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1Výchozí situace, stanovení cíle, metodika
1.1 Ujasnění si pojmů a definic – analýza situace
V každodenním životě se musí člověk neustále rozhodovat. Rozhodnutí se týkají osob, skupin
a situací, stejně jako věcí, které zastupuje určitá skupina lidí. V konečném důsledku se jedná o
přijetí nebo odmítnutí cíle, záměru, pozice nebo chování.
Také navzdory rozmanitosti výše uvedené problematiky chybí všeobecná a odborně
podložená definice pojmu.
Tento nedostatek se snaží odstranit třetí část modulu, která navazuje na všechny důležité
prameny, které se zabývají procesem rozhodování. Dex (1998) popisuje rozhodování jako
výsledek analýzy problémů, která se váže na určitou situaci. V centru pozornosti stojí právě
rozhodnutí resp. výběr z několika možností. Simion (1960) rozumí pod rozhodováním
zvolený směr při konání.
Bonczek (1984) považuje za rozhodující výběr plánu. Podobně se vyjadřuje také Radulescu
(1983). Vychází z faktu, že z množství strategií je zapotřebí zvolit si jednu, abychom se mohli
správně rozhodnout.
Megerson/Baufield a Fredickson/Michell (1994) dospěli k výsledku, že proces rozhodování
ovlivňuje vypracování alternativ osobou, která se snaží udělat nějaké rozhodnutí. Přitom se
opírá o informace, které v daném momentě má, následně je analyzuje a porovnává.
Na prvním místě stojí právě rozhodnutí a výběr vhodného řešení.
Rozhodnutí je tak výsledkem mentálního, kognitivního procesu jednotlivce nebo
skupiny.

