + 3.cena + max(2.cena, 4.cena) 

Opt_projekt.náklady = 1.náklady + 3.náklady + min(2.náklady, 4.náklady) 

ALT 

2 

3 

4 

1 
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Opt_projekt.risk = 1.risk + 3.risk + min(2.risk, 4.risk) 

Obecně pro n-alternativních cest 

Opt_projekt.cena = počáteční_projekt.cena + koncový_projekt.cena + max(i.cena) 

Opt_projekt.náklady = počáteční_projekt.náklady + koncový_projekt.náklady + 
min(i.náklady) 

Opt_projekt.risk = počáteční_projekt.risk + koncový_projekt.risk + min(i.risk) 

 

Vysvětlivky: 

Kde i značí alternativní cesty mezi počátečním a koncovým projektem pro dané 
workflow. 

Podobným způsobem by se pracovalo i s alternativně paralelním větvením při výpočtu hodnot 
optimistického projektů. Pro každé alternativně paralelní větvení by se do atributů 
optimistického projektu přičetly ty nejvýše možné zisky z tolika větví, kolik by odpovídalo 
typu daného alternativně paralelního větvení. Stejně tak by se přičetli i minimální náklady či 
minimální hodnota rizika ze stejného počtu větví (odpovídající definovanému typu) z daného 
větvení, a jelikož se jedná o optimistický projekt, nemuselo by se jednat o stejné kombinace 
větví.  

V případě alternativně ukončovacích činností je možné výpočet daného atributu 
optimistického projektu pro danou větev na takové činnosti ukončit, pokud pokračováním 
výpočtu následujícími činnostmi by se hodnota daného atributu zhoršila. Jinak řečeno, 
alternativně ukončovací činnost je možné pokládat za ukončovací, pokud to přispěje k co 
nejlepší hodnotě pro daný počítaný atribut optimistického projektu. 

Optimistický projekt vlastně představuje projekt s nejoptimističtějšími celkovými hodnotami 
jednotlivých atributů při definovaném workflow. Nejoptimističtějšími hodnotami je myšlen 
maximální zisk, minimální náklady a minimální riziko. Je patrné, že optimistický projekt má 
smysl vytvářet pouze u projektů s workflow, které není v normované podobě (viz kapitola 
2.2.5). V případě projektů s workflow v normované podobě jsou známy přesné hodnoty všech 
jeho atributů. Účel použití optimistických projektů je snížení počtu rozhodovacích 
proměnných (sloupců v simplexové tabulce) a omezujících podmínek (řádků v simplexové 
tabulce). 

10.5.3.1 Použití optimistických projektů při celočíselném programování 

V této kapitole je nastíněn postup využití optimistických projektů v řešiči založeném na 
(celočíselném) lineárním programování [24] [21]. Před samotným popisem je nutné 
poznamenat, že přístup, který je navržen v této kapitole, předpokládá modelování založené na 
cestách. 

Věta: 
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Pokud je použit optimistický projekt místo projektu s workflow, které je v nenormovaném 
tvaru, nezpůsobí tento optimistický projekt nekonzistentní chování výpočtu ILP při 
maximalizaci účelové funkce [33].  
Předpoklady věty: 
 
Uvedená věta platí pouze tehdy, nahradíme-li optimistický projekt ve fázi, kdy poprvé určíme 
hodnotu 1 rozhodovací proměnné optimistického projektu pro dané suboptimální řešení, 
projekty představující rozklad původního projektu na projekty s normovaným workflow. 
Tento rozklad je popsaný v kapitole 4 (předpokládá se použití modelování založené na 
cestách). Zmíněný rozpad optimistického projektu na projekty představující jednotlivé větve 
alternativního či alternativně paralelního větvení vede k přidání nových proměnných 
(sloupců) do zadání i přidaní nových omezujících podmínek (řádků). Tyto nově vytvořené 
omezující podmínky představují exkluzivní závislosti mezi takto vzniklými umělými 
projekty. 
 
Důkaz: 
 
Nekonzistentnost postupu řešení úlohy ILP při použití metody větví a mezí (branch and 
bound, viz [21]) může vzniknout následující událostí: 
 

- zamítnutí nesprávné větve výpočtu 

Nekonzistentností postupu při řešení úlohy ILP je myšlen jakýkoli krok algoritmu, který by 
vedl k nalezení jiného výsledku než optimálního. 
 
Pro spor předpokládejme, že bychom zamítli nějakou větev výpočtu s tím, že odhad zisku z ní 
nám vyšel menší než doposud nalezené přípustné řešení. Pokud by nesprávnost tohoto odhadu 
byla způsobena optimistickým projektem, znamenalo by to, že nějaká alternativní větev 
reprezentovaná optimistickým projektem nabízí vyšší zisk než samotný optimistický projekt. 
Tato úvaha však vede ke zřejmému přímému sporu s tím, jak je definován a vytvářen 
optimistický projekt.   

10.5.3.2 Výhoda použití optimistických projektů 

Optimistické projekty umožňují vyhnutí se složitému procesu modelování alternativních a 
paralelně alternativních větvení ve workflow takových projektů, které řešící algoritmus určí 
jako nerealizované i při nejlepších (optimistických) možných hodnotách daného workflow. 

10.5.3.3 Nevýhoda optimistických projektů 

Nevýhodou optimistický projektů, které jsou vytvořeny výše uvedeným postupem, je fakt, že 
neberou v potaz podporující závislosti mezi činnostmi, které mohou hodnoty optimistických 
projektů zásadně ovlivnit. Tento problém není v rámci této práce vyřešen a je otevřen pro 
případné rozšíření této práce. 
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11 Alternativní notace pro modelování projektů 
Pro samotné modelování procesů (projektů) a aktivit (činností) se velice často místo TNA [5] 
sítí používá notace BPMN (Business Process Model and Notation, [35]). Na níže uvedeném 
příkladu je zobrazen model jednoho projektu skládajícího se z několika činností za použití 
BPMN. 

Pro upřesnění dodejme, že v celé této kapitole je slovem „modelování“ míněna grafická 
reprezentace. 

 

Obr. 37 Příklad modelování pomocí BPMN 
 
Výše namodelovaný projekt je rozvržený mezi dva segmenty X a Y, kde v rámci segmentu X 
dochází k alternativnímu větvení činností a naopak v rámci segmentu Y dochází 
k paralelnímu větvení činností a také k alternativně paralelnímu typu 2. Činnost A je 
počáteční činností, činnost B je alternativně ukončovací činností a činnost C je ukončovací 
činností. 

V kontextu BPM se modelují jednotlivé procesy jako sekvence aktivit. Jednotlivé aktivity 
mohou být různého typu jako například: události, akce, spojení, synchronizační body apod. 
Pro modelování projektů za účelem optimalizace portfolia lze projekt považovat za proces 
v BPMN a jednotlivé činnosti za jeho aktivity v BPMN. 

Návrh níže uvedených postupů pro modelování projektů a workflow pomocí BPMN je jedním 
z celkových přínosů této práce. 
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11.1 Vztahy mezi projekty pomocí BPMN  
Pokud bychom chtěli pomocí BPMN modelovat i vzájemné vztahy mezi projekty, je možné 
k tomu využít tzv. tok zpráv (message flow). Níže jsou uvedeny jednotlivé příklady 
modelování všech typů vztahů popsaných v této práci. 

11.1.1 Mandatorní závislost v BPMN 
Projekt A má mandatorní projekt B. 

 

Obr. 38 Příklad modelování mandatorních závislostí pomocí BPMN 

11.1.2 Exkluzivní závislost v BPMN 
Projekt A je v exkluzivní závislosti s projektem B. 
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Obr. 39 Příklad modelování exkluzivních závislostí pomocí BPMN 
 
Modelování exkluzivní závislosti způsobem vyobrazeném na uvedeném příkladu vyžaduje 
použití symbolu transakčního pod-procesu pro znázornění projektu (viz kapitoly 11.1.8 a 
11.1.9). 

11.1.3 Vzájemná závislost v BPMN 
Projekt A a projekt B jsou spolu ve vzájemné závislosti. 
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Obr. 40 Příklad modelování vzájemných závislostí pomocí BPMN 

11.1.4 Podporující závislost v BPMN 
Projekt B podporuje svojí realizací náklady/riskantnost projektu A o hodnotu 30. 

 

Obr. 41 Příklad modelování podporujících závislostí pomocí BPMN 

11.1.5 Negativně ovlivňující závislost v BPMN 
Projekt B negativně ovlivňuje svojí realizací náklady/riskantnost projektu A o hodnotu 30. 
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Obr. 42 Příklad modelování negativně ovlivňujících závislostí pomocí BPMN 

11.1.6 Modelování závislostí mezi činnostmi 
Pro modelování jednotlivých typů vztahů na úrovni činností lze použít stejného principu 
založeného na zobrazení toku zpráv (jak tomu bylo v předcházejících kapitolách), ale 
tentokrát dané zprávy musí být asociovány s jednotlivými činnostmi a ne s událostmi. Níže 
jsou uvedeny příklady několika z nich, které demonstrují princip modelování jednotlivých 
typů vztahů na úrovni činností pomocí BPMN. 

Negativně ovlivňující závislost mezi jedinými činnostmi projektů A a B. 
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Obr. 43 Příklad modelování negativně ovlivňující závislosti mezi činnostmi pomocí BPMN 
 

Vzájemná závislost mezi projektem B a činností K v projektu A.  

 

Obr. 44 Příklad modelování vzájemné závislosti mezi projektem a činností pomocí BPMN 
 

Exkluzivní závislost mezi činností K z projektu A a činností L z projektu B. 
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Obr. 45 Příklad modelování exkluzivní závislosti mezi činnostmi pomocí BPMN 
 

Činnost L z projektu B je mandatorní pro činnost K v projektu A. 

 

Obr. 46 Příklad modelování mandatorní závislosti mezi činnostmi pomocí BPMN 
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11.1.7 Sdílení aktivit v BPMN 
Činnost E je sdílená mezi projekty A, B a C. 

 

Obr. 47 Příklad modelování sdílených činností pomocí BPMN 
 

11.1.8 Modelování statický projektů 
Statický projekt může být pomocí BPMN namodelován jedním ze tří následujících způsobů. 

 
 Obr. 48 Příklad modelování statických projektů pomocí BPMN 
 

11.1.9 Modelování projektů s workflow 
Pro modelování projektu s definovaným workflow lze použít symbol z BPMN znázorňující 
pod-proces nebo transakční pod-proces (dvojitá čára pro okraj obrazce). 
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Obr. 49 Příklad modelování projektů s definovaným workflow pomocí BPMN 
 
Daný rozvinutý symbol pod-procesu potom obsahuje schéma daného workflow. 

 

Obr. 50 Příklad modelování projektů majících vyobrazené workflow pomocí BPMN 
 

V případě použití symbolu transakčního pod-procesu má daný rozvinutý symbol následující 
podobu. 
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Obr. 51 Příklad modelování projektů majících vyobrazené workflow pomocí BPMN – 
alternativní verze 

11.2 Převodní tabulka symbolů 
Níže uvedená tabulka zobrazuje interpretaci jednotlivých symbolů z BPMN v rámci 
modelování projektových workflow. 

 

Poznámka k notaci BPMN 2.0: 

Symbol Význam v konceptu 
workflow projektů 

Význam 
v konceptu 
BPMN 

 

Paralelní větvení 

 

Kontrolní bod –
paralelita 
(AND) 

 

Alternativně 
paralelní větvení 

Kontrolní bod –
komplexita 

 

Počáteční činnost Počáteční 
událost 
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Alternativní větvení 

 

Kontrolní bod – 
exkluzivita 
(XOR) 

 

Ukončovací činnost Koncová 
událost 

 

Alternativně 
ukončovací činnost 

Duplikace 
činnosti 
s přidáním 
ukončovací 
události v rámci 
jednoho větvení 
typu XOR 

 

Činnost  

 

Aktivita 

 

Statický projekt Transakční 
aktivita 
(transakční pod-
proces) 

 

Projekt 
s definovaným 
workflow 

Pod-proces 
(Sub-process) 

 

Sdílená činnost Aktivita volající 
globální úlohu 

 

Sdílená činnost Aktivita volající 
globální úlohu 
založenou na 
business 
pravidlech 
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Segment Pool (bazén) 

 

 

Zvýraznění hranic 
workflow jednoho 
projektu 

Group (skupina) 

 

Znemožnění 
realizace projektu 
v důsledku realizace 
projektu s ním ve 
vzájemné závislosti 

Cancel end 
event 
(ukončovací 
událost – 
zrušení) 

 

Podporující závislost 
mezi projekty 

Datový objekt 
přidružený 
k posílání zpráv 
mezi 
koncovými 
činnostmi 
jednotlivých 
projektů 

 

Negativně 
ovlivňující závislost 
mezi projekty 

Datový objekt 
přidružený 
k posílání zpráv 
mezi 
koncovými 
činnostmi 
jednotlivých 
projektů 
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12 Možná rozšíření 
V této kapitole je uvedeno několik návrhů na potenciální rozšíření této práce. 

