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Ekonomie Ekonomie sese
zabzabýývváá úúččelnelnýým lidskm lidskýým jednm jednáánníím m 

ve svve svěěttěě omezenomezenýýchch zdrojzdrojůů. . 
ÚÚkolem ekonomie nenkolem ekonomie neníí ururččovat covat cííle le 
rozvoje spolerozvoje společčnosti, nnosti, nýýbrbržž „„pouzepouze““
optimalizovatoptimalizovat trajektorie dosatrajektorie dosažženeníí

ttěěchto spolechto společčenskenskýých cch cííllůů z hlediska z hlediska 
jejich jejich efektivnostiefektivnosti a a úúččelnostielnosti. . 



Ekonomie Ekonomie je vje věědada



MatematickMatematickéé modelymodely
Vzhledem k tomu, Vzhledem k tomu, žže se ekonomie zabe se ekonomie zabýývváá

vymezovvymezováánníím pojmm pojmůů, m, měřěřeneníím a m a 
vyjadvyjadřřovováánníím vztahm vztahůů mezi tmezi těěmito mito 

veliveliččinami, pouinami, použžíívváá matematickmatematickýý aparaparáát t 
umoumožňžňujujííccíí vytvvytváářřet abstraktnet abstraktníí modely modely 

reality. Tyto modely umoreality. Tyto modely umožňžňujujíí v rv ráámci svmci svéé
vypovvypovíídacdacíí schopnosti jak schopnosti jak popispopis nněějakjakéého ho 

komplexnkomplexníího souboru vztahho souboru vztahůů, tak , tak 
experimentovexperimentováánníí a a predikcipredikci..



DiskrDiskréétntníí veliveliččinyiny

PPřřesto, esto, žže se v ekonomii me se v ekonomii měřěříí
ttéémměřěř vvýýhradnhradněě diskrdiskréétntněě, tj. , tj. 

veliveliččiny jsou vztainy jsou vztažženy na eny na 
vvýýrobek, firmu, den, rok apod. robek, firmu, den, rok apod. 
vyjadvyjadřřujujíí se vzse vzáájemnjemnéé vztahy vztahy 
vvěěttššinou inou spojitspojitýýmimi hladkhladkýými mi 

funkcemi. funkcemi. 



ProdukProdukččnníí funkcefunkce
vyjadvyjadřřujujííccíí vztah vvztah výýnosnosůů jako jako 

(v(výýstupu) stupu) na VF na VF (vstupech) (vstupech) se dse dáá
taktakéé vyjvyjááddřřit jako spojitit jako spojitáá napnapřř. . 

kvadratickkvadratickáá funkce refunkce reáálnlnéé
promproměěnnnnéé. . 

diferendiferenččnníí rovnice, diferencirovnice, diferenciáálnlníí rovnicerovnice



ProdukProdukččnníí funkcefunkce
y = ay = a--b.(xb.(x--c)c)2  2  y = 50y = 50--0,15.(x0,15.(x--18)18)2   2   yy´́= 0,3.(18= 0,3.(18--x)x)

NepNepřříímmýý ppřředpoklad:                                                       edpoklad:                                                       
VF lze dVF lze dáávkovat libovolnvkovat libovolnýým zpm způůsobem stejnsobem stejněě jako jako 
produktprodukt



MinimMinimáálnlníí zzáálivkalivka
ZobrazenZobrazeníí nnáázornzornéé a jednoducha jednoduchéé, le, lečč

neodpovneodpovííddáá realitrealitěě. . 
VF nelze navyVF nelze navyššovat spojitovat spojitěě

AAžž ururččititéé minimminimáálnlníí mnomnožžstvstvíí VF VF 
ppřřininášíáší nněějakou produkci. jakou produkci. 

NapNapřřííklad rostlina vyklad rostlina vyžžaduje uraduje urččitou itou 
minimminimáálnlníí zzáálivku, aby se objevila alespolivku, aby se objevila alespoňň

nněějakjakéé úúroda.roda.



