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ČO NÁS ČAKÁ?

1 Podstata rozhodovacích procesov
2 Základné prvky rozhodovacích procesov
3 Klasifikácia rozhodovacích procesov
4 Fázy riešenia rozhodovacích procesov
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1. Podstata  rozhodovacích procesov

Čo rozhodovanie predstavuje?
Jedna z tzv. priebežných manažérskych funkcií, je neoddeliteľnou 
zložkou každej sekvenčnej manažérskej funkcie.

Analýza Rozhodovanie Implementácia

Plánovanie

Organizovanie

Výber ľudí

Vedenie

Kontrola
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Rozhodovaním riešia riadiaci pracovníci rozličné rozhodovacie situácie 
tak, aby sa dosiahlo cieľové správanie daného systému riadenia.

Predstavuje výber z rozmanitých variantov 
riešenia (možností konania, alternatív 
rozhodovania), ktorými môžeme vyriešiť náš
rozhodovací problém. Správne vybrať
môžeme len vtedy, ak vyhodnotíme rozličné
alternatívy vzhľadom na vytýčený cieľ.

Na to je potrebné, aby sme mali k dispozícii primerané informácie
(informačné presýtenie).
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Rozhodovací proces

Predstavuje súbor činností spojených s vypracovaním a voľbou 
jedného z nenulovej množiny variantov riešenia daného 
rozhodovacieho problému. 

Niekedy je rozhodovací proces definovaný 
aj ako variantné riešenie problémov. Na 
jeho rozvoji a ďalšom zdokonaľovaní sa 
podieľajú ekonómovia, psychológovia, 
právnici, pracovníci operačného výskumu 
a pracovníci ďalších vedných disciplín.
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Multidisciplinarita
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2. Základné prvky rozhodovacích procesov

a) cieľ rozhodovania, 

b) kritériá rozhodovania, 

c) problém rozhodovania, 

d) subjekt a objekt rozhodovania, 

e) varianty rozhodovania a ich dôsledky, 

f) stavy sveta, 

g) metódy a fázy rozhodovania.
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Cieľ rozhodovania

Cieľ rozhodovania - predstavuje budúci, želateľný stav daného 
systému (napr. zvýšenie kvality produkcie, zníženie nákladov, 
zväčšenie podielu na trhu, zvýšenie zisku, zvýšenie spokojnosti 
zamestnancov a podobne).

Ciele môžu byť:

• komplementárne (vzájomne sa dopĺňajú
a podporujú),

• konfliktné (dosahovanie vysokých hodnôt 
určitého cieľa je spojené s nízkymi hodnotami
iných cieľov).

Stanovené ciele môžu byť vyjadrené:
• číselne (kvantitatívne ciele),
• opisnou formou (kvalitatívne ciele).
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Kritériá, problém, subjekt rozhodovania

Kritériá rozhodovania - predstavujú určité
hľadiská, požiadavky, podľa ktorých 
rozhodovateľ posudzuje jednotlivé varianty 
riešenia a mieru splnenia cieľa. 

Subjekt rozhodovania - je osoba (vedúci 
pracovník), resp. skupina osôb (napr. 
predstavenstvo) disponujúca rozhodovacou 
právomocou. 

Problém rozhodovania - je daný odchýlkou, poruchou, nedostatkom
alebo inou disfunkciou objektu rozhodovania. Predstavuje určitý 
rozdiel (nesúlad) medzi skutočným stavom daného systému a jeho 
cieľovým stavom. 

Rozhodovacou právomocou môže disponovať buď jedna osoba 
(individuálne rozhodovanie), alebo skupina osôb (skupinové, resp. 
kolektívne rozhodovanie). 
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Objekt rozhodovania je chápaný v dvojakom zmysle: 

� problém, ktorého sa rozhodovanie týka (napr. modernizácia a 
rekonštrukcia určitej prevádzky), 

� nenulová množina jednotlivých variantov riešenia daného RP(t. j. 
spôsoby modernizácie a rekonštrukcie určitej prevádzky) - priestor 
rozhodovania.