12.1 Podmíněná mandatorní závislost 
V kapitole 2.4.3 byl popsán mandatorní vztah mezi projekty. Obdobou tohoto vztahu by 
mohla být podmíněně mandatorní závislost mezi projekty. 

Podmíněná mandatorní závislost definuje skupinu projektů pro jiný projekt (např. projekt A), 
kde aspoň jeden projekt z definované skupiny musí být realizován, aby mohl být realizován 
daný projekt A. Tento typ závislosti již byl vlastně použit u modelování alternativního větvení 
u přístupu modelování založeném na hranách (viz kapitola 5.1). 

Příklad: Statické projekty, model založený na cestách: 

Projekt z má ve své podmíněné mandatorní závislosti projekty i, i+1, …, i+n. 

xz – xi – xi+1 - … - xi+n ≤ 0 

 

Vysvětlivky: 

xi, xi+1, … , xi+n … rozhodovací proměnné projektů i, i+1, …, i+n 

 

12.2 Omezení na mohutnost portfolia 
Další možnou podmínkou vztahující se k projektům vybraným do zvoleného portfolia může 
být podmínka určující minimální/maximální počet projektů ve vybraném portfoliu. 
Matematický zápis takové podmínky bude mít následující podobu. 

xi + xi+1 + … + xi+n ≤ horni_mez 

xi + xi+1 + … + xi+n ≥ dolni_mez 

 

Vysvětlivky: 

 xi ,xi+1, … ,xi+n … rozhodovací proměnné všech nadefinovaných projektů 

 

Pro rozšíření této práce lze toto omezení na mohutnost portfolia kombinovat se segmentálním 
vymezením pro omezující podmínky, které je popsané v následující kapitole 12.3 pro 
omezující podmínku maximálně přípustné míry riskantnosti. 

12.3 Segmentální míra riskantnosti  
V kapitole 2.4.2 je popsána omezující podmínka vztahující se k celkové hodnotě rizika všech 
vybraných projektů do portfolia napříč všemi potenciálně definovanými segmenty zdroje. 
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V některých případech však může nastat potřeba definování omezující podmínky pro 
maximálně přípustnou hodnotu rizika pro každý segment zvlášť. Takový typ omezující 
podmínky by zaručil, že projekty realizované v rámci nějakého segmentu by nepřekročily 
svojí hodnotou celkového rizika maximálně dovolenou míru rizika pro daný segment. Tato 
maximálně přípustná míra rizika segmentu by samozřejmě mohla být rozdílná pro každý 
segment zvlášť. 

12.4 Segmentální závislosti 
Případným rozšířením této práce by mohlo být formální nadefinování dalšího typu vztahu, a 
to například tzv. segmentální závislosti. 

Segmentální závislost by mohla být závislost s několika variantami podle toho, jakou 
skutečnost by představovala. Takovými variantami by například pro nějaké projekty mohl být 
popis následujících omezení:   

• projekty nemohou být realizovány ve stejném segmentu 

• projekty musí být realizovány ve stejném segmentu  

• jeden z projektů musí být realizován v jednom ze segmentů předcházejících segmentu 
realizace ostatních  

• projekty jsou spolu v exkluzivní/vzájemné/mandatorní závislosti jenom v rámci 
určitých segmentů  

• projekt je podporován/negativně ovlivněn jiným jenom v určitém segmentu 

12.5 Algoritmy pro modelování zdroje 
Algoritmy pro modelování jednotlivých typů zdroje, které byly popsány v kapitole 7, jsou 
vhodné zejména pro přístup k modelování založeném na cestách. Případným rozšířením této 
práce by mohl být popis jiných algoritmů pro modelování jednotlivých typů zdroje, které by 
byly vhodnější pro přístupy k modelování založené na uzlech či hranách. 

12.6 Optimistické projekty ovlivněné závislostmi 
V kapitole 10.5.3.3 byly popsány nevýhody použití optimistických projektů, které jsou 
vytvořeny algoritmem uvedeným v kapitole 10.5.3.1. Hlavní nevýhodou takto vytvořených 
optimistických projektů je fakt, že neberou v potaz podporující či negativně ovlivňující 
závislosti mezi činnostmi, které mohou hodnoty optimistických projektů zásadně ovlivnit. 
Potenciálním rozšířením předkládané práce by mohl být návrh algoritmu na vytváření 
optimistických projektů pro potřeby implementace generování sloupců a řádků, který by při 
vytváření optimistických projektů patřičným způsobem namodeloval i tyto případné závislosti 
mezi činnostmi. 

12.7 Precedenční podmínky 
Dalším typem vztahů mezi projekty by mohly být precedenční podmínky. Precedenční 
podmínka mezi dvěma projekty například A a B říká, že projekt A musí být realizován 
v nějakém segmentu před segmentem, který bude zvolen pro realizaci projektu B. Modelování 
tohoto typu vztahu bude obměnou principu, který byl popsán v kapitole 7.3.1.2.3.1, kde je 
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popsána nerovnice pro precedenční závislost mezi umělými projekty modelující jednotlivé 
činnosti.  

12.8 Předvybrání projektů a činností 
V některých případech je vhodné počítat s případem, kdy ve vstupním plánu projektů jsou 
některé z projektů či činností předem vybrány pro svoji realizaci. O takovém případu se 
zmiňují i optimalizační modely v práci [4]. 
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13 Shrnutí 
Tato práce představuje jak modelování problému, tak návrh řešícího algoritmu a zároveň 
poukazuje na několik alternativních přístupů jak ve fázi modelování, tak ve výběru řešícího 
algoritmu. Hlavním zaměřením této práce je popis modelovacích technik pro problematiku 
výběru optimálního portfolia, kde jednotlivé projekty mohou mít nadefinovány workflow 
skládající se z činností nezbytných pro realizaci daného projektu. Definice jednotlivých 
omezujících podmínek i definice jednotlivých struktur vstupních projektů jsou navrženy pro 
potřeby finančního plánování investic do realizace vstupních projektů. Modelovací algoritmy 
jsou přizpůsobeny pro potřeby řešících algoritmů založených na lineárním programování, ale 
jsou zde i uvedeny možnosti využití jiných řešících algoritmů. 
 
Na rozdíl od prací Helmuta Simonise [30] [29] je v této práci podrobně popsána fáze 
grafového (síťového) modelování na konkrétním problému s rozšířením o další varianty 
omezujících podmínek vyplývajících z kontextu modelovaného problému.  
 
Zajímavou součástí této práce je i popis notace modelování vstupních struktur včetně popisu i 
alternativní notace pro modelování. První zmínění notace (inspirovaná notací použitou pro 
modelování TNA sítí [5]) bude pravděpodobně bližší akademické a vědecké sféře, zatímco 
zmíněná alternativní notace (BPMN) je často používaná jako jazyk pro modelování jak 
v technických tak finančních společnostech. 
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14 Slovník pojmů 
Aktivita – Aktivita je synonymem pro termín činnost projektu. 

Alternativní ukončovací činnost – Alternativní ukončovací činnost je taková činnost, ve které 
může nebo nemusí dané workflow skončit. 

Alternativně paralelní větvení – Alternativně paralelní větvení je kombinací paralelního a 
alternativního větvení současně (viz kapitola 4.3).  

Alternativní větvení – Alternativní větvení je typ větvení v rámci workflow, které umožňuje 
realizaci činností pouze z jedné větve v rámci jednoho alternativního větvení. 

Aplikace podpory  –  Slovní spojení „aplikace podpory“ představuje v kontextu této práce 
splnění podmínek definované podporující závislosti (viz kapitola 6.1.5). Přesněji řečeno, 
všechny podporující projekty pro danou závislost jsou realizovány, tudíž může být uplatněno 
zvýšení zisku (nebo snížení rizika nebo nákladů) podporovaného projektu. 

Atribut činnosti – Každá činnost má následující celočíselné atributy: zisk (výtěžek), risk 
(riskantnost), cena (náklady). 

Atributy projektu – Pojem atributy projektu představuje celočíselné hodnoty projektu 
vystupujících v omezujících podmínkách (náklady, riskantnost) a v účelové funkci (zisk). 
Pokud je projekt definován s workflow, jsou hodnoty jeho parametrů rovny součtu 
jednotlivých atributů všech jeho činností. 

Binární rozhodovací proměnná – viz rozhodovací proměnná 

Bod sjednocení (paralelního větvení) – Bod sjednocení je činnost (uzel), do které vedou 
minimálně dvě vstupní hrany, kde realizace jedné z těchto hran nevylučuje realizaci té druhé 
(tzv. nepocházejí z alternativního větvení). Ještě poznamenejme, že termín „bod sjednocením“ 
je pouze zkrácená verze termínu „bod sjednocení paralelního větvení. 

Bod sjednocení alternativního větvení – Bod sjednocení alternativního větvení je činnost 
(uzel), do které vedou minimálně dvě vstupní hrany, kde realizace jedné z těchto hran 
vylučuje realizaci té druhé (tzv. pocházejí z alternativního větvení). 

BPM – Business Process Management [35] 

BPMN – Business Process Model and  Notation [35] 

Branch and Bound – metoda větví a mezí [21][17] 

Cesta v grafu – V teorii grafů se termínem cesta v grafu G = (V, E) označuje posloupnost P = 
(v0, e1, v1,…, en, vn), pro kterou platí ei = {vi − 1, vi} (případně ei = (vi − 1, vi) pro orientované 
grafy) a navíc vi ≠ vj pro i ≠ j. Je to tedy posloupnost vrcholů, pro kterou platí, že v grafu 
existuje hrana z daného vrcholu do jeho následníka. Žádné dva vrcholy (a tedy ani hrany) se 
přitom neopakují. 
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Cesta ve workflow – Cesta ve workflow je taková cesta grafem workflow, která splňuje 
všechny podmínky stanovené definicí cesty ve workflow v kapitole 2.3.2. 

CVaR – Conditional Value-at-Risk (CVaR) je definována jako “podmíněná” střední hodnota 
ztrát větších než hodnota VaR. 

Činnost – Nejmenší jednotka projektu, v rámci workflow je znázorněna pomocí uzlů 

DP – (dynamic programming) dynamické programování [7] [22] 

Ekvivalentní model – Ekvivalentním modelem k nějakému původnímu zadání nazveme 
takový model, jenž má stejnou množinu přípustných hodnot jako zadání původní. 

Exkluzivní závislost – nechť dva projekty j a i jsou spolu ve vzájemné závislosti, potom pro 
jejich rozhodovací proměnné musí platit xj + xi < 2, jedná se o symetrickou relaci 

Explicitní cesta – Pokud máme v zadaném grafu vybrat určitý počet explicitních cest, 
znamená to, že tyto cesty musí být hranově disjunktní. 

Flexibilní projekt – (viz kapitola 7.4) Flexibilní projekty jsou takové projekty, které svoje 
zdroje (náklady) po své realizaci opět vracejí. 

Hodnota negativního ovlivnění (Hodnota negativně ovlivňující závislosti) – Hodnota 
negativního ovlivnění je číselná hodnota, o kterou se zhorší definovaný atribut daného 
negativně ovlivněného projektu při realizaci všech nadefinovaných negativně ovlivňujících 
projektů v dané negativně ovlivňující závislosti (viz kapitola 6.1.6). 

Hodnota podpory (Hodnota podporující závislosti) – Hodnota podpory je číselná hodnota, o 
kterou se zlepší definovaný atribut daného podporovaného projektu při realizaci všech 
nadefinovaných podporujících projektů v dané podporující závislosti (viz kapitola 6.1.5). 

Incidentní hran – Incidentní hrany pro daný vrchol jsou hrany vycházející z daného vrcholu 
(obsahující daný vrchol).  

Invariant větvení – Z jedné aktivity může vést maximálně jeden typ větvení 

IP – (integer programming) celočíselné programování [18] 

Komponenta souvislosti – Komponenta souvislosti grafu je taková maximální podmnožina 
uzlů grafu, pro kterou platí, že mezi každými dvěma uzly vede sled. 

Koncové body sjednocení – viz kapitola 5.1.2.1 

Koncová činnost – Koncová činnost je činnost, ze které v rámci workflow nevystupuje žádná 
hrana. V rámci jednoho workflow je povolena jedna nebo více koncových činností. 

Kopie projektu – Z projektu A se vytvoří jeho projekt (kopie) B, který má stejné atributy. 
Pokud projekt A byl v nějaké závislosti například s projektem C, je jeho kopie B ve stejné 
závislosti s projektem C. 
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Lagrangeova relaxace – Lagrangeova relaxace neboli Lagrangeova relaxační metoda je 
podrobně popsána v kapitole [10.2]. 