KvantaKvanta

Pokud budeme pPokud budeme pěěstovat vstovat vííce ce 
rostlin, budeme potrostlin, budeme potřřebovat ebovat 

nnáásobnsobnéé mnomnožžstvstvíí VF, kterVF, kterýý
nnáám bude pm bude přřibibýývat po vat po 

ururččititýých mnoch množžstvstvíích tzv. ch tzv. 
kvantechkvantech. . 



KvantaKvanta

makro makro kvantakvanta
mikro mikro kvantakvanta



makro makro kvantakvanta



makro makro kvantakvanta



mikro mikro kvantakvanta



KvantaKvanta
V oblastech pV oblastech přříírody, kterrody, kteréé jsou dostupnjsou dostupnéé

smyslovsmyslovéému vnmu vníímmáánníí, se jev, se jevíí vvěěttššina dina děějjůů
spojitspojitěě, nebo, neboťť se na nich podse na nich podííllíí obrovskobrovskýý
popoččet ret růůznznýých atomch atomůů a procesa procesůů v nich. v nich. Ve Ve 
skuteskuteččnosti vnosti vššak probak probííhajhajíí v jednotlivv jednotlivýých ch 

atomech, a tedy skokem.atomech, a tedy skokem. V atomu existuje V atomu existuje 
jen urjen urččititýý popoččet stabilnet stabilníích stavch stavůů elektronelektronůů
ppřři jejich pohybu kolem atomovi jejich pohybu kolem atomovéého jho jáádra.dra.



KvantovKvantováá mechanikamechanika
SystSystéémy, ktermy, kteréé jsou charakterizovjsou charakterizováány ny 
diskrdiskréétntníími mi ččííselnselnýými hodnotami, se mi hodnotami, se 

naznazýývajvajíí kvantovankvantovanéé. . 
KvantovKvantověě mechanickmechanickáá povaha hmoty povaha hmoty 

byla dlouho mimo nabyla dlouho mimo našíší pozornost, nebopozornost, neboťť
se projevuje ase projevuje ažž ve velmi malve velmi malýých ch 

rozmrozměěrech. rech. 
Plankova konstanta h = 6,63.10Plankova konstanta h = 6,63.10--3434 Js. Js. Pouze v Pouze v 

ppřříípadpaděě, , žže neuvae neuvažžujeme se zrnitostujeme se zrnitostíí prostoru a prostoru a 
ččasu masu můžůžeme poueme použžíívat diferencivat diferenciáálnlníí rovnice a rovnice a 
svsvěět tak pt tak přředstavuje kontinum i v nejmenedstavuje kontinum i v nejmenšíších ch 

myslitelnmyslitelnýých rozmch rozměěrech.rech.



KvantovKvantováá
teorieteorie

KvantovKvantováá teorie je protikladem Einsteinovy obecnteorie je protikladem Einsteinovy obecnéé teorie teorie 
relativity pokrrelativity pokrýývajvajííccíí velkvelkéé rozmrozměěry poury použžíívajvajííc hladkc hladkéé a a 
spojitspojitéé funkce funkce ččasoprostoru. V obou tasoprostoru. V obou těěchto teorichto teoriíích se ch se 

objevujobjevujíí potpotíížže s bezrozme s bezrozměěrnrnýými singularitami jako jsou mi singularitami jako jsou 
elementelementáárnrníí ččáástice stice čči jejich sloi jejich složžky jako elektrony a ky jako elektrony a 
kvarky nebo napkvarky nebo napřř. . ččernernéé ddííry. Tyto potry. Tyto potíížže se snae se snažžíí

ppřřekonat spojenekonat spojeníím obecnm obecnéé teorie relativity a kvantovteorie relativity a kvantovéé
teorie do teorie do teorie strunteorie strun, kter, kteráá ppřřiiššla s myla s myššlenkou, lenkou, žže nejde e nejde 
o singularity no singularity nýýbrbržž o nepatrno nepatrnéé vibrujvibrujííccíí uzavuzavřřenenéé struny. struny. 