1.2 Obsah a typologie rozhodnutí
Rozhodování všeobecně znamená vybrat z více variant podle určitých kritérií tu, která vede
k naplnění cíle. Rozhodnout se je možné jen v tom případě, kdy je množství možností určené
alespoň dvěma elementy. Podle možných konsekvencí je možné tyto varianty seřadit do určité
hierarchie. Ty se odlišují podle podmínek, které určují komplex faktorů a které určují jednu
variantu jako důsledek více možností. Rozhodovací kritéria mohou určovat více cílů.
Prvky procesu rozhodování podle Ceausescu (1999)
- osoba zodpovědná za rozhodnutí
- různorodost variant
- okolí
- mnoho konsekvencí
- cíle
Osoba, která se má rozhodnout, je jedinec nebo skupina, která si z více variant vybírá tu
nejlepší. Kvalita rozhodnutí závisí na znalostech a schopnostech osoby, která rozhoduje.
Stále stoupající komplexnost firemních aktivit způsobuje to, že proces rozhodování ovlivňují
nové faktory. Osoby, které se mají rozhodnout, disponují lepšími odbornými znalostmi.
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Ovládají management. Na druhé straně se proces rozhodování stává komplexnějším. Tím se
možnosti rozhodnutí více zužují.
Rozhodnutí v týmu tak získává větší význam.
Podle druhu podnikání či oblasti působení osoby, která se má rozhodnout, existuje více
specifik. V malých soukromých firmách je majitel zároveň také ředitelem a osobou, která
rozhoduje. Pokud se firma rozvíjí, je potřeba postupně zaměstnávat nové lidi, které majitel
pověří vedoucí funkcí. V případě, že má firma více majitelů, v managementu pracuje více
specialistů.
Tyto teoretické poznatky o rozhodování jsou součástí managementu. Podle definice obsahuje
management práce schopnost rozhodnout se při plánování, která tvoří součást dosáhnutí cíle.
V tomto případě znamená rozhodování stanovení cílů, změny v cílech, stejně jako stanovení
priorit. Řízení a vedení podniku tak úzce souvisí s rozhodováním. Rozhodnutí musí splňovat
odborné požadavky a musíme je udělat v určitém časovém horizontu. Důležité je, aby
odborná rozhodnutí stále souvisela s rozhodnutími sociálními. Předpokladem je, že vedoucí
pracovníci těmito sociálními kompetencemi disponují a že je také umí náležitě použít.
Už v minulosti tvořilo rozhodování součást vedoucí činnosti. Přitom se rozlišovalo mezi
různými možnými variantami racionální, intuitivní nebo náhodné analýzy, podle které
následně člověk konal.
Zastánci vědeckého managementu tvrdí, že se za posledních 100 let v podnikání vytvořily
v rámci procesu rozhodování nové vývojové fáze.
Během první průmyslové revoluce se management oddělil od vlastnictví: pro druhou fázi jsou
charakteristické komíny, stejně jako narůstající počet obrovských podniků. Třetí fáze se
vyznačuje vzrůstajícím povědomím, které se opírá o informace. Informace jsou předpokladem
rozhodnutí. V třetí fázi procesu rozhodování hraje nejdůležitější úlohu čas. Proces
managementu tvoří v první řadě procesy jako adaptace, provedení a realizace. Základní body
rozvoje stanovuje rozhodnutí, také je potřeba definovat cíle a způsob dosáhnutí rozhodnutí,
definovat kontakty s jinými podniky – zejména s hospodářstvím a politikou.
Vnitřní a vnější strategie si vyžadují komplex rozhodnutí, do kterých většinou patří také
skupiny osob, které se mají rozhodnout.
Pro splnění všech funkcí, které má mít moderní podnik, je potřebný kontinuální výběrový a
hodnotící proces. Procesy realizované pomocí organizačních a operačních rozhodnutí je
potřeba zefektivnit pomocí rozhodnutí.
Proces rozhodování je komplexní proces, kterému je potřeba věnovat pozornost. Je potřeba si
definovat jasné cíle. Rozhodnutí potom vedou k dosáhnutí cílů. Obzvlášť je potřeba věnovat
pozornost procesu udržení těchto cílů a dosáhnutí výsledků.
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2 Analýza problému a postup při rozhodování v oblasti
profesního vzdělávání
V oblasti profesního vzdělávání musí učitelé rozhodovat o různých věcech. Rozhodnutí se
týkají vyučování, praxe, důležitou úlohu hrají kompetence a kvalifikace žáků. Je důležité
vyvinout správnou strategii vzdělávání a rozhodovat o každé maličkosti (vyučovací
hodina/vyučovací dny). Je také zapotřebí dělat odborná věcná rozhodnutí.
Učitelé rozhodují o metodické stránce jejich výuky. Kromě toho je ovlivňují také vnější
faktory.
Často je potřeba zapojit žáky do vzdělávacího procesu.
Rozhodnutí napomáhají řešit problémy nebo překonat konfliktní situace. Na to, aby se učitelé,
lektoři dokázali správně rozhodnout, potřebují poznat problémy a jejich příčiny v struktuře.
Zde se objevuje celá řada otázek, na které je zapotřebí odpovědět:
Jedná se o otázky:
a.) O jaký problém se jedná? (dá se vyřešit lehce nebo přijde řešení samo od sebe?)
-

Problém je možno vyřešit lehce nebo se jedná o těžší a komplikovanější problém.
Právě komplikovaný problém si vyžaduje větší úsilí. Většina problémů je lehká a ne
velmi důležitá. Dobrý lektor by měl umět takovým problémům předejít – měl by
sledovat pozorně situaci a okolí.
Pro lektora je důležité, aby si v procesu rozhodování stanovil priority a pokusil se do
rozhodovacího procesu zahrnout také žáky.
Lektor potom hraje úlohu tichého pozorovatele, který zasáhne pouze v nejnutnějších
případech, kdy hrozí konflikt.