Lineární programování – Lineární programování (dříve lineární optimalizace) je odvětví 
optimalizace. Řeší problém nalezení minima (resp. maxima) lineární funkce n proměnných na 
množině, popsané soustavou lineárních nerovností (viz [18] [25]). 

LP – LP je akronym termínu „lineární programování“. 

Mandatorní závislost – Nechť projekt i je mandatorním projektem pro projekt j, potom musí 
platit následující podmínka xi – xj ≥ 0 (xj - xi ≤ 0). Nejedná se o symetrickou relaci, tranzitivní 
relace 

MIP – (mixed integer programming) Smíšené celočíselné programování je speciálním typem 
lineárního programování, kde některé výsledné proměnné musí vyjít celočíselně a některé 
nemusí. 

Model (problému) – Model problému je množina rovnic a nerovnic s definovanými 
rozhodovacími proměnnými modelující danou instanci zadání optimalizačního problému 
(optimalizace portfolia). Rovnice a nerovnice uvedeného modelu musí vyhovovat všem 
požadavkům daného zvoleného řešícího algoritmu. 

Modelovací algoritmus – Účelem modelovacích algoritmů je převést zápis problému do 
akceptovatelné podoby zvoleného řešícího algoritmu. 

Mohutnost větvení – Mohutnost větvení je počet výstupních hran z činnosti, která vytváří 
větvení. 

Multikriteriální rozhodování – Multikriteriální rozhodování znamená, že se jedná o proces 
(algoritmu) optimalizující více veličin současně nikoliv však stejným směrem. Nejběžnějším 
příkladem multikriteriálního rozhodování je optimalizace výnosu při současné minimalizaci 
rizika. 

Náklady (cena) – Náklady (cena) představují objem jednotek (peněz) nutné pro realizaci 
(zařazení do portfolia) daného projektu. 

Následující činnost – Činnost B je následující činností činnosti A, pokud v daném workflow 
existuje hrana (A,B). 

Negativně ovlivněný projekt – Negativně ovlivněný projekt je projekt, jehož nějaký atribut 
může být negativně ovlivněn (zvýšení nákladů, snížení zisku, zvýšení riskantnosti) realizací 
jiného projektu (viz kapitola 6.1.6). 

Negativně ovlivňující projekt – Negativně ovlivňující projekt je projekt, který svojí realizací 
způsobí negativní ovlivnění nějakého atributu (zvýšení nákladů, snížení zisku, zvýšení 
riskantnosti) jiného projektu (viz kapitola 6.1.6). 
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Negativně ovlivňující závislost – Negativně ovlivňující závislost (viz kapitola 6.1.6) je stejná 
jako podporující závislost jen s rozdílem, že místo k podpoře atributu dochází k jeho 
negativnímu ovlivnění  (zvýšení nákladů, snížení zisku, zvýšení riskantnosti). 

Nerealizace projektu – Nerealizace projektu znamená nezačlenění projektu do výsledného 
portfolia. 

Normované workflow – Normované workflow obsahuje právě jednu počáteční činnost, právě 
jednu koncovou činnost a neobsahuje žádnou alternativně ukončovací činnost. 
V normovaném workflow je povoleno pouze paralelní větvení. 

Optimistický projekt – viz kapitola 10.5.3.1 

Paralelní větvení – Pokud zvolené workflow obsahuje paralelní větvení, musí být realizovány 
všechny činnosti ze všech větví daného paralelního větvení. 

 
Počáteční činnost – Počáteční činnost je činnost, do které v rámci workflow nevstupuje žádná 
hrana. V rámci workflow je povolen právě jeden počáteční projekt. 

Podpora – viz hodnota podpory 

Podporovaná činnost – Podporovaná činnost je uvedena v podporující závislosti jako činnost, 
která je pozitivně ovlivněna realizací jiného projektu nebo činnosti (viz podporující závislost). 

Podporovaný projekt – Podporovaný projekt je uveden v podporující závislosti jako projekt, 
který je pozitivně ovlivněn realizací jiného projektu nebo činnosti (viz podporující závislost). 

Podporující činnost – Podporující činnost je uvedena v podporující závislosti jako činnost, 
která svojí realizací pozitivně ovlivňuje hodnoty jiného projektu nebo jiné činnosti (viz 
podporující závislost). 

Podporující projekt – Podporující projekt je uveden v podporující závislosti jako projekt, 
který svojí realizací pozitivně ovlivněnu hodnoty jiného projektu (viz podporující závislost). 

Podporující závislost – Podporující závislost je vztah mezi projekty nebo činnostmi, který 
popisuje skutečnost, že při realizaci jednoho nebo více určitých projektů nebo činností bude 
pozitivním způsobem ovlivněn jeden nebo více atributů určitého projektu nebo činnosti.  

Portfolio – Portfolio (z italštiny) znamená původně desky na spisy nebo listiny. V ekonomii je 
portfolio odborný termín a znamená určitou sestavu, soubor akcií a jiných cenných papírů v 
majetku jednoho investora. Někdy také v užším významu: skladba různých aktiv. 

Potenciálně maximální kapacita zdroje segmentu – Potenciálně maximální kapacita zdroje 
segmentu je definovaná jako součet kapacity definované pro zdroj daného segmentu 
s kapacitou všech přelévatelných zdrojů segmentů předcházejících danému segmentu 
s hodnotou nákladů všech flexibilních projektů definovaných v segmentech předcházejících 
danému segmentu. 

Pozitivně podporující závislost – viz Podporující závislost 
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Prázdná činnost –  Prázdná činnost je činnost se všemi atributy rovnými 0. Jedná se o umělou 
činnost používanou pro zjednodušení modelování alternativně ukončovacích činností (viz 
kapitola 4.4) či ukončovacích bodů sjednocení při modelování založeném na hranách (viz 
kapitola 5.1.2.1). 

Prázdný projekt –  Prázdný projekt je projekt se všemi atributy rovnými 0. 

Problém baťohu – V základní variantě této úlohy máme na vstupu nosnost baťohu C, soubor n 
věcí s jejich váhami Wi a jejich cenami Ci. Úlohou je určit hodnoty rozhodovacích proměnný 
Xi (i = 1...n). 

Proces realizace projektu – Proces realizace projektu je cesta ve workflow (v grafu projektu)  
obsahující právě jednu počáteční činnost a právě jednu koncovou činnost. 

Projekt – Projekt je buď neprázdná množina činností, které tvoří workflow, nebo je to 
prázdná množina činností (viz statický projekt).  

Projekt negativního ovlivnění – Projekt negativního ovlivnění je umělý projekt vytvořený za 
účelem modelování negativně ovlivňující závislosti (viz kapitola 6.1.6). 

Projekt podpory – Projekt podpory je projekt modelující podporující závislost (viz kapitola 
6.1.5) 

Projektové schéma – viz schéma projektů 

Předcházející činnost – Předcházející činností pro nějakou činnost B nazveme všechny 
činnosti A takové, že v daném workflow existuje orientovaná hrana (A,B). 
 
Překrývající projekt – Překrývající projekt může svojí realizací překrývat více než jeden 
segment. 

Přelévatelný segment – Přelévatelný segment je zkrácené označení pro přelévatelný zdroj 
segmentu. 

Přelévatelný zdroj (segmentu) – Zdroj umožňující přelévání svých nevyužitých kapacit do 
následujících segmentů (viz kapitola 7.3.2). 

Realizace projektu – Realizace projektu znamená začlenění projektu do výsledného portfolia 
včetně případného určení cesty v jeho workflow. 

Relaxovaný problém –  Pokud máme nějakou instanci problému s omezujícími podmínkami, 
tak pod pojmem relaxovaného problému k danému problému s omezujícími podmínkami 
chápeme stejnou instanci problému, když vynecháme nebo „zmírníme“ nějaké podmínky, 
řešení relaxovaného problému nemůže být nikdy horší než řešení původního 
(nerelaxovaného) problému. 

Rozhodovací proměnná – Rozhodovací proměnná je binární proměnná s oborem hodnot 
{0,1}, která v rámci této práce bude vždy představovat jeden projekt. Projekt je realizován, 
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pokud jeho rozhodovací proměnná je rovna 1. Rozhodovací proměnná k i-tému projektu je 

v této práci značena jako ix . 

Rozvrhovatelný projekt – Rozvrhovatelné projekty jsou takové, které mají u svoji definice 
uvedeno několik možných segmentů, v rámci kterých mohou být realizovány 

Řešič – viz Řešící algoritmus 

Řešící algoritmus – Po namodelování business problému přichází na řadu použití patřičného 
řešícího algoritmu. Jako příklady řešících algoritmů lze uvést: dynamické programování, 
lineární programování, celočíselné lineární programování a nejrůznější metody z oblasti 
programování s omezujícími podmínkami. (viz kapitola 10). 

Sdílené činnosti – Sdílení jedné činnosti několika různými projekty (viz kapitoly 7.5). 

Schéma projektů – Grafické znázornění projektů a jejich vzájemných vztahů za použití notace 
uvedené v kapitole 15. 

Simplexová tabulka – Simplexová tabulka je pomocná struktura při výpočtu úlohy lineárního 
programování za použití simplexové metody [18][25]. 

Sloučení projektů/činností – Sloučení projektů nebo činností je nahrazení projektů nebo 
činností nově vzniklým umělým projektem nebo činností mající atributy rovny součtu 
slučujících elementů (viz kapitola 4.2). 

Složená negativně ovlivňující závislost – Složená negativně ovlivňující závislost je negativně 
ovlivňující závislost obsahující několik negativně ovlivňujících projektů, které musí být 
všechny realizovány, aby došlo k negativnímu ovlivnění jiného projektu. 

Složená podporující závislost – Složená podporující závislost je stejná jako podporující 
závislost (viz podporující závislost) až na fakt, že podporujících projektů pro jednu podporu je 
několik a aby mohla být daná podpora aplikována, musí být všechny tyto projekty 
realizovány.  

Smíšené celočíselné programování – Smíšené celočíselné programování požaduje 
celočíselnost pouze od některých proměnných definovaných v dané úloze tohoto typu 
lineárního programování. 

Statický projekt – Statický projekt je takový projekt, jehož workflow je pouze jedna činnost 
bez hran. 

TNA – (Temporal Network with Alternatives je graf pro reprezentaci workflow definované 
v práci [3]. 

Typ alternativně paralelního větvení – Typ alternativně paralelního větvení udává, kolik větví 
z daného alternativně paralelního větvení musí být realizováno. 

Ukončovací činnost – Ukončovací činnost je činnost, ze které nevede žádná výstupní hrana 
(takových činností může být ve workflow více). 
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Umělá činnost – Umělá činnost je vytvořena nějakým z modelovacích algoritmů. 

Umělý projekt – Umělý projekt je vytvořený nějakým z modelovacích algoritmů, tudíž nepatří 
do projektů ze vstupního plánu projektů. 

Účelová funkce – Účelová funkce je funkce ve tvaru cTx, kde c je vektor konstant a x je vektor 

proměnných, jejichž hodnoty hledáme tak, aby byly dodrženy všechny definované omezující 

podmínky a hodnota dané účelové funkce dosáhla co nejvyšší (nebo nejnižší) hodnoty [25]. 

 

VaR – Value-at-Risk (VaR) je možná maximální ztráta z portfolia za danou dobu při pevné 
hladině spolehlivosti. 

Větev větvení – Každou hranu vycházející z vrcholu, ze kterého vede více než jedna výstupní 
hrana, nazýváme větví daného větvení. 

Vstupní množina projektů – Množina projektů (projektových workflow) vstupujících do 
řešícího algoritmu. 

Vstupní hrana – Jedná se o typ hrany v orientovaném grafu. Například hran (u,v) je výstupní 
pro vrchol u a vstupní pro vrchol v. 

Vstupní plán projektů – viz vstupní množina projektů 

Výstupní hrana – Jedná se o typ hrany v orientovaném grafu. Například hran (u,v) je výstupní 
pro vrchol u a vstupní pro vrchol v. 

Výše negativního ovlivnění – viz hodnota negativního ovlivnění 

Výše podpory – viz hodnota podpory 

Vzájemná závislost – Nechť dva projekty j a i jsou spolu ve vzájemné závislosti, potom pro 
jejich rozhodovací proměnné musí platit xj – xi = 0, jedná se o tranzitivní, symetrickou relaci 

Workflow – grafické znázornění propojení jednotlivých činností v rámci jednoho projektu. 
Jedná se vlastně o DAG, ve kterém rozlišujeme dva typy větvení: paralelní a alternativní. 

Zatěžující projekt – Projekty s nulovými hodnotami kromě nákladů, které mají kladnou 
hodnotu, jsou nazývány „zatěžujícími“. 

Zdroje – Každá činnost nebo projekt spotřebovává nějaké zdroje. V rámci této práce 
předpokládejme, že projekty spotřebovávají peníze. Takže zdroj tady reprezentuje finanční 
rozpočet. 