Varianty rozhodovania a ich dôsledky - predstavujú
možné spôsoby (alternatívy) riešenia RP, ktoré vedú k 
splneniu stanoveného cieľa.
(napr. varianty rozhodovania v oblasti trhovej 
orientácie produkcie môžu byť zameranie produkcie 
na domáci alebo zahraničný trh, 
varianty organizačnej štruktúry – holdingové
usporiadanie, teritoriálne alebo výrobkové modifikácie 
divizionálnej štruktúry, jednotlivé formy pružných 
organizačných štruktúr a pod.)

Objekt a varianty rozhodovania
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Dôsledky rozhodovania a stavy sveta

Dôsledky - predstavujú predpokladané dopady, resp. účinky variantov 
na firmu (napr. na jej výrobný program, kvalitu produkcie, 
zamestnancov), resp. na jej okolie (dopady na trhovú pozíciu firmy, 
postavenie konkurentov, dopady na dodávateľov a odberateľov, životné
prostredie a iné). Vyjadrujú sa vždy vzhľadom k jednotlivým kritériám 
hodnotenia. 

Stavy sveta – (scenáre, podmienky rozhodovania) chápeme  ako 
budúce vzájomne sa vylučujúce situácie, ktoré môžu po realizácii 
variantu rozhodovania nastať a ktoré ovplyvňujú dôsledky tohto 
variantu vzhľadom k niektorým kritériám hodnotenia. 

Predstavujú náhodný faktor, rizikové situácie, ktoré vplývajú na 
rozhodovanie a dôsledky jednotlivých variantov. 

(napr.    dopyt – vysoký, stredný, nízky,
predajná cena - jej pokles, rast a pod. )
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Metódy a fázy rozhodovania

Metódy rozhodovania - postupy a spôsoby, ktorými chceme dosiahnuť
správne rozhodnutie.

Fáza rozhodovacieho procesu - relatívne 
samostatná časť rozhodovacieho 
procesu, ktorá logicky zoskupuje 
príbuzné čiastkové činnosti. 

Postupnosť jednotlivých po sebe nasledujúcich fáz vytvára 
štruktúru rozhodovacieho procesu, pričom názory na jej 
vymedzenie (počet a obsah fáz) sú v domácej i zahraničnej 
odbornej literatúre veľmi rôznorodé.
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3. Klasifikácia rozhodovacích procesov

Z hľadiska informovanosti subjektu rozhodovania:

a) rozhodovanie v podmienkach istoty,
b) rozhodovanie v podmienkach rizika,
c) rozhodovanie v podmienkach neistoty.

Z hľadiska zložitosti a možnosti algoritmizácie
rozhodovacích procesov:

a) dobre štruktúrované rozhodovacie problémy,
b) zle štruktúrované rozhodovacie problémy.
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4. Fázy riešenia rozhodovacích procesov

1. Formulovanie problému a určenie cieľa

2. Analýza faktorov rozhodovania, určenie kritérií a pravidiel

3. Hľadanie a tvorba variantov

4. Prodnózovanie dôsledkov voľby navrhovaných variantov

5. Vyhodnotenie variantov

6. Prijatie rozhodnutia

7. Konečná formulácia rozhodnutia
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Zhrnutie

� Význam rozhodovania
� Neoddeliteľná zložka priebežných manažérskych funkcií
� Rozhodovací proces ako proces riešenia rozhodovacích 

problémov
� Multidisciplinarita
� Základným atribútom rozhodovania je proces voľby
� Prvky rozhodovacieho procesu
� Viackriteriálnosť – podstatná črta rozhodovania
� Klasifikácia rozhodovacích procesov (istota, riziko, 

neistota)
� Fázy rozhodovacieho procesu
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