-

Je možné, že problém zmizí sám od sebe? Může se stát, že méně závažné problémy se
vyřeší samy od sebe, v případě hrozícího konfliktu je třeba zasáhnout.

b.) Kdo rozhoduje?
Lektor si musí položit otázku.
-

Jsem ten, kdo musí rozhodnout?
Rozhodnutí, která se týkají žáků jako dodržování školních pravidel, společné akce ve
škole, účast na soutěžích a olympiádách atd. by měly být v kompetenci učitele resp.
předsedy třídy. Tato rozhodnutí se opírají o všeobecná a speciální školní pravidla.
Speciální, těžší skupiny, jako například odsouzení, musí pravidla dodržovat úplně.
V opačném případě by mohl být lektor potrestaný. Ostatní rozhodnutí je možné dělat
spolu se žáky.

-

Musím se rozhodovat sám nebo mohu rozhodovat spolu s ostatními?
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K tomu, aby lektor mohl správně rozhodnout, musí mít dostatek informací. Následně
je třeba jeho rozhodnutí respektovat. Právě schopnost akceptovat rozhodnutí je potřeba
zahrnout do rozhodovacího procesu. Také je zapotřebí brát v úvahu čas – rozhodnout
se trvá déle skupině než jednotlivci.
c.) Jaké faktory ovlivňují proces rozhodování?
Lektor si musí položit otázky:
Mají zúčastnění studenti a lektor stejné cíle? Odpovídají tyto cíle hodnotám, kultuře a
okolí?
Během vzdělávání definuje lektor cíle a pravidla pro dosáhnutí cíle. S těmito cíli a
pravidly musí obeznámit skupinu. Také navzdory tomu je třeba brát v úvahu množství
faktorů, které by mohly ovlivnit rozhodnutí. V této souvislosti je potřeba zohlednit celou
řadu problémů. Příklad:
-

Nedostatečné přijetí cílů

Tato situace může nastat jak u studenta, tak u lektora. Pokud lektor nebo učitel působí ve
třídě jen určitou krátkou dobu, potom se jeho osobní cíle nemusí shodovat s cíli celé třídy.
Cíle, které se neshodují s vlastním zájmem, se potom o to hůře akceptují (například: učitel
převezme místo jiného učitele nebo ví, že vzdělávací proces ve třídě neukončí. Jde o tzv.
přechodný čas, přechodné období. Lektor, učitel, chce zlepšit určité věci. Má však také
jiné úlohy a poměrně málo času pro ostatní aktivity.)
-

Konflikty při stanovování cílů

Při stanovování cílů mohou mezi lektorem a třídou vzniknout konflikty, které by mohly
ovlivnit proces rozhodování.
-

Cíle, které se mění

Během vyučování se může stát něco neočekávaného. Všichni ti, kteří se účastní
vyučování, musí tuto změnu akceptovat. V takovém případě je potřeba rozhodnout se (z
objektivních důvodů nemůže odborný učitel pokračovat ve své práci a druhý učitel ho
může zastoupit až odpoledne, je třeba najít pro žáky jiný program).
-

Osobní hodnoty a kulturní tradice

Proces rozhodování ovlivňují osobní hodnoty lektora, jeho kulturní tradice, okolí,
mezilidské vztahy a jiné.
-

Metodika vzdělávání

Všechna lektorova rozhodnutí úzce souvisí s metodikou vzdělávacího procesu. Aby se
předešlo nedorozuměním a nesrovnalostem mezi studenty, je zapotřebí držet se
následujících bodů:
Aktivní zapojení studentů do vzdělávacího procesu, stanovit určitý optimální
stupeň náročnosti, častěji používat skupinovou práci.
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Při podávání nových informací musí lektor neustále připomínat už naučené a
osvojené vědomosti a procvičovat zpracování nových konceptů.
Používat příklady, simulace a vymezení problémů na udržení pozornosti a
zvědavosti stejně jako podporovat logické myšlení.
Konstruktivní a informativní zpětná vazba, více praktických příkladů, cvičení.
Stejný postoj a vztah ke všem studentům, bez diskriminace nebo znevýhodňování
ostatních, konstruktivní a systematické hodnocení, nabídnout pomoc během
vyučování.
Spolupráce a týmová práce místo rivality a konkurence.
Zadávání autentických úloh, které souvisí s každodenním životem.
Propojení vyučování s praktickými zkušenostmi, které si vyžadují vzájemný
respekt a porozumění.
-