Zisk – Zisk projektu představuje určitý objem jednotek (peněz), které jsou z projektu získány 
při jeho realizaci (začlenění do portfolia) 

Zvyšující projekt – Projekty s nulovými hodnotami kromě nákladů, které mají zápornou 
hodnotu, jsou nazývány „zvyšujícími“. 
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15 Notace 
 

 

Paralelní větvení činností 

 

 

 

Alternativní větvení činností 

 

 

 

 

Alternativně paralelní větvení typu 2 mezi činnostmi 

 

 

 

 

Sloučení činností (sloučení činností 3 a 4)   

 

Sloučení projektů (sloučení projektů 3 a 4)    3+4 

 

Sériově následující činnosti       

(Činnost 5 je sériově následující po činnosti 4) 

 

Prázdná činnost  

 

Prázdný projekt 

AL
T 

ALT 
(2) 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

3+
4 

4 5 

 

2 

3 1 

4 
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Y je mandatorním činností činnosti X.  

 
Mezi činnostmi X a Y je vzájemná závislost. 
 
 
Mezi projekty X a Y je exkluzivní závislost.  
 

 

Alternativně ukončovací činnost 
 

 
 
Projekt A 
 
 
 
Rozhodovací proměnná i-tého projektu     ix  
 
Rozhodovací proměnná hrany (u,v)     ),( vux  
 
Rozhodovací proměnná hrany (u,v) v projektu i   ),).(( akix  
 
Rozhodovací proměnná incidentní hrany s počáteční činností v projektu i          ),1).(( aix  
 
Rozhodovací proměnná činnosti x i-tého projektu   xix .  
 
Rozhodovací proměnná počáteční činnosti i-tého projektu   1.ix  
 
Rozhodovací proměnné dvou umělých projektů vytvořených z i-tého projektu    xi

’  xi
’’ 

 

Výtěžek/Zisk z i-té činnosti v k-tém projektu    vk.i 

 

Zisk, náklady a risk z projektu X   projektX.zisk, projektX.naklady, projektX.risk 

 

 

Sdílené činnosti U a V   
 

 

 

 

 

 

A 

X Y 

X Y 

 

U V 

X Y 
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Podporující závislost     
(Složené podporující projekty Y, V  
podporující zisk z projektu X  
Projekt Z podporuje zisk z projektu X.  
Projekt U podporuje riziko z projektu X.)      
 
 
 
 
 
 
Všechny druhy závislostí na úrovni činností  
je možné graficky znázornit pomocí výše  
definovaných šipek a pouze nad nimi vždy uvést,  
o které činnosti se z daných projektů jedná. Vše je patrné 
na uvedeném příkladě vzájemné závislosti mezi 
činností X z projektu A a činností Y z projektu B.  

  zisk 
  zisk 

(Y) (X) 
A B 

Y 

V 

X 

U 

Z 
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17 Příloha A – Obsah přiloženého CD-ROM 
Přiložený CD-ROM obsahuje tyto adresáře: PortfolioOptimizer, Inst, Text, Documentation a 
Data. 
 Adresář „PortfolioOptimizer“ obsahuje zdrojové soubory aplikace Portfolio 
Optimizer, které umožňují program zkompilovat ve vývojovém prostředí Microsoft Visual 
Studio 2010 Ultimate edition.  
 V adresáři „Inst“ jsou k dispozici instalační balíčky programu. Program Portfolio 
Optimizer požaduje pro svoji instalaci .NET Framework 4.0. Instalační soubor .NET 
framework 4.0 je také součástí tohoto adresáře. 
 V adresáři „Text“ je umístěn soubor s tímto textem diplomové práce. Tento text je 
uložen ve formátu PDF. 
 V adresáři „Documentation“ je uložena programátorská dokumentace ve formátu 
CHM. 
 Adresář „Data“ obsahuje soubory s definicemi vstupních projektů a zdrojů. 
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18 Příloha B – Výpočet rizika a zisku 

18.1 Míra rizika 
Základní Markowitzův model představuje pro výpočet rizika přístup založený na hodnotě 
směrodatné odchylky celkových výnosů (viz kapitola 3.1). Postupem času byly postupně 
vymyšleny i jiné modely pro výpočet rizika portfolia. Tyto modely jsou založeny na výpočtu 
zachycující variabilitu hodnoty portfolia za nějaké sledované historické období [31]. V 
bankovní praxi je délka historických dat obvykle stanovena na 250 pracovních dní plus délka 
doby držení, celkem tedy 260 pracovních dní (další kritéria pro výběr historických dat jsou 
uvedena v kapitole 3.1.2). 
 
Před samotným popisem jednotlivých přístupů pro výpočet hodnoty rizika je nutné uvést 
definice tzv. koherentní vlastnosti míry rizika. 
 
Koherentní míra rizika je taková míra, která splňuje následující vlastnosti. 
 
Obecné vlastnosti koherentní míry rizika: 
 

1) Míra rizika obchodu je přímo úměrná objemu obchodu. 
2) Hedging zmenšuje míru rizika. 
3) Míra rizika subportfolia s nižší nebo stejnou hodnotou než má portfolio, ze kterého 

subportfolio vzniklo, je menší nebo rovna míře rizika tohoto portfolia. 
4) Míra rizika portfolia vzniklého sloučením dvou portfolií je menší nebo rovna součtu 

měr rizika jednotlivých portfolií. 
 
Matematické vlastnosti koherentní míry rizika: 
 
 Nechť p je míra rizika. 
 

ekvivariance vůči posunutí:  p(Z + c) = p(Z) + c 
pozitivní  homogenita: p(λZ) = λp (Z), ∀λ ≥ 0 
monotonie: Necht' Y ≤ Z, potom p(Y) ≤ p(Z) 
subaditivita: p(Y +Z) ≤ p(Y) + p(Z) 

 
V následujících podkapitolách jsou uvedeny jednotlivé příklady přístupu pro výpočet rizika. 
 
Pro zajímavost je zde uvedena tabulka historie návrhu jednotlivých přístupů pro určení 
hodnoty rizika. 
 

• Rozptyl výnosů (Markowitz, 1951) 
• Semivariance (Markowitz, 1970) 
• Value at risk (VaR) (1995) 
• Conditional value at risk (CVaR) (Rockafellar a Uryasev, 2000)  

 

18.1.1 VaR 
V základním Markowitzově modelu se používá pro výpočet hodnoty rizika portfolia 
směrodatná odchylka celkové výnosnosti spočítaná na základě historických dat výnosů. 
Alternativou k tomuto přístupu je použití tzv. hodnoty VaR (Value-at Risk) [19]. Tato 
hodnota vyjadřuje možnou maximální ztrátu z portfolia za danou dobu při pevné hladině 
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spolehlivosti, jednodušeji řečeno tato veličina představuje hodnotu rizika, která je s velkou 
pravděpodobností větší než hodnota rizika výsledného portfolia. Formální definice hodnoty 
VaR je uvedena níže. 
 

g(x, r) = −ρ(x, r) ztráta z portfolia x při náhodném výnosu r je rovna záporné hodnotě 
účelové funkce ρ (funkce výnosu portfolia ρ byla definována v kapitole 3.1) 
 
VaR(x, β) = min{z ∈ R | P[g(x, r) ≤ z] ≥ β} 
(β se často voli jako 95% nebo 99%) 
 
VaR(x, β) = β-kvantil ze ztrát portfolia, který lze spočítat na základě simulací nebo 
historických dat [10] 
 

18.1.1.1 Nevýhody VaR 

Způsob vyjadřování rizika pomocí hodnoty VaR se stal základem při řízení rizik ve financích. 
Nevýhodou tohoto přístupu se však ukázala být absence popisu rizik větších než hodnota 
VaR. Další nevýhodou je, že VaR není subaditivní a tudíž není ani koherentní. 
 
Nicméně i přes tyto všechny nevýhody je hodnota VaR doporučována Basilejskou komisí [6]. 
 
Poznámka: 
Aditivní funkce jsou ty, které splňují Cauchyho funkcionální rovnici f(x+y) = f(x) + f(y). 
Subaditivní funkce jsou ty, které splňují nerovnici f(x+y) ≤ f(x) + f(y). 

18.1.2 CVaR 
Z důvodu několika nevýhod spojených s používáním hodnoty VaR, které byly popsány 
v předcházející kapitole, byla zavedena definice pro hodnotu Conditional Value-at-Risk 
(CVaR) [19]. CVaR je definována jako “podmíněná” střední hodnota ztrát větších než VaR 
(očekávaná hodnota nejhorších výsledků). 
 

CVaR(x, β) = E[g(x, r) | g(x, r) ≥ VaR(x, β)] 
 
     VaR(x, β) ≤ CVaR(x, β) 
 
Poznámka:  

E je střední hodnota. Pro hodnoty Var a CVaR platí následující nerovnost.  
 

CVaR je konvexní a koherentní mírou rizika. 
 
Rozložení výskytů hodnot rizik výsledného portfolia je zachyceno na níže zobrazeném 
histogramu, z kterého lze snáze nahlédnout na význam hodnot VaR a CVaR. 
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Obr. 52 Rozvržení hodnot VaR a CVaR (Tento obrázek je převzat z [19]) 
 
Poznámka: Hodnota CVaR (conditional VaR) bývá také občas označována jako Expected 

shortfall (ES), XLoss (extreme loss), XLoss (expected loss) a ETL (expected tail 
loss). 

18.1.3 Semivariace 
Jinou variací měření rizika z portfolia je tzv. semivariace [1]. Na rozdíl od VaR a CVaR je 
výpočet semivariace založen na výpočtu směrodatné odchylky výnosů za zkoumané 
historické období. 
 
Vysvětlivky: 
 mi … očekávaný výnos z jedné investované peněžní jednotky v i-té investici 
 n … počet sledovaných investic 
 �� … zjištěný zisk z i-té investice z historických dat 

 

18.2 Diverzifikace rizika – model CAPM 
Pro úplnost výčtu přístupů pro výpočet rizik portfolií zde uvedeme i metodu tzv. diverzifikace 
rizika [11] [28]. Diverzifikace rizika znamená použití takové strategie při výběru optimálního 
portfolia, které vede k celkovému riziku zvoleného portfolia, které je nižší než riziko 
kteréhokoliv projektu ve zvoleném portfoliu. To je možné pouze tehdy, když projekty ve 
zvoleném portfoliu ovlivňují sobě navzájem svojí riskantnost. 
 
Model CAPM [11] [28] rozlišuje dva typy rizik, a to riziko specifické a riziko systematické 
(někdy též nazýváno rizikem tržním). Riziko systematické odráží skutečnost, že daný subjekt 
realizuje či drží dané portfolio. Riziko systematické nelze diverzifikovat, je totiž společné 
napříč všemi elementy daného portfolia. Riziko specifické se vždy váže na konkrétní investici 
(projekt, aktivum) a vyjadřuje míru rizika spojeného s realizací dané investice. Může tudíž být 
různé pro všechny dané investice. 
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18.2.1 Relevance modelu CAPM 
Diverzifikace specifických rizik je v této práci vyjádřena podporující závislostí atributu 
riskantnosti mezi projekty (viz kapitola 2.4.3). 

V rámci této práce je vždy používáno pouze riziko spjaté s konkrétním projektem, tudíž se 
z pohledu modelu CAPM jedná o riziko specifické. Specifické riziko odráží riskantnost 
realizace konkrétního projektu bez ohledu na realizaci ostatních nadefinovaných projektů. 

18.3 NPV 
Výsledný zisk z portfolia je často také uváděn pomocí hodnoty NPV (Net Present Value) [15]. 

NPV =  −I + *
0
∑
=

n

i

iixS  

 
  
Vysvětlivky: 

NPV … (Net Present Value) čistá současná hodnota 
 I … celkové náklady (cena) investic 

Si … výnos z jedné akcie i 
xi*… množství akcií i v daném portfoliu 
n … počet druhů akcií (velikost investičního souboru z Markowitzova modelu) 
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19 Příloha C – Lagrangeova relaxační metoda 
Pro lepší pochopení Lagrangeovy relaxační metody popsané v kapitole 10.2 je zde uveden 
příklad jejího použití. 

19.1 Algoritmus použití Lagrangeovy relaxační metody 
Mějme maximalizační úlohu s omezujícími podmínkami typu ≤ (kladná konstanta se 
vyskytuje na pravé straně nerovnice).  Použití Lagrangeovy relaxační metody probíhá potom 
v následujících bodech [32]. 