EkonomickEkonomickéé
modely narmodely naráážžejejíí

na obdobnna obdobnéé
problprobléémy jako my jako 

fyzika.fyzika.



FarmFarmáářřskskáá úúlohaloha
OptimalizaOptimalizaččnníí úúlohou je taklohou je takéé alokace vody z alokace vody z 
omezenomezenéého zdroje. 3 farmho zdroje. 3 farmáářři maji majíí kk dispozici dispozici 

omezenomezenéé mnomnožžstvstvíí vody pro svvody pro svéé plantplantáážže. e. 
MnoMnožžstvstvíí poupoužžititéé vody mvody máá vliv na dosavliv na dosažženou enou 

úúrodu. Pokud si tento vodnrodu. Pokud si tento vodníí zdroj, jehozdroj, jehožž
celkovcelkováá kapacita odpovkapacita odpovííddáá jejich jejich úúhrnnhrnnéé

potpotřřebeběě, rozd, rozděěllíí vv ururččititéém pm přředem znedem znáámméém m 
pompoměěru ru (nap(napřř. podle rozlohy pozemk. podle rozlohy pozemkůů)), , 
dosdosááhnou v danhnou v danéém obdobm obdobíí v v souhrnusouhrnu
maximmaximáálnlníí úúrodu. Pokud si vodu rozdrodu. Pokud si vodu rozděěllíí

(alokuj(alokujíí) ) jinak, bude jinak, bude úúroda jednoho roda jednoho čči dvou i dvou 
zz nich mennich menšíší nenežž ppřři optimi optimáálnlníí alokaci. alokaci. 



FarmFarmáářřskskáá úúlohaloha
KaKažžddáá suboptimsuboptimáálnlníí alokace snalokace sníížžíí sousouččetet

skliznsklizníí vvššech tech třříí farmfarmáářůřů. To ov. To ovššem em 
nevylunevyluččuje, uje, žže pe přři suboptimi suboptimáálnlníí alokaci vody alokaci vody 
nebude mnebude míít jeden t jeden čči dva farmi dva farmáářři i úúrodu vyrodu vyššíšší, , 
nenežž ppřři optimi optimáálnlníí alokaci vody. Ukalokaci vody. Ukáázalo se, zalo se, 
žže re růůznznáá suboptimsuboptimáálnlníí řřeeššeneníí alokace vody alokace vody 

se od sebe navzse od sebe navzáájem lijem lišíší a maja majíí rrůůznznéé
smysluplnsmysluplnýými interpretace. Zabmi interpretace. Zabýývali jsme se vali jsme se 

úúkolem nalkolem naléézt matematickzt matematickýý aparaparáát pro t pro 
vyjvyjááddřřeneníí vvššech tech těěchto suboptimchto suboptimáálnlníích ch řřeeššeneníí

a tato zmapovat.a tato zmapovat.



ÚÚččinnost zinnost záálivkylivky
VVýýchozchozíí informace pro ekonomickinformace pro ekonomickéé
úúvahy jsou fakta o objektu navahy jsou fakta o objektu naššeho eho 
zzáájmu napjmu napřřííklad o rostlinklad o rostlináách, kterch, kteréé
budeme pbudeme pěěstovat. Pro zachycenstovat. Pro zachyceníí
vztahu mezi vztahu mezi úúrodou a potrodou a potřřebnebnýým m 
mnomnožžstvstvíím vody na zm vody na záálivku nenlivku neníí

vhodnvhodnéé poupoužžíívat bvat běžěžnou produknou produkččnníí
funkci, nebofunkci, neboťť je je úúččelnelnéé aby tato aby tato 

funkce nebyla zfunkce nebyla záávislvisláá na na 
obhospodaobhospodařřovanovanýých plochch plocháách. ch. 