Prostředí vyučování

Pro efektivnost vyučování a pro dosáhnutí cíle je velmi důležitá atmosféra během
vyučování. Právě tuto atmosféru je potřeba podporovat a rozvíjet. Jedná se o dosáhnutí
pozitivního prostředí během vyučování. Velmi důležité je také chápání a uvědomění si
společného cíle.
Stejně důležité jsou sociální dovednosti jako zdvořilost, pochopení, schopnost pracovat
v týmu a jiné.
Praktiky jako znevýhodňování, diskriminace je potřeba absolutně vymazat. Vzdělávací
proces musí obsahovat samostatnou práci a učení, ale v žádném případě nesmí vést
k segregaci a izolaci.
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3 Fáze rozhodování
Rozhodovací proces probíhá v určitých krocích. Kroky, které musí lektor dodržovat buď
proto, že musí dodržovat jistá pravidla, nebo proto, že intuitivně hledá nejlepší řešení, jsou:
Identifikace problémů:
Prvním krokem je správně identifikovat problém. Lektor může mít málo času, zvolí si
alternativu bez toho, aby problém správně identifikoval.
Problém je potom velmi těžko rozpoznatelný a různé překážky to mohou ještě zkomplikovat.
A ty jsou:
- Důraz se klade na následek a ne na příčinu. Problém se definuje pomocí jeho znaků a
ne příčiny
- Chápání problému je selektivní. Každý z nás má osobní zkušenosti, které vnímání a
chápání ovlivňují. Lektor je při identifikaci problému ovlivňován svou vlastní
zkušeností a svými vědomostmi. Aby se překonala překážka selektivního vnímání a
chápání, musí při identifikaci problémů brát lektor do úvahy všechny okolnosti.
- Problém je možné definovat pomocí jeho řešení.
Najít alternativní řešení
Aby bylo možné problém identifikovat, je třeba najít alternativní řešení. Tato fáze procesu
rozhodování si vyžaduje kreativitu. Kreativitu si vyžaduje také brainstorming. V rámci
brainstormingu se svolá skupina lidí, aby společně našli alternativní řešení.
Pravidlem brainstormingu je volné vyjádření myšlenek a názorů všech účastníků. Není
dovolena kritika nebo hodnocení návrhů. Kromě nápadů, které nepomohou nebo nemají
hodnotu, může přinést brainstorming taky takové, které mají pro proces rozhodování význam.
Výběr nejlepších alternativ
Po analýze všech možných řešení se vybere to nejlepší.
Vybrat si tu nejlepší alternativu se zdá být jednoduché. Je zapotřebí identifikovat výhody a
nevýhody a vybrat nejlepší řešení. Bohužel, výběr řešení je v případě komplikovaného
rozhodnutí spojený s vysokým rizikem. Těžkosti:
- Dvě nebo více variant se zdá být podobných. V tomto případě je potřebná důkladná
analýza.
- Existuje také možnost, že žádné řešení nenaplní cíl. V tomto případě musí být použita
dvě nebo dokonce tři řešení najednou.
- V případě, že žádná alternativa nevede ke splnění cíle, je potřeba hledat nové
alternativy.
- Osoby, které mají rozhodnout, se musí rozhodnout mezi více alternativami řešení. Je
zapotřebí tato řešení porovnat a ohodnotit.
V případě, že lektor nezná všechny alternativy a jejich následky, má sklon, že vybere první
alternativu, která by zdánlivě mohla daný problém vyřešit.
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Realizace zvolených alternativ
Při výběru nejlepší alternativy je potřeba brát v úvahu také její realizaci. Ani to nejlepší
rozhodnutí nemá význam, tak se nerealizuje. Klíčem k úspěchu je dobrý plán a efektivní
komunikace. Všechny osoby, které se podílejí na realizaci rozhodnutí, musí být dobře
informované.
Zpětná vazba k ohodnocení rozhodnutí
Hodnocení je fáze rozhodovacího procesu, které se někdy nevěnuje dostatečná pozornost.
Pravidelně by se měla dřívější rozhodnutí hodnotit, zejména v případech, kdy se objeví různé
faktory, které by mohly tato rozhodnutí narušit. V takovém případě se proces rozhodování
opakuje.
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4 Činnost lektora ve fázi rozhodování
Práce každého lektora, učitele je spjatá s různými rozhodnutími, které musí udělat lektor a
nemůže se tomu vyhnout. Přitom může postupovat podle plánu nebo se rozhodovat
operativně. V ideálním případě by se měli studenti co nejaktivněji a nejčastěji zapojovat do
procesu rozhodování. Takovéto skupinové rozhodnutí nabízejí mnoho výhod.
Při přípravě procesu rozhodování je potřeba brát v úvahu faktory jako kvalita rozhodnutí,
druh rozhodnutí, jeho realizace. V úvahu by se měl brát také názor studenta, k tomu je potřeba
zahrnout ho do zmíněného procesu. Rozhodnutí jsou efektivní zejména tehdy, pokud se jedná
o skupinové rozhodnutí.
Rozhodnutí ovlivňuje více faktorů
-