1. Převeď zadání úlohy zapsáním omezujících podmínek do účelové 
funkce za použití parametru λ podle výše popsaného způsobu 

2. Přiřaď každému parametru λi hodnotu 0 a zvol velikost „kroku“ 
k z intervalu (0,1). 

3. Vyřeš maximalizační úlohu pro danou hodnotu parametru λ 
4. Pro každou podmínku, která není splněna, zvětši její daný parametr 

λi o velikost „kroku“ k 
5. Pro každou podmínku, která je splněna, ale není splněna „těsně“ *, 

sniž její daný parametr λi o velikost „kroku“ k 
6. Pokud bylo provedeno již m iterací algoritmu bez splnění všech 

omezujících  podmínek sniž „velikost kroku“ k na polovinu. 
7. Pokračuj krokem 3. 

Bod 3 předpokládá pro vyřešení optimalizační úlohy například pomocí lineárního 
programování. 

* splnění podmínky těsně u nerovnosti typu „≤“ znamená, že levou stranu již nelze zvýšit. 

2x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4 ≤ 7 | x1 = x2 = 0; x3 = x4 = 1 … těsné splnění podmínky 

2x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4 ≤ 7 | x1 = x2 = x3 = 0; x4 = 1 … volné (netěsné) splnění podmínky 

 

Příklad algoritmu: 

Mějme následující maximalizační účelovou funkci: 

4x1 + 5x2 + 6x3 + 7x4 

Podmínky: 

2x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4 ≤ 7  

x1 – x2 + x3 –x4 ≤ 0 

∀i, xi  ∈ {0,1} 
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Krok 1: 

Lagrangeovův relaxační problém bude mít následující podobu. 

4x1 + 5x2 + 6x3 + 7x4 + λ1(7 - 2x1 - 2x2 - 3x3 - 4x4) + λ2(0 - x1 + x2 - x3 + x4) 

 

Krok 2: 

λ1 = λ2 = 0 

k = 0,5 

 

Krok 3: 

Řešení: x1 = x2 = x3 = x4 = 1 

Hodnota účelové funkce = 22 (žádné řešení toho problému baťohu nebude lepší než 22) 

Porušena je první podmínka 

 

Krok 4: 

 λ1 = 0,5 λ2 = 0 

Účelová funkce 

3x1 + 4x2 + 4,5x3 + 5x4 + 3,5 

 

Krok 3: 

Řešení: x1 = x2 = x3 = x4 = 1 

Hodnota účelové funkce = 20 (žádné řešení toho problému baťohu nebude lepší než 20) 

První podmínka je porušena, druhá není. 

 

Krok 4: 

 λ1 = 1 λ2 = 0 

Účelová funkce 

2x1 + 3x2 + 3x3 + 3x4 + 7 
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Krok 3: 

Řešení: x1 = x2 = x3 = x4 = 1 

Hodnota účelové funkce = 18 (žádné řešení toho problému baťohu nebude lepší než 18) 

První podmínka je porušena, druhá není. 

 

Krok 4: 

 λ1 = 1,5 λ2 = 0 

Účelová funkce 

1x1 + 2x2 + 1,5x3 + 1x4 + 10,5 

 

Krok 3: 

Řešení: x1 = x2 = x3 = x4 = 1 

Hodnota účelové funkce = 16 (žádné řešení toho problému baťohu nebude lepší než 16) 

První podmínka je porušena, druhá není. 

 

Krok 4: 

 λ1 = 2  λ2 = 0 

Účelová funkce 

0x1 + 1x2 + 0x3 - 1x4 + 14 

 

Krok 3: 

Řešení: x2 = 1; x1 = x3 = x4 = 0 

Hodnota účelové funkce = 15 (žádné řešení toho problému baťohu nebude lepší než 15) 

Obě podmínky jsou splněny, ale první z nich není „těsná“: 2 ≤ 7, tak že λ1 tentokrát zmenšíme 
o velikost kroku k. Toto snížení hodnoty kroku k však povede ke stejnému zadání 
optimalizační úlohy jako v přechozím kroku. Takže tyto dva kroky výpočtu se budou neústále 
opakovat a po m iteracích se sníží velikost kroku k na polovinu.  
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Krok 4: 

k = 0,25 

 λ1 = 1,75  λ2 = 0 

Účelová funkce 

0,5x1 + 1,5x2 + 0,75x3 - 0x4 + 12,25 

 

Krok 3: 

Řešení: x4 = 0; x1 = x2 = x3 = 1 

Hodnota účelové funkce = 15 (žádné řešení toho problému baťohu nebude lepší než 15) 

První podmínka je (plně) splněna je porušen druhá není. 

 

Krok 4: 

 λ1 = 1,75  λ2 = 0,25 

 

Tento postup opakujeme, dokud velikost kroku k není tak malá, že již nemá žádný efekt. 
Hodnoty parametrů v takové fázi jsou λ1 = 1,83  λ2 = 0,33 s hodnotou účelové funkce 14,67. 
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20 Příloha D – Návod pro uživatele 
Tato kapitola obsahuje uživatelský návod popisující jednotlivé kroky pro používání 
přiloženého programu Portfolio Optimizer.  

20.1 Hlavní funkce programu Portfolio Optimizer 
Hlavní funkcí programu Portfolio Optimizer je umožnit vytváření a grafické zobrazování 
projektů a vybírat z nich tzv. portfolia podle uživatelem definovaných kritérií. Vybraná 
portfolia program umožňuje graficky porovnávat podle jejich hodnot. 

20.2 Instalace 
Program Portfolio Optimizer je kompatibilní s operačními systémy Windows jak 32 bit. tak 
64 bit. Pro spuštění instalačního programu je vyžadován nainstalovaný .NET Framework 2.0 
nebo vyšší. V adresáři Inst na přiloženém CD-ROM je k dispozici instalátor .NET Framework 
4.0. 
 
Pro spuštění programu Portfolio Optimizer je nutné jej nejprve nainstalovat na cílový počítač. 
Uživatel musí spustit instalační program PortfolioOptimizer.msi, který se nalézá v adresáři 
Inst na přiloženém CD-ROM. Instalátor sám rozpozná, jestli je na cílovém počítači 
nainstalovaný .NET Framework 4.0 (nebo vyšší), který je nezbytný pro běh aplikace. Pokud 
nainstalován není, odkáže uživatele na patřičné stránky Microsoftu, odkud je možné si daný 
Framework stáhnout a nainstalovat. Instalátor požadovaného Frameworku je také na 
přiloženém CD v adresáři Inst. 
 
Po úspěšné instalaci je vytvořen na ploše a v nabídce Start zástupce tohoto programu. V 
adresáři dokumentů uživatele, pod kterým byla spuštěna instalace, bude vytvořen adresář 
„Portfolios“, kde budou uloženy soubory se vzorovými definicemi projektů a zdrojů. Samotná 
aplikace je nainstalována do adresáře Program Files\PortfolioOptimizer. 

20.3 Entity 
V této kapitole jsou shrnuty základní pojmy a entity, které je nutné znát pro používání 
programu Portfolio Optimizer. 

20.3.1 Projekt 
Projekt může představovat nějaký reálný projekt, investici nebo cokoliv jiného, co lze popsat 
níže uvedenými atributy. 

Rozlišujeme dva typy projektů statický a projekt obsahující workflow. 

20.3.1.1 Statický projekt 

Statický projekt je definovaný pomocí následujících atributů. 

Atribut Předvolená 
hodnota 

Nepovinný/Povinný Obor hodnot a 
jiná omezení 

Popis 

Cena/Náklady 

(Cost) 

0 P Celočíselné 
hodnoty 

Náklady na realizaci 
projektu 

Risk 0 P Celočíselné Riziko při realizaci 
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(Risk) hodnoty projektu 

Zisk/Výtěžek 

(Profit) 

0 P Celočíselné 
hodnoty 

Zisk při realizaci projektu 

Jméno/Název 

(Name) 

 N Text Název projektu 

Popis 

(Description) 

 N Text Popis projektu 

ID 

(ID) 

Automaticky 
generováno 

P Znak ‘&’ a bílé 
znaky nejsou 
povoleny. ID 
projektu musí 
být unikátní 
v rámci všech 
nadefinovaných 
vstupních 
projektů. 

Unikátní identifikátor 
projektu 

Flexibilní* 

(Flexible) 

Ne P Ano/Ne 

(True/False)  

Indikátor flexibility 
projektu. Náklady 
vynaložené na realizaci 
flexibilního projektu  
mohou být opět využity 
na realizaci jiných 
projektů realizovaných 
v segmentech 
následujících za 
segmentem  určený pro 
realizaci daného 
flexibilního projektu. 

Překrývající* 

(Overlapping) 

Ne P Ano/Ne 

(True/False) 

Překrývající projekt 
znamená takový typ 
projektu, který svojí 
realizací může přesahovat 
více než jeden segment 
z definovaného 
segmentálního zdroje (viz 
kapitoly 7.3.1 a 20.3.3). 
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Zdroje* 

(Resources) 

Všechny 

(All) 

P Názvy všech 
definovaných 
segmentů 

Tento atribut je dostupný 
pouze v případě, že je 
definovaný segmentální 
zdroj. Tento atribut říká, 
ve kterých segmentech je 
daný projekt 
realizovatelný. 

 
Vysvětlivky: 
 

* ... tyto atributy jsou dostupné pouze v případě, že je definován segmentální zdroj  
 

20.3.1.2 Projekt s workflow 

Alternativou k statickým projektům jsou projekty s workflow. Projekty s workflow jsou 
definovány pomocí následujících atributů. 
 
Atribut Předvolená 

hodnota 
Nepovinný/Povinný Obor hodnot a 

jiná omezení 
Popis 

Jméno/Název 

(Name) 

 N Text Název projektu 

Popis 

(Description) 

 N Text Popis projektu 

ID 

(ID) 

Automaticky 
generováno 

P Znak ‘&’ a bílé 
znaky nejsou 
povoleny. ID 
projektu musí 
být unikátní 
v rámci všech 
nadefinovaných 
vstupních 
projektů. 

Unikátní identifikátor 
projektu 

Flexibilní* 

(Flexible) 

Ne P Ano/Ne 

(True/False)  

Indikátor flexibility 
projektu. Náklady 
vynaložené na realizaci 
flexibilního projektu  
mohou být opět využity 
na realizaci jiných 
projektů realizovaných 
v segmentech 
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následujících za 
segmentem  určeným pro 
realizaci daného 
flexibilního projektu. 

Překrývající* 

(Overlapping) 

Ne P Ano/Ne 

(True/False) 

Překrývající projekt 
znamená takový typ 
projektu, který svojí 
realizací může přesahovat 
více než jeden segment 
z definovaného 
segmentálního zdroje (viz 
kapitoly 7.3.1 a 20.3.3). 

Zdroje* 

(Resources) 

Všechny 

(All) 

P Názvy všech 
definovaných 
segmentů 

Tento atribut je dostupný 
pouze v případě, že je 
definovaný segmentální 
zdroj. Tento atribut říká, 
ve kterých segmentech je 
daný projekt 
realizovatelný. 

 
Vysvětlivky: 
 

* ... Tyto atributy jsou dostupné pouze v případě, že je definován segmentální zdroj.  
 
Kromě výše uvedených atributů mají projekty s workflow definované taky to zmíněné 
workflow. Workflow je orientovaný souvislý acyklický graf s právě jedním vrcholem, který 
nemá žádné vstupní hrany. Vrcholy ve workflow nazýváme činnostmi. Činnosti a jejich 
začlenění do workflow slouží pro definici workflow s větší granularitou. Díky workflow může 
uživatel nadefinovat celý proces realizace workflow. Podrobný popis workflow a jednotlivých 
činností je uveden v kapitole 2.2. 
 
Jednotlivé činnosti jsou propojeny orientovanými hranami. Pokud z jedné činnosti vede pouze 
jedna výstupní hrana do nějaké jiné činnosti, nazýváme tyto činnosti jako sériově 
následujícími. Pokud z jedné činnosti vede více než jedna hrana, nazýváme takovou činnost 
větvením. Rozlišujeme následující tři typy větvení: alternativní, paralelní a alternativně 
paralelní (detailní popis jednotlivých typů větvení je uveden v kapitole 2.2.3). Multihrany 
(několik hran mezi dvěma činnostmi) nejsou ve workflow povoleny. Každá hrana ve 
workflow znamená precedenční podmínku mezi danými činnostmi. Mějme například hranu 
vedoucí z činnosti A do činnosti B. Taková hrana představuje skutečnost, že činnost A musí 
být realizována před činností B. 
 
Níže uvedená tabulka shrnuje atributy, které mohou činnosti (vrcholy ve workflow) mít. 
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Atribut Předvolená 
hodnota 

Nepovinný/
Povinný 

Obor hodnot a jiná 
omezení 

Popis 

Cena/Náklady 

(Cost) 

0 P Celočíselné hodnoty Náklady na realizaci 
činnosti 

Risk 

(Risk) 

0 P Celočíselné hodnoty Riziko při realizaci 
činnosti 

Zisk/Výtěžek 

(Profit) 

0 P Celočíselné hodnoty Zisk při realizaci činnosti 

ID 

(ID) 

Automaticky 
generováno 

P ID činnosti musí být 
unikátní v rámci 
všech 
nadefinovaných 
činností v daném 
workflow. ID 
činnosti obsahující 
jenom bílé znaky 
není povolené. 