BotanickBotanickýý čči agrotechnicki agrotechnickýý vvýýzkumnzkumnýý úústav proto stav proto 
vztvztááhne vhne výýsledky na jednotku plochy sledky na jednotku plochy napnapřř. ha . ha čči i 
mm22. Vyjdeme z ilustrativn. Vyjdeme z ilustrativníího pho přřííkladu, v nkladu, v něěmmžž

byly tyto hodnoty byly tyto hodnoty úúččinnosti zinnosti záálivky:livky:



ÚÚččinnost zinnost záálivkylivky
Bod (1,0) Bod (1,0) ……minimminimáálnlníí zzáálivku. livku. 
Bod (3,4) Bod (3,4) ……maximmaximáálnlníí úúččinnost zinnost záálivkylivky

uu …… úúččinnost zinnost záálivky; livky; 
yy = 24 q = 24 q …… úúroda roda 
x =x = 1818 hl hl …… mnomnožžstvstvíí poupoužžititéé vody (VF)vody (VF)
GG = 6 ha = 6 ha …… rozloha zkurozloha zkuššebnebníích pozemkch pozemkůů
Bod (5,5) Bod (5,5) …… nejvnejvěěttšíší úúroda, zato roda, zato úúččinnost zinnost záálivky klesla na 1 livky klesla na 1 
(x = 30 hl; y = 30 q). (x = 30 hl; y = 30 q). 
VV nnáásledujsledujííccíích bodech jich bodech jižž dochdocháázzíí ppřři nadbytei nadbyteččnnéé zzáálivce, a livce, a 
ttíím km k poklesu poklesu úúrody na 1 q.rody na 1 q.



Optimalizace zOptimalizace záálivkylivky
HospodHospodáářř optimalizujoptimalizujííccíí svou svou úúrodu se snadno rodu se snadno 
vyvaruje klesajvyvaruje klesajííccíí úúrody trody tíím, m, žže i pe i přři dostatku i dostatku 
vody nepouvody nepoužžije na ha vije na ha vííce vody nece vody nežž 5 hl/q. 5 hl/q. 

Pokud mPokud máá mméénněě vody a nemvody a nemůžůže na ha poue na ha použžíít 5 t 5 
hl, phl, přři kteri kterýých mch máá úúrodu nejvrodu nejvěěttšíší, bude se p, bude se přři i 
menmenšíší a pa přřitom rovnomitom rovnoměěrnrnéé zzáálivce livce úúmměěrnrněě

snisnižžovat vovat výýnos z ha anos z ha ažž ppřři 3 hl/ha klesne i 3 hl/ha klesne úúroda roda 
na 4 q/ha. V tomto bodna 4 q/ha. V tomto boděě je kaje kažžddýý hl vody hl vody 
nejlnejléépe vyupe využžit, protoit, protožže de dáávváá maximmaximáálnlníí

úúččinnost 4/3 q/hl.innost 4/3 q/hl.
PPřři rovnomi rovnoměěrnrnéé zzáálivce vlivce vššech polnostech polnostíí bude bude 

linelineáárnrněě klesat i klesat i úúroda aroda ažž do minimdo minimáálnlníí zzáálivky, livky, 
ppřři kteri kteréé je je úúroda nulovroda nulováá..



Optimalizace zOptimalizace záálivkylivky
AvAvššak pokud v oblasti bodak pokud v oblasti bodůů (0,0) (0,0) 

aažž (3,4) pou(3,4) použžijeme ijeme 
nerovnomnerovnoměěrnou zrnou záálivku tak, livku tak, žže e 

zalijeme maximum rostlin tak jako zalijeme maximum rostlin tak jako 
v bodv boděě (3,4) dos(3,4) dosááhneme v thneme v tééto to 
oblasti trvale oblasti trvale úúččinnost 4/3 tj. innost 4/3 tj. 

budeme se pohybovat po spojnici budeme se pohybovat po spojnici 
bodbodůů (0,0) a (3,4). (0,0) a (3,4). 