Trvání rozhodnutí, rozhodnutí bylo improvizované. Pro lektora není problém
podstatný. V budoucnosti to může vést ke ztrátě důvěry.
Změna, pokud se varianta zvolila také s tím nejmenším rizikem.
Zabránit, aby se někdo ocitnul ve složité situaci.
Přehnaná pozornost vyvolaná stresem z neustále přetrvávajícího neřešitelného
problému.
Nepředvídatelná událost může ovlivnit i to nejlépe promyšlené rozhodnutí.
Opatrné konání. Proces rozhodování je efektivní, pokud se postupuje opatrně. Často
dochází k situaci, že se musí definovat jeho znaky a zapomene se na důvod. Ostatní
soustředí svou pozornost na cíle, které až tak nespěchají

Pravidla vzdělávacích předpisů nebo pravidla lektorů
V první vyučovací, resp. vzdělávací den, je třeba studenty obeznámit s pravidly vzdělávání a
s pravidly lektora. V případě porušení pravidel musí nést zodpovědnost obě strany, a to
zejména v případě negativních následků. Obecně se školní pořádek dodržuje.
Stanovení priorit
Lektor a studenti mají stejné, ale i odlišné problémy. Na jedné straně chtějí dosáhnout cíle ve
vzdělávání. Z toho vyplývá mnoho rozporů, které se musí řešit. I přes velkou snahu dosáhnout
cíle musí najít lektor priority. Zde hraje velmi důležitou úlohu časový harmonogram a časový
management.

Kvalita a účast na realizaci
Zkušení lektoři vědí, že efektivnost rozhodnutí ovlivňují dva faktory. Kvalita rozhodnutí
nemá význam, pokud se rozhodnutí nerealizuje. Dobrá realizace rozhodnutí si vyžaduje
porozumění. To je také hlavním důvodem účasti na realizaci.
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
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Výhody a nevýhody skupinového rozhodnutí
Výhody:

- v procesu rozhodování člověk využívá množství informací a poznatků
- ve skupině se najde větší množství možných řešení
- pokud se procesu účastní osoby, kterých se rozhodnutí také týká,
potom je jednodušší prosadit už dohodnutá opatření
- to, že se rozhodnutí zúčastní všichni a s důvodem rozhodnutí jsou také
všichni spokojení, může zlepšit komunikaci
- skupina je v porovnání s jednotlivcem spíše připravena riskovat
- tím, že na začátku existuje množství různých postojů a názorů,
zaznamenáváme zvýšenou kreativitu
- po rozhodnutí celé skupiny stoupá také rozhodnost jednotlivce

Nevýhody:

- skupinové rozhodnutí si vyžaduje více času než rozhodnutí jednotlivce
- tím, že celá skupina nemůže být zodpovědná za rozhodnutí, se může
stát, že nikdo nebude za rozhodnutí nakonec zodpovědný
- členové skupiny musí přijmout rozhodnutí většiny, jeden nebo dva
členové skupiny mohou mít dominantní postavení a tím snížit
efektivnost skupiny
- skupinové rozhodnutí je někdy výsledkem kompromisu, když se
někteří její členové nemohou rozhodnout, také když v některých
případech rozhoduje lektor sám
- může se také vyskytnout fenomén „skupinového myšlení“ (členové
skupiny drží pohromadě a nezajímají se tak o to nejlepší řešení)
- někteří si myslí, že budou zapojení do každého rozhodování.