Unikátní identifikátor 
činnosti 

Alternativně 
ukončovací 

(Alternatively 
stop) 

Ne P Ano/Ne 

(True/False) 

Alternativně ukončovací 
činnost může být použita 
jako ukončovací (realizace 
workflow z dané činnosti 
dále nepokračuje) nebo 
jako běžná činnost ve 
workflow (realizace 
workflow z dané činnosti 
dále pokračuje). 

Bližší informace o 
realizaci workflow jsou 
uvedeny v kapitole 
20.3.4.2. 

Typ větvení 

(Branching 
type) 

Žádné 

(None) 

P • Žádné (None) 

• Alternativní 
(Alternative) 

• paralelní 
(Parallel) 

• Alternativně 
paralelní 

• Žádné – z dané 
činnosti nevedou 2 
a více výstupních 
hran 

• Alternativní - 
Alternativní 
větvení představuje 
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(Alternatively 
parallel) 

 

skutečnost, že 
workflow bude 
realizováno právě 
jednou z větví z něj 
vycházející (za 
předpokladu, že 
činnost, ze které 
vychází dané 
větvení, je vybrána 
pro realizaci). 

• Paralelní – 
Workflow musí být 
realizováno všemi 
větvemi 
paralelního větvení 
nebo žádnou 
z nich. 

• Alternativně 
paralelní  - 
Workflow je 
realizováno 
činnostmi pouze 
z určitých větví 
daného alternativně 
paralelního větvení 
(za předpokladu, že 
činnost, ze které 
vychází dané 
větvení, je vybráno 
pro realizaci). 
Pokud by bylo 
realizováno 
činnostmi pouze 
z jedné větve, 
jednalo by se o 
alternativní 
větvení, a pokud 
činnostmi ze všech 
větví jednalo by se 
o paralelní větvení. 

 
 
Kromě výše uvedených atributů ještě dodejme, že rozlišuje dva speciální typy činností. 
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počáteční činnost ... Počáteční činnost je činnost, do které nevede žádná vstupní hrana 

(taková činnost může být ve workflow jenom jedna). 
ukončovací činnost ... Ukončovací činnost je činnost, ze které nevede žádná výstupní 

hrana (takových činností může být ve workflow více). 
 

K výše uvedeným atributům ještě dodejme, že k alternativně paralelnímu větvení se ještě váže 
další atribut, který nazýváme typem alternativně paralelního větvení (tento atribut má obor 
hodnot z přirozených čísel). Typ alternativně paralelního větvení udává, kolik větví z daného 
alternativně paralelního větvení musí být realizováno (viz kapitola 4.3). 
 
Pro snazší pochopení následujících kapitol si zaveďme ještě jeden termín a to „předcházející 
činnost“. Předcházející činností pro nějakou činnost A nazveme všechny činnosti B takové, že 
v daném workflow existuje hrana (B,A). 

20.3.2 Vztahy mezi projekty 
Mezi projekty mohou být nadefinovány následující typy závislostí (vztahů). 
 

• vzájemná závislost … Projekty ve vzájemné závislosti musí být realizovány všechny 
nebo ani jeden z nich. 

• mandatorní závislost … Mandatorní závislost určuje, které projekty jsou mandatorní 
pro jiný. Být mandatorním projektem znamená, že realizace daného projektu 
umožňuje realizaci jiného projektu. 

• exkluzivní závislost … Exkluzivní závislost umožňuje realizaci pouze jednoho 
projektu v dané závislosti. 

• podporující závislost … Podporující závislost znamená, že realizace jednoho projektu 
znamená zvýšení zisku z jiného projektu nebo snížení nákladů či rizika.  

20.3.3 Zdroje 
Každý projekt pro svoji realizaci potřebuje nějaké finanční zdroje. Dostupné finanční zdroje 
(rozpočet) pro realizaci všech projektů mohou být definovány ve dvou různých formách: 
globální zdroj a segmentální zdroj. 
Poznamenejme, že nároky každého projektu na zdroje jsou uvedeny atributem „náklady/cena 
(cost)“ popřípadě tímto atributem jednotlivých činností definovaných ve workflow daného 
projektu. 
 
Kromě finančních nákladů na realizaci projektů je možné také nadefinovat omezení na 
celkovou riskantnost výsledného portfolia (viz níže). 

20.3.3.1 Globální zdroj 

Globální zdroj znamená, že uživatel definuje jeden rozpočet (kapacitu) pro realizaci všech 
nadefinovaných projektů.  

20.3.3.2 Segmentální zdroj 

Segmentální zdroj znamená, že uživatel nadefinuje posloupnost několika rozpočtů (kapacit), 
jinak též nazývané segmenty. Každý z těchto segmentů je popsán následujícími atributy. 
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Atribut Předvolená 
hodnota 

Nepovinný/
Povinný 

Obor hodnot a 
jiná omezení 

Popis 

Kapacita/Rozpočet 

(Budget) 

0 P Přirozená čísla 
včetně 0 

Dostupná kapacita daného 
segmentu 

Název 

(Name) 

Automaticky 
generováno 

P Text 

Musí se jednat o 
jednoznačnou 
hodnotu názvu 
segmentu mezi 
nadefinovanými 
segmenty. 
Název segmentu 
obsahující pouze 
bílé znaky není 
povolen. 

Jednoznačný identifikátor 
segmentu 

Pořadí 

(Profit) 

Automaticky 
generováno 

P Přirozená čísla Jednoznačné pořadí 
daného segmentu v rámci 
všech definovaných 
segmentů 

 

20.3.4 Realizace projektu 
Realizací projektu je míněno jeho začlenění do optimálního portfolia. Pro každý projekt platí, 
že musí být buď realizován celý, nebo vůbec. Nelze tedy nějaký projekt realizovat pouze 
například z 50%.  

20.3.4.1 Realizace statického projektu 

V případě statického projektu znamená jeho realizace odečtení výše jeho nákladů (ceny) 
z celkového dostupného rozpočtu či z rozpočtu zvoleného segmentu pro jeho realizaci. To 
znamená, že pokud má projekt definováno několik segmentů pro svoji realizaci, je nutné pro 
jeho realizaci určit, ve kterém segmentu bude daný projekt realizován. Pokud je navíc daný 
statický projekt tzv. „překrývající“ (viz atribut „Překrývající“) může být pro jeho realizaci 
vybráno více segmentů (samozřejmě pouze jenom z těch definovaných v atributu „zdroje“). 
Stále ale musí platit, že projekt je buď realizovaný celý, nebo vůbec. Například realizace 
překrývajícího projektu v segmentu I z 25%, v segmentu II z 25%, v segmentu III z 0% a v 
segmentu IV z 50% je výsledná realizace, která splňuje požadovanou podmínku. Nelze tudíž 
v uvedeném příkladu mít realizaci daného projektu v IV segmentu jen z 40%, protože 
v takovém případě by byl v celkovém součtu daný překrývající projekt realizován pouze 
z 90%, což není povolené. V případě překrývajících statických projektů jsou náklady spojené 
s jejich realizací v daném segmentu úměrné jejich míře realizace pro daný segment. Výše 
uvedený projekt při definovaných nákladech 10 využije ze segmentu IV 5 jednotek 
z definované kapacity pro tento segment. 
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20.3.4.2 Realizace projektu s workflow 

Při realizaci projektu s definovaným workflow je nutné vybrat z jeho workflow právě jednu 
cestu, kterou bude daný projekt realizován. 

Cesta ve workflow je takový souvislý podgraf workflow, který obsahuje počáteční činnost a 
minimálně jednu ukončovací nebo alternativně ukončovací činnost. Zároveň musí splňovat, 
že ke každé činnosti (pokud se nejedná o alternativně ukončovací činnost) obsahuje i její 
sériově následující činnost případně všechny její činnosti následující v paralelním větvení z ní 
vycházejícího. V případě alternativního větvení musí z něj cesta obsahovat právě jednu větev. 
Obdobně pro alternativně paralelní větvení musí cesta z něj obsahovat právě tolik větví, kolik 
odpovídá typu daného alternativně paralelního větvení.  

Pokud se jedná o překrývající projekt, je nutné určit, v kterých segmentech budou jednotlivé 
činnosti ze zvolené cesty realizovány. Samozřejmě tyto segmenty musí být definovány 
v atributu „zdroje“ daného projektu. Jednotlivé činnosti mohou být realizovány v různých 
segmentech, ale s podmínkou zachování precedenčních podmínek definovaných pomocí hran 
ve workflow. Například pokud vede hrana z činnosti A do činnosti B, potom činnost B nesmí 
být realizována v žádném segmentu, který předchází segmentu zvolenému pro realizaci 
činnosti A. 

Výše nákladů, která je odečtena z definované kapacity segmentu, je rovna součtu nákladů 
všech činností zvolených pro realizaci v daném segmentu nebo globálním zdroji. 

20.3.5 Omezení rizika 
Uživatelé mohou také nadefinovat maximálně přípustnou míru rizika vybraných projektů 
(Global Risk). Tato hodnota určuje maximálně přípustnou hodnotu součtu rizik (atribut Risk) 
všech projektů, které jsou vybrány pro realizaci (bez ohledu na zvolený segment pro 
realizaci). 

Riziko projektu s definovaným workflow je rovno součtu rizik jednotlivých činností v daném 
workflow, které jsou vybrány pro realizaci. 

20.3.6 Optimální portfolio 
Optimální portfolio je taková podmnožina z nadefinovaných projektů, která splňuje všechny 
omezující podmínky a zároveň nelze z daných projektů vybrat jinou podmnožinu, která by 
tyto podmínky také splňovala a zároveň dosahovala vyššího zisku. 

Zisk portfolia je roven součtu zisků (atribut zisk) jednotlivých projektů ve zvoleném portfoliu. 
U projektů s definovaným workflow je zisk roven součtu zisků (atribut zisk) všech činností 
z daného workflow, které byly vybrány pro realizaci. 

Splněním omezujících podmínek je myšleno následující. 

• nepřekročení dostupných zdrojů (v žádném z definovaných segmentů) 

• nepřekročení maximálně přípustné míry rizika 

• dodržení všech nadefinovaných vztahů mezi projekty 

• dodržení precedenčních podmínek mezi činnostmi 
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• pokud je k realizaci vybrán projekt s workflow, musí v něm být pro realizaci vybrána 
jedna z cest (pojem cesty ve workflow je uveden v kapitole 20.3.4.2) 

V aplikaci Portfolio Optimizer má každé portfolio název, který musí obsahovat alespoň jeden 
znak, který není bílý. Název portfolia musí být jednoznačný v rámci všech portfolií 
v programu. 

20.4 Formuláře programu 
V následujících podkapitolách jsou popsány veškeré formuláře programu Portfolio Optimizer. 

20.4.1 Vstupní plán projektů 
Vstupní plán projektů je množina nadefinovaných projektů, kde každý projekt je jednoznačně 
identifikovatelný svým ID. Do vstupního plánu projektů patří také nadefinované závislosti 
mezi projekty a zdroje. 
 
Všechny nadefinované projekty, zdroje a závislosti jsou zobrazeny ve formuláři „Project 
Plan“. Tento formulář je úvodní obrazovkou programu. 
 

 
 
Obr. 53 Formulář projektového plánu 

 
Vysvětlivky: 
 

1) Hlavní nabídka 
2) Grafické vyobrazení nadefinovaných zdrojů (jak segmentálních, tak globálních) 
1) Seznam všech nadefinovaných projektů 
2) Informace o právě vybraném projektu v seznamu projektů. Danými vyobrazenými 

atributy jsou: výtěžek, náklady a riziko. Tento informační panel je aktivní pouze 
v případě vybrání statického projektu. 

2 

1 

3 

4 5 

6 
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3) Tento panel je aktivní pouze v případě vybrání projektu s definovaným workflow 
v seznamu projektů (bod 3 tohoto seznamu). Tento panel umožňuje uživateli 
zobrazit grafickou reprezentaci workflow vybraného projektu. 

4) Seznam závislostí, ve kterých je zastoupen projekt vybraný v seznamu 
nadefinovaných projektů (bod 3 tohoto seznamu) 
 

20.4.1.1 Zobrazení informací o projektu 

Všechny nadefinované projekty jsou zobrazeny v seznamu projektů (bod 3 na obr. 53). Pro 
zobrazení informací o konkrétním projektu je nutné provést následující kroky. 