Optimalizace zOptimalizace záálivkylivky

NapNapřřííklad v bodklad v boděě (0,1) n(0,1) náám pm přři i 
rovnomrovnoměěrnrnéé zzáálivce vlivce vííce rostlin, jice rostlin, jižž vychvycháázzíí

na jednu rostlinu mna jednu rostlinu méénněě nenežž 1 hl/ha. 1 hl/ha. 
CelkovCelkověě je vody dostatek na efektivnje vody dostatek na efektivníí zalitzalitíí, , 

alespoalespoňň nněěkterkterýých rostlin. Pokud takto ch rostlin. Pokud takto 
zzíískanou skanou úúrodu produ přřepoepoččííttááme na 1 ha, me na 1 ha, 

zjistzjistííme, me, žže na ha ze na ha zíískskááme me úúrodu 1,333, rodu 1,333, 
cocožž odpovodpovííddáá úúččinnosti zinnosti záálivky 4/3. Touto livky 4/3. Touto 

optimalizacoptimalizacíí se nse náám promm proměěnníí graf graf úúččinnosti innosti 
zzáálivky na plnlivky na plněě konkkonkáávnvníí funkci.funkci.



FarmFarmáářřskskýý alokaalokaččnníí ppřřííklad klad 

5 5 5

5 5 5
33 3

35 hl35 hl10 hl10 hl

1

30 q30 q12,05 q12,05 q

1,4.6=1,4.6=8,4 q8,4 q

1,7 1,7 1,7

1,7 1,7 1,7





Optimalizace zOptimalizace záálivkylivky
RovnRovněžěž tento graf ptento graf přředstavuje uredstavuje urččititéé
zjednoduzjednoduššeneníí neboneboťť ččervenervenáá úúseseččka ka 
prochprocháázejzejííccíí popoččáátkem soutkem souřřadnic tj. adnic tj. 

bodem (0,0) by znamenala, bodem (0,0) by znamenala, žže e 
úúroda se objevuje jiroda se objevuje jižž ppřři sebemeni sebemenšíší

zzáálivce a to livce a to nenneníí pravdapravda. . 
Tyto nereTyto nereáálnosti odstranlnosti odstranííme, pokud me, pokud 
ppůůvodnvodníí úúččinnosti zinnosti záálivky livky vztvztááhneme hneme 

pouze na pouze na jednu rostlinujednu rostlinu..



Optimalizace zOptimalizace záálivkylivky
SpotSpotřřebovanou vodu pak budeme mebovanou vodu pak budeme měřěřit v l za it v l za 

vegetavegetaččnníí obdobobdobíí a a úúrodu naprodu napřř. v kg . v kg ((řřeknekněěme, me, žže e 
jde o melouny)jde o melouny). N. Náásledujsledujííccíí grafy ukazujgrafy ukazujíí, jak , jak 

vypadvypadáá graf funkce graf funkce úúččinnosti, kterinnosti, kterýý je souje souččasnasněě
produkprodukččnníí funkcfunkcíí pro 5; 10; 35; 100 a 1000 l copro 5; 10; 35; 100 a 1000 l cožž

odpovodpovííddáá 1; 3; 11; 33 1; 3; 11; 33 čči 333 rostlini 333 rostlináám. m. 

Tyto grafy odpovTyto grafy odpovíídajdajíí
minimminimáálnlníímu kvantu pmu kvantu pěěstovstováánníí

plodin, kterplodin, kterýým je jedna rostlina. m je jedna rostlina. 
KaKažžddáá rostlina potrostlina potřřebuje k svebuje k svéému vmu výývoji nvoji něějakou jakou 

minimminimáálnlníí rozlohu prozlohu půůdy a minimdy a minimáálnlníí mnomnožžstvstvíí
daldalšíších faktorch faktorůů..