Iniciativa lektora v případě „drzého studenta“
Chování studenta ovlivňuje jeho materiální a emocionální prostředí. Problémové jsou
nejčastěji děti, které se v rodině, ve skupině nebo mezi kolegy cítí zanedbávané.
V takových případech je zapotřebí si klást následující otázky:
- Pokusil se lektor získat si důvěru studenta?
- Jsou mu známé problémy studenta?
- Problémy se řeší, když zmizí „propast“ mezi lektorem a studentem
- Student se musí snažit, musí spolupracovat během hodin, nikdy nesmí zůstat bez
nějaké činnosti či náplně práce. Každý, kdo nemá vůči škole respekt, musí být poražen
vlastními „zbraněmi“
- Studenti cítí, jestli je lektor lektorem proto, že ho to baví, a to tak, jak odpřednáší svou
látku
- Každý je za svoje skutky zodpovědný. Student si musí uvědomit, že jeho případné zlé
známky jsou výsledkem jeho několikadenní ztráty zodpovědnosti, resp. jsou
výsledkem jeho chyb
- Důležité je, aby student věděl, kdy je jeho práce ohodnocená pozitivně.
- Lektor by měl studentovi důvěřovat a k tomu je potřeba:
o Komunikovat o problémech, těžkostech, potřebách, přátelích
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
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o Poví vtip
o I navzdory tomu si lektor zachová potřebný odstup
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5 Na místě závěru
Jím palačinky, nebo vajíčka? Obleču si černé, nebo červené kalhoty?
V průběhu dne rozhodujeme o tisíci věcech bez toho, abychom nad nimi déle uvažovali.
Rychle se rozhodnout se zdá být automatickým procesem. Soukromý, ale také obchodní svět
si vyžaduje víc. Aby se předešlo škodám, musíme analyzovat předmět rozhodování, problém,
souvislosti, následky. Některé rady by měly při rozhodování pomoct.
„Hlavou zeď neprorazíš.“ Závěr ještě před stanovením cíle a dříve, než máme dostatečné
množství informací, komplikuje rozhodování: Při rozhodování se nesmíš spoléhat pouze na
svůj „instinkt“. Využij také své zkušenosti.
Důležité je, aby člověk uměl svoje rozhodnutí také odůvodnit. Zkušenosti samy o sobě
nestačí, pokud si myslíš, že jsi expert. Pro rozhodnutí potřebuješ nejnovější a nejrelevantnější
informace.
Poprosit o názor ostatní:
-

-

-

aby ses mohl rozhodnout, najdu ti partnera, který ti pomůže. Také kolegové ti mohou
poskytnout mnoho informací pro a proti tvému rozhodnutí. Je možné, že se sami
podobně rozhodovali.
Nech si dost času. Tlak na ukončení projektu a jeho odevzdání je stále větší. Aby ses
mohl správně rozhodnout, potřebuješ konkrétní informace. Nech si dost času, abys
sesbíral všechny potřebné informace a přesvědč se, že jsi pochopil, co se od tebe
vyžaduje.
Dávej si pozor na všechno, co by tě mohlo ovlivnit. Zkušenosti z minulosti ovlivňují
tvoje nynější názory. Porovnej všechny možnosti, sbírej informace, požádej o pomoc
jiné v případě vážného problému. Až potom máš příležitost se opravdu dobře
rozhodnout.