• vybrat daný projekt v seznamu projektů (bod 3 na obr. 53) 

• po vybrání projektu v seznamu projektů (bod 3 na obr. 53) jsou červeně označeny ty 
segmenty v grafu nadefinovaných segmentů (bod 2 na obr. 53), které jsou 
nadefinovány pro realizaci vybraného projektu 

• na panelu vyznačeném bodem 4 na obr. 53 jsou zobrazeny hodnoty atributů pro 
statický projekt, v případě zvolení projektu s workflow je možné na panelu 
vyznačeném bodem 5 na obr. 53 zvolit možnost (zaškrtávací políčko „Workflow 
view“) zobrazení grafické reprezentace daného workflow (viz obr. 54) 
 
 

 
 
Obr. 54 Grafické znázornění workflow 

20.4.1.2 Hlavní nabídka 

Hlavní menu (bod 1 na obr. 53) nabízí možnost vyvolání následujících operací. 
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Popis operací Položka hlavní nabídky 

Operace s projekty a závislostmi mezi nimi: 
Vytvoření, Import, Export, Odstranění, Editace 

Import a Export zdrojů 

Project 

Definování a editace zdrojů Resources 

Zahájení výběru portfolia, zobrazení formuláře 
s doposud vybranými portfolii 

Portfolio 

Zobrazení informací o programu Portfolio 
Optimizer 

Help 

 

Poznámka: Soubory jsou importovány a exportovány v binárním formátu.  

20.4.1.3 Vytvoření nového projektu 

Nový projekt je možné vytvořit buď použitím klávesové zkratky CTRL+N nebo pomocí 
hlavní nabídky Project->Create new project. Následně je zobrazen samotný formulář pro 
nadefinování nového projektu.  

 

Obr. 55 Formulář pro definování nového projektu 

Vysvětlivky: 
 

1) Textová pole pro zadání ID, názvu a popisu projektu 

1 

2 

4 

3 

5 

6 

7 
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2) Přepínače (Static, Workflow) pro nadefinování buď statického projektu nebo 
projektu s workflow, v tomto panelu jsou také zaškrtávací políčka pro určení toho, 
jest-li má být projekt překrývající (Overlapping) nebo případně flexibilní 
(Flexible) 

3) Seznam všech nadefinovaných segmentů, ve kterém v případě definovaného 
segmentálního zdroje může uživatel určit (zaškrtnutím pole u názvu segmentu) 
segmenty, ve kterých může být nově definovaný projekt realizován. Pokud je 
definováno několik segmentů může uživatel zaškrtnutím pole „Implementable 
within any segment“ určit, že nově vytvořený projekt může být realizován 
v libovolném z definovaných segmentů. 

4) Číselná pole pro nastavení atributů zisk (profit), náklady (cost), risk (risk) 
statického projektu 

5) Seznam činností definovaných v nově vytvářeném projektu s workflow 
6) Tlačítka pro vytvoření (new), odstranění (delete) a editaci (edit) činností v nově 

vytvářeném projektu s workflow 
7) Tlačítko OK pro uložení navrženého projektu, tlačítko Cancel pro zavření 

formuláře bez uložení projektu 

20.4.1.3.1 Vytvoření workflow 
Pro nadefinování jednotlivých činností a hran workflow slouží formulář s názvem „Activity 
Definition Form Of The Project“. 

Tento formulář je automaticky zobrazen při určení typu nově vytvářeného projektu na projekt 
obsahující workflow zvolením přepínače s nápisem „Workflow“ (viz bod 2 na obr. 55). Tento 
formulář je také zobrazen po kliknutí na tlačítko „New“ (viz bod 6 na obr. 55). 

 

 

Obr. 56 Formulář pro definování činností  
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Vysvětlivky: 
 

1) Textová pole pro zadání ID a názvu činnosti 
2) Číselná pole pro zadání hodnot atributů zisk (profit), náklady (cost) a risk (risk) 
3) Zaškrtávací pole pro definování alternativně ukončovací činnosti, pod tímto 

zaškrtávacím polem je umístěn textový nápis popisující typ větvení z právě 
definované činnosti 

4) Seznam již nadefinovaných činností v daném workflow 
 

Pokud již uživatel má nadefinované nějaké činnosti, musí pro nově vytvářenou činnost vybrat 
minimálně jednu z nadefinovaných činností, která bude předcházející činností právě 
vytvářené činnosti. 

Pokud uživatel vytváří první činnost nějakého workflow, jedná se vždy o počáteční činnost, 
tak že pro ni uživatel samozřejmě nevybírá předcházející činnost (počáteční činnosti žádné 
předcházející činnosti nemají, pojem předcházející činnosti je vysvětlen v kapitole 20.3.1.2). 

Po vytvoření více než jedné činnosti pro dané workflow aplikace zobrazí grafickou 
reprezentaci workflow (viz obr. 54). 

Jakmile uživatel nadefinuje druhou aktivitu, která má stejnou předcházející činnost (máme 
tedy dvě činnosti se stejnou předcházející činností), zobrazí aplikace formulář pro určení typu 
větvení vycházející z dané předcházející činnosti. 

 

Obr. 57 Formulář pro definici větvení 

20.4.1.4 Editace projektu 

Pro editaci již vytvořeného projektu je používán stejný formulář jako pro jeho vytváření (viz 
obr. 55). V případě editace je samozřejmě tento formulář předvyplněn hodnotami editovaného 
projektu. 

Otevření formuláře pro editaci je možné vyvolat následujícími kroky. 

1) Vybrání projektu v seznamu nadefinovaných projektů (viz bod 3 na obr. 53) 
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2) Stisknutím klávesy ENTER nebo dvojitým kliknutím na daný projekt (viz bod 3 na 
obr. 53) nebo použití položky hlavní nabídky (viz bod 1 na obr. 53) Project->Edit 
project (klávesová zkratka CTRL+E) 
 

20.4.1.5 Editace činnosti 

Pro editaci činnosti se používá stejný formulář jako pro její vytvoření (viz obr. 56). V případě 
editace činnosti je tento formulář předvyplněn údaji editované činnosti. Pro otevření 
formuláře pro editaci činnosti slouží tlačítko Edit na formuláři pro vytvoření/editaci projektu 
(viz bod 6 na obr. 55). Vždy se edituje ta činnost, která je vybrána v seznamu nadefinovaných 
činností daného projektu (viz bod 5 obr. 55). 

20.4.1.6 Nahrání projektů a zdrojů 

Pro import dříve uložených zdrojů či projektů (nebo obou zároveň) stačí použít hlavní 
nabídky.  

Položka hlavní nabídky Popis Klávesová zkratka 

Project->Import Projects Nahrání projektů CTRL+I 

Project->Import Resources Nahrání zdrojů  

Project->Import Projects and 
resources 

Nahrání projektů i zdrojů CTRL+O 

 

Poznámka: S projekty jsou zároveň nahrány i všechny vztahy mezi nimi. 

20.4.1.7 Konflikty při importu 

V této kapitole jsou rozebrány následující konflikty, ke kterým může dojít při importu dříve 
uložených dat. 

Možné konflikty během importu: 

1) Shoda ID načtených projektů ze zvoleného souboru s ID projektů již v programu 
definovaných 

2) Poškození zvoleného souboru nebo chybně zvolený soubor 
3) Shoda názvů nadefinovaných segmentů ve zvoleném souboru s názvy segmentů 

 
Reakce programu na detekované konflikty: 
 

1) Program duplicitní ID detekuje a upozorní na ně uživatele příslušných chybovým 
hlášením (viz obr. 58) a nabídne mu možnost importování projektů, které mají 
unikátní ID. 

2) Program upozorní uživatele na detekovaný problém patřičným chybovým hlášením 
(viz obr. 59). 
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3) Program přiřadí vygenerované unikátní názvy daným duplicitním importovaným 
segmentům. Takto nově pojmenované segmenty přidá ke stávajícím zdrojům.  

 

 

Obr. 58 Dialog nabízející možnost importu projektů s unikátním ID za situace, kdy program 
detekoval nějaká duplicitní ID projektů v importovaném souboru. 

 

Obr. 59 Chybová hláška vyvolaná pokusem o import projektů či zdrojů z chybového souboru 

Pokud importovaný soubor obsahuje definici globálního zdroje a aktuálně je nadefinován 
v programu nějaký zdroj, není globální zdroj z určeného souboru importován. V případě 
segmentálního zdroje v importovaném souboru jsou vždy všechny importované segmenty 
přidány ke stávajícím, popřípadě je ze stávajícího globálního zdroje vytvořen segment, ke 
kterému se přidají naimportované segmenty.  

20.4.1.8 Uložení projektů a zdrojů 

Pro import dříve uložených zdrojů či projektů (nebo obou zároveň) stačí použít hlavní 
nabídky.  
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Položka hlavní nabídky Popis Klávesová zkratka 

Project->Import Projects Nahrání projektů CTRL+I 

Project->Import Resources Nahrání zdrojů  

Project->Import Projects and 
resources 

Nahrání projektů i zdrojů CTRL+O 

 

20.4.1.9 Odstranění projektu 

Odstranění nadefinovaného projektu je možné jeho označením v seznamu projektů (viz bod 3 
na obr. 53) a následným zmáčknutím klávesy BACKSPACE nebo klávesové zkratky 
CTRL+D. Následně je zobrazeno dialogové okno pro potvrzení odstranění vybraného 
portfolia. Pokud je vybráno více projektů k odstranění, lze tímto způsobem odstranit všechny 
vybrané projekty. 

 

Obr. 60 Dialogové okno pro potvrzení odstranění vybraného či vybraných projektů 

Obdobným způsob pro odstranění nadefinovaného či nadefinovaných projektů je použití 
hlavní nabídky (viz bod 1 na obr. 53). 

Project -> Delete Selected Projects 

Project -> Delete all projects (Odstranění všech nadefinovaných projektů) 

Při odstranění projektu dojde také k odstranění všech závislostí, ve kterých se daný projekt 
vyskytuje. 

20.4.2 Definování vztahů mezi projekty 
Pro nadefinování vztahů mezi projekty je nutné použít formulář „Defined dependencies“. 
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Obr. 61 Formulář zobrazující přehled všech nadefinovaných závislostí 

Vysvětlivky: 
 

1) Seznam nadefinovaných závislostí 
2) Tlačítko pro vytvoření nové závislosti 
3) Tlačítko pro odstranění vybrané závislosti 

 

Tento formulář je možné otevřít pouze v případě, že jsou definovány minimálně dva projekty. 
V opačném případě je na tento nedostatek uživatel upozorněn následujícím dialogem. 

 

Obr. 62 Chybového dialogu pro nedostatek definovaných projektů 

Formulář „Defined dependencies“ (obr. 61) zobrazuje všechny nadefinované závislosti mezi 
projekty. Uživatel na tomto formuláři může závislosti vytvářet a odstraňovat. 

20.4.2.1 Odstranění závislosti 

Odstranění závislosti je umožněno jejím vybráním v seznamu nadefinovaných závislostí (viz 
bod 1 na obr. 61) a následným kliknutím na tlačítko "Delete" či stisknutím klávesy 
BACKSPACE. 

1 

2 
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20.4.2.2 Vytvoření závislosti 

Pro vytvoření nové závislosti slouží formulář "New Dependency". Tento formulář může 
uživatel zobrazit po kliknutí na tlačítko "New" (viz bod 2 na obr 61). 

 

Obr. 63 Formulář pro vytvoření nové závislosti 

 
Vysvětlivky: 
 

1) Rozbalovací seznam s výčtem typů závislostí 
2) Identifikátor nově vytvářené závislosti (Identifátor závislosti musí být unikátní 

mezi všemi závislostmi daného portfolia/vstupního plánu. Identifikátor závislosti 
obsahující pouze bílé znaky není povolen). 

3) Tlačítko pro vygenerování ID splňující všechny výše uvedené požadavky na 
správné ID závislosti 

4) Projekt vystupující na levé straně nové závislosti (Pro mandatorní závislost se 
jedná o projekt mající nějaký mandatorní projekt, v případě podporující závislosti 
se jedná o podporovaný projekt. Ostatní závislosti jsou symetrické relace, tak že u 
nich nemusíme rozlišovat pravou a levou stranu závislosti) 

5) Textový popis vybrané závislosti 
6) Pravá strana závislosti (Pro mandatorní závislost se jedná o mandatorní projekt, 

v případě podporující závislosti se jedná o podporující projekt. Ostatní závislosti 
jsou symetrické relace, tak že u nich nemusíme rozlišovat pravou a levou stranu 
závislosti) 

7) Tento panel je aktivní pouze v případě vybraní podporující závislosti (viz bod 1). 
Tento panel nabízí možnost, jak definovat podporovaný atribut a hodnotu dané 
podpory. 

8) Bodem 8 je na obrázku označen seznam podporujících projektů. Tento seznam je 
samozřejmě aktivní pouze v případě vybrání podporující závislosti, a v takovém 

1 
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případě musí uživatel z něj vybrat alespoň jeden projekt jako podporující v nově 
vytvářené závislosti. Pro výběr konkrétních podporujících projektů slouží 
zaškrtávací políčka u názvů jednotlivých projektů v tomto seznamu. Pokud 
uživatel žádný podporující projekt nevybere, bude na to programem upozorněn 
patřičným chybovým hlášením a nebude mu dovoleno danou podporující závislost 
vytvořit. 