OptimalizaceOptimalizace
zzáálivkylivky

rostlin vody úroda
33 100 132,5
333 1000 1332,5
3333 10000 13328,0
33333 100000 133332,5
333333 1000000 1333332,5
3333333 10000000 13333332,5
33333333 100000000 133333332,5
333333333 1000000000 1333333332,5

rostlin vody 3 4 2
1 l/ros ros úrod1 úrod2 úroda
0 0

1 1 0,3333 0 0 0,0 0,0
1 2 0,6667 0 0 2,0 2,0
1 3 1 1 4 4,0
1 4 1,3333 0 0 4,5 4,5
1 5 1,6667 0 0 5,0 5,0
2 6 2 2 8 0,0 8,0
2 7 2,3333 1 4 4,5 8,5
2 8 2,6667 1 4 5,0 9,0
3 9 3 3 12 0,0 12,0
3 10 3,3333 2 8 4,5 12,5
3 11 3,6667 2 8 5,0 13,0
4 12 4 4 16 16,0
4 13 4,3333 3 12 4,5 16,5
4 14 4,6667 3 12 5,0 17,0
5 15 5 5 20 20,0
5 16 5,3333 4 16 4,5 20,5
5 17 5,6667 4 16 5,0 21,0
6 18 6 6 24 24,0
6 19 6,3333 5 20 4,5 24,5
6 20 6,6667 5 20 5,0 25,0
7 21 7 7 28 28,0
7 22 7,3333 6 24 4,5 28,5
7 23 7,6667 6 24 5,0 29,0
8 24 8 8 32 32,0
8 25 8,3333 7 28 4,5 32,5
8 26 8,6667 7 28 5,0 33,0
9 27 9 9 36 36,0
9 28 9,3333 8 32 4,5 36,5
9 29 9,6667 8 32 5,0 37,0
10 30 10 10 40 40,0
10 31 10,333 9 36 4,5 40,5
10 32 10,667 9 36 5,0 41,0







ÚÚččinnost VFinnost VF



ReReáálnlnéé EDMEDM



FraktFraktáálnlníí povahapovaha
LomenLomenéé kkřřivky respektujivky respektujíí jednotlivjednotlivéé rostliny, rostliny, 

avavššak na ty se dak na ty se díívvááme prozatme prozatíím jako na m jako na 
homogennhomogenníí objekty. Je vobjekty. Je vššak velmi ak velmi 

pravdpravděěpodobnpodobnéé, , žže ze záálivka se tlivka se týýkkáá ppřředevedevšíším m 
kokořřenovenovéého systho systéému nebo listmu nebo listůů, a tak by mohla , a tak by mohla 
vvéést k podobnst k podobnéému zvlnmu zvlněěnníí produkprodukččnníích kch křřivek ivek 

avavššak o jednu hierarchickou strukturu nak o jednu hierarchickou strukturu níížž. To se . To se 
bude opakovat i na dalbude opakovat i na dalšíší ninižžšíší úúrovni naprovni napřř. v r. v ráámci mci 
bunbuněčěčnnéé struktury rostliny. Pokud zde nalezneme struktury rostliny. Pokud zde nalezneme 
obdobnobdobnéé procesy vyznaprocesy vyznaččujujííccíí se kvanty na hlubse kvanty na hlubšíší

úúrovni rovni žživivéé ppřříípadnpadněě nenežživivéé hmoty, kterhmoty, kteréé si budou si budou 
podobnpodobnéé, m, mááme zde zme zde zááklad pro odhalenklad pro odhaleníí a a 

konkretizaci jejkonkretizaci jejíí fraktfraktáálnlníí povahy.povahy.



Kochova kKochova křřivka ivka je jedna z prvnje jedna z prvníích popsanch popsanýých ch 
fraktfraktáálnlníích matematickch matematickýých kch křřivek. Znivek. Znáámměějjšíší je je 

jako soujako souččáást Kochovy vlost Kochovy vloččky. ky. KKřřivka je pojmenovivka je pojmenováána po na po 
ššvvéédskdskéém matematikovi Helge von Kochovi, kterm matematikovi Helge von Kochovi, kterýý ji popsal ve svji popsal ve svéé

prprááci Sur une courbe continue sans tangente, obtenue par une ci Sur une courbe continue sans tangente, obtenue par une 
construction gconstruction gééomoméétrique trique éélléémentairementaire z roku 1904.z roku 1904.

















DDěěkuji za pozornost.kuji za pozornost.
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