20.4.3 Výběr portfolia 
Pro výběr portfolia je nutné v hlavní nabídce zvolit možnost Portfolio -> Select nebo použít 
klávesovou zkratku CTRL+R. Pro zahájení výběru optimálního portfolia je nutné mít 
nadefinovaný alespoň jeden projekt a nějaký zdroj pro realizaci projektů. Pokud tomu tak 
není, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn patřičným chybovým hlášením a není mu 
dovoleno zahájit výběr optimálního portfolia. 

 

Obr. 64 Chybové hlášení při pokusu o vybrání portfolia při absenci definovaných zdrojů. 

 

Obr. 65 Chybové hlášení při pokusu o vybrání portfolia při absenci definovaných projektů. 

Pokud uživatel měl definovány nějaké vstupní projekty a zdroje, zobrazí aplikace formulář 
pro zadání názvu nově hledaného optimálního portfolia. 
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Obr. 66 Formulář pro zadání názvu portfolia 

 Vysvětlivky: 

1) Název portfolia 
2) Zaškrtávací pole, které když je zaškrtnuté, způsobí, že po dokončení hledání 

optimálního portfolia aplikace uživateli zobrazí formulář portfolií (viz kapitola 
20.4.4). 

3) Tlačítko pro vygenerování unikátního názvu nového portfolia 
4) Po zaškrtnutí tohoto tlačítka bude moci uživatel v zobrazeném okně vybrat soubor 

pro uložení výpisu jednotlivých kroků hledání nového portfolia 
5) Seznam názvů již vybraných portfolií 

Před samotným spuštěním výběru portfolia musí uživatel zadat název portfolia (viz bod 1 na 
obr. 3). Jak již bylo zmíněno v kapitole 20.3.6 název portfolia musí být jednoznačný v rámci 
všech portfolií v aktuální instanci spuštěného programu. Název portfolia nesmí být prázdný 
řetězec. Na kterékoliv nedodržení těchto podmínek pro správný název portfolia bude uživatel 
upozorněn patřičným chybovým hlášením. 

Po kliknutí na tlačítko OK je zahájeno hledání optimálního portfolia s definovanými 
vstupními daty. Během hledání nového portfolia může uživatel používat aplikaci a dané 
hledání bude probíhat „v pozadí“. O průběhu hledání nového portfolia je uživatel informován 
pomocí nově zobrazeného formuláře, který graficky znázorňuje průběh hledání a zároveň 
vypisuje textové informace o jednotlivých provedených krocích. 
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Obr. 67 Formulář zobrazující průběh hledání optimálního portfolia 

Pokud uživatel v průběhu hledání klikne na výše vyobrazeném formuláři na tlačítko 
CANCEL, přeruší tím výpočet a hledání daného portfolia bude zrušeno. 

20.4.4 Zobrazení portfolií 
Všechna doposud vytvořená portfolia jsou zobrazena jako body v grafu, který je umístěn na 
formuláři "Portfolios form". Tento graf má souřadnici x zobrazující hodnoty rizika (risk) 
portfolií a osu y zobrazující hodnoty zisků (profit) portfolií. 

Formulář grafu portfolií je možné zobrazit použitím položky hlavní nabídky Portfolio->Show 
selected portfolios na formuláři projektového plánu (viz bod 1 obr. 53).  Tento formulář je 
také automaticky uživateli zobrazen po dokončení výběru optimálního portfolia při 
zaškrtnutém políčku „View portfolio form once portfolio selection is finished“ (viz bod 1 na 
obr. 66). Program umožňuje zobrazení pouze jedné instance tohoto formuláře. 
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Obr. 68 Graf portfolií 

 Vysvětlivky: 

1) Hlavní nabídka formuláře Portfolio Form  (hlavní nabídka umožňuje načtení 
portfolia, uložení portfolia, odstranění portfolia a otevření formuláře s 
podrobnými informace o právě vybraném portfoliu) 

2) Graf portfolií kde jednotlivá portfolia představují body grafu (souřadnice X - 
risk, souřadnice Y - zisk)  

3) Seznam všech portfolií (zobrazeny jsou jejich názvy) 
4) Informace o poloze kurzoru v grafu portfolií 

Seznam všech portfolií je vyobrazen ve formulářové komponentě zobrazující seznam 
všech vytvořených portfolií. Jednotlivá portfolia lze vybrat buď kliknutím na příslušný bod 
grafu portfolií nebo kliknutím na dané portfolio v seznamu portfolií (viz bod 3 na obr. 68). 
Bod grafu daného vybraného portfolia je vybarven červenou barvou (viz bod 4 na obr. 68). 

20.4.4.1 Uložení portfolia 

Vybrané portfolio na formuláři grafu portfolií lze uložit do binárního souboru pomocí položky 
hlavní nabídky Portfolio->Save nebo použití klávesové zkratky CTRL+S. Uložené portfolio 
bude obsahovat jak projekty vybrané do portfolia tak i projekty, které do portfolia vybrány 
nebyly. Uložené portfolio také obsahuje definice veškerých vzájemných závislostí mezi 
projekty a všechny nadefinované zdroje. 

Po uložení portfolia je jeho název v seznamu portfolií (viz bod 3 na obr 68) zobrazen černou 
barvou. Všechna portfolia, která nebyla zatím uložena, mají názvy v tomto seznamu 
zobrazena červenou barvou. 
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20.4.4.2 Odstranění portfolia 

Vybrané portfolio lze odstranit použitím položky z hlavního menu Portfolio->Delete. 
Odstraněné portfolio je odebráno jak ze seznamu portfolií (viz bod 3 na obr. 68) tak z grafu 
portfolií (viz bod 2 na obr. 68). 

20.4.5 Informace o portfoliu 
Pro zobrazení detailních informací o portfoliu slouží formulář "Portfolio". Tento formulář je 
možné otevřít po vybrání nějakého portfolia (ve formuláři grafu portfolií na obr. 68) 
kteroukoliv z následujících možností. 

• Použití položky hlavní nabídky Portfolio->Portfolio detail 
• Stisknutím klávesy ENTER 
• Dvojitým kliknutím na dané portfoliu v seznamu portfolií (viz bod 3 na obr. 68) 
• Dvojitým kliknutím na bod portfolia v grafu portfolií (viz bod 2 na obr. 68) 

 
Obr. 69 Detailní informace o portfoliu 

Vysvětlivky: 
 

1) Hlavní nabídka formuláře umožňující zobrazení reportu portfolia a změnu názvu 
portfolia 

2) Hodnoty atributů portfolia (pro upřesnění dodejme, že program v daném místě 
používá následující zkratky: supp. p (supported profit), supp. r. (supported risk), 
supp. c. (supported cost)) 

3) Graf portfolia (viz kapitola 20.4.5.1) 
4) Legenda grafu portfolia 
5) Seznam projektů v portfoliu 
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6) Informace o vybraném projektu (v případě vybraného projektu s workflow, který 
byl vybrán do portfolia, jsou zobrazeny celkové hodnoty jednotlivých atributů 
všech činností ve zvolené cestě daného workflow) 
Zaškrtávací pole slouží pro zobrazení grafického náhledu (viz obr. 54) workflow 
vybraného projektu. Tento panel je aktivní pouze v případě vybrání projektu 
s definovaným workflow. 

7) Seznam projektů nevybraných do portfolia 
8) Seznam závislostí, ve kterých je zastoupen projekt vybraný v seznamu 

nadefinovaných projektů (bod 3 tohoto seznamu) 
 

20.4.5.1 Graf portfolia 

Graf portfolia zobrazuje výtěžek z vybraného portfolia v jednotlivých segmentech 
nadefinovaného zdroje. Globální zdroj je zobrazen stejným způsobem jako segmentální zdroj 
s jedním nadefinovaným segmentem. Jednotlivé segmenty jsou zobrazeny jako modré sloupce 
v grafu, které mají na ose X uveden svůj název. Po vybrání kteréhokoliv projektu jsou tyto 
sloupce přebarveny na červené, pokud v rámci segmentů, které znázorňují, může být vybraný 
projekt realizován. Černými sloupci je znázorněna kapacita daného zdroje, která byla použita 
pro realizaci projektů vybraných do portfolia realizovaných v tomto segmentu. Hnědé sloupce 
znázorňují kapacitu daného segmentu, která je navýšena kapacitou nějakého z předcházejících 
přelévatelných segmentů. Zelené sloupce představují kapacitu segmentu, která je použita pro 
realizaci právě vybraného projektu z výsledného portfolia. Posledním typem zobrazovaných 
sloupců jsou sloupce oranžové. Oranžové sloupce znázorňují navýšení kapacity daného 
segmentu využitím vrácené kapacity z nějakého flexibilního projektu, který byl vybrán pro 
realizaci v nějakém předcházejícím segmentu. 

 

Obr. 70 Graf portfolií 

20.4.5.2 Report portfolia 

Uživatel může uložit detailní informace o vybraném portfoliu do textového souboru. Tato 
možnost je uživateli zpřístupněna z hlavní nabídky formuláře "Portfolio" a to položkou 
Portfolio->Report. Po kliknutí na tuto položku hlavní nabídky program uživateli zobrazí 
formulář "Portfolio report" s náhledem výstupní textové podoby daného portfolia. Pro uložení 
do textového souboru musí uživatel kliknout na tlačítko Save, následně aplikace zobrazí okno 
pro výběr textového souboru, do kterého se má report uložit. 
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Obr. 71 Formulářem s reportem portfolia 

20.4.5.3 Přejmenování portfolia 

Jak bylo uvedeno v kapitole 20.4.3 každé portfolio má nějaký název, který je určený před 
samotným zahájením výběru portfolia. Název portfolia lze změnit pomocí položky Portfolio-
>Rename v hlavní nabídce formuláře „Portfolio“ (viz obr. 69). 

 

Obr. 72 Formulář pro změnu názvu portfolia 
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20.5 Ukládání dat v programu 
Program data sám od sebe nikam neukládá, pokud uživatel si chce data uschovat i pro další 
použití musí provést následující kroky. 

• uložení portfolia – viz kapitola 20.4.4.1 

• uložení projektů – viz kapitola 20.4.1.8  

• uložení zdrojů – viz kapitola 20.4.1.8  

• uložení logu výpočtu optimálního portfolia - viz kapitola 20.4.3 
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21 Příloha E – Popis implementace 

21.1 Architektura aplikace 
Při vývoji aplikace byl použit hybridní vrstevnatý architektonický styl. 

 

 

Obr. 73 Vizualizace architektury aplikace PortfolioOptimizer pomocí nástroje MS Visual 
Studio 2010. 

21.2 Jmenné prostory 
Datové struktury programu jsou rozděleny do jmenných prostorů podle svojí funkčnosti a 
účelu. Jednotlivé vrstvy architektury (viz výše) obsahují jeden nebo více definovaných 
jmenných prostorů. Každý jmenný prostor je přiřazen právě jedné vrstvě, jak je i znázorněno 
na níže uvedené tabulce. 

Vrstva architektury programu Jmenný prostor ve zdrojovém kódu 
aplikace 

Data PortfolioOptimizer.Data 

Data PortfolioEntities 
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UI Components WpfCustomControlLibrary 

UI Components PortfolioOptimizer.GUI 

Model PortfolioOptimizer.Model 

Solver PortfolioOptimizer.Solver 

 

21.3 Vývojové prostředky 
Pro vývoj programu Portfolio Optimizer byly použity programovací jazyky C# 4.0 a F# 2.0. 
Jako vývojové prostředí bylo použito Visual Studio 2010 Ultimate edition. Celá aplikace je 
postavena na .NET Frameworku 4.0. Jedná se o Desktop aplikace, která pro vytváření 
uživatelských oken používá technologie WPF (Windows Presentation Foundation) a 
Windows Forms. Z externích knihoven byly použity následující, jak vystihuje níže uvedená 
tabulka. 

Název externí knihovny Účel jejího použití Zdroj 
Enterprise library 5.0 Modularizace aplikace 

(validace, loggování, policy 
injection apod.) 

http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ff648951.aspx 

PostSharp 2.0 Implementace aspektově 
orientovaného 
programování 

http://www.sharpcrafters.com/ 

ZedGraph 5.1.4 Knihovna pro zobrazování 
grafů 

http://zedgraph.sourceforge.net 

GraphSharp Knihovna pro zobrazování 
stromových struktur 
(workflow) 

http://graphsharp.codeplex.com/ 

 

21.4 Dokumentace zdrojového kódu 
Dokumentace samotného zdrojového kódu je k dispozici na přiloženém CD-ROM v adresáři 
Documentation v souboru PortfolioOptimizer.chm. 