Dále:
-

-

Nerozhoduj se, když se necítíš dobře
Rozhodnout se znamená zvolit si alternativu, nemusíš se rozhodovat mezi dobrým a
zlým
Rozhodni se v klidu. V případě reversibilního rozhodnutí rozhodni rychle a v případě
neodvolatelného rozhodnutí pomalu.
V případě, že zvolíš dobrou variantu, ale ve špatném čase, je to stejně špatné, jako bys
zvolil špatnou variantu ve správném čase. Rozhoduj se tak dlouho, dokud máš ještě
čas.
Zapisuj si všechna rozhodnutí. Zapisuj si všechny informace, které jsi musel během
rozhodování použít
Závěr se musí opírat o pravdu
Zapiš si všechny argumenty pro a proti, to napomáhá k dobrému rozhodnutí
Rozhoduj se hned, když se objeví problémy, je velmi náročné udělat najednou více
jednoduchých řešení než jedno komplikovanější
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-

-

Mysli na ty, kdo tvoje rozhodnutí ovlivní. Pokud to je možné, zkus je přesvědčit, aby
se zúčastnili procesu rozhodování
Člověk si nikdy není jistý, jestli udělat 100% správné rozhodnutí, protože se to projeví
většinou až později. Rozhodni se a už nad tím nepřemýšlej
Používej princip CAR-princip rozhodování. Řiď se C – cílem, ber do úvahy A –
alternativy a R – rizika, které s sebou nesou alternativy.
Stále je potřeba rozhodovat o konkrétních věcech
Zapamatuj si: nedělat rozhodnutí znamená rozhodnout se pro nicnedělání
Důvěřuj při rozhodování své kompetenci. Stále nes za rozhodnutí zodpovědnost
Neplýtvej čas na rozhodnutí v situacích, ve kterých nemusíš rozhodovat
Ujasni si alternativy před tím, než začneš sbírat informace
Než použiješ tu nejlepší variantu, polož si otázku: „co v případě této varianty nemusí
dopadnout dobře?“
80 % tvých rozhodnutí není důležitých. Zvol si operativní postup a přenechej méně
důležitá rozhodnutí ostatním
Můžeš rozhodnout za skupinu, ale pamatuj, že to může snížit jejich zanícenost
Mysli na způsob, jakým se rozhodnutí budou realizovat potom. Také to patří k procesu
rozhodování
Pokud se musíš v určitých situacích rozhodnout, ber v úvahu všechny faktory a čekej.
Problém musí ve tvém podvědomí dozrát až k momentu rozhodnutí se.
Pokud ses rozhodl, nepochybuj. Koncentruj se na další kroky. Nelituj žádného
rozhodnutí, v tom momentě bylo tvé nejlepší. Koncentruj se na to, co je momentálně
nejlepší.
Představ si, jak se tvá zvolená varianta realizuje, a přemýšlej nad následky
Pokud jsi udělal nějaké rozhodnutí, které se už začalo realizovat, zapomeň na „kdyby
a ale“ a rozhodnutí zrealizuj až do konce
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6 Praktické využití
„Metody a tréninkové techniky, které se mohou použít v modulu „rozhodnutí“.“

6.1 Strom rozhodnutí (Vroom-Yetton)
Vycházíme z toho, že je zapotřebí přesně definovat situaci, ve které je třeba se rozhodnout.
Až potom si můžeme zvolit postup při rozhodování se.
V zásadě by měla rozhodnutí splňovat tři podmínky:
- měla by být kvalitní
- měla by být akceptovatelná vedoucími pracovníky, nadřízenými, ostatními osobami
- měla by být ekonomická (při rozhodování se neplýtvalo časem)
Je možné si zvolit 5 různých možností rozhodování.
A autoritativní rozhodování
- A I: samostatné rozhodnutí bez informací od dalších spolupracovníků
- A II: samostatné rozhodnutí spolu s informacemi od ostatních spolupracovníků
C Rozhodnutí po poradě se spolupracovníky
- C I: samostatné rozhodnutí po individuální poradě se spolupracovníky
- C II: samostatné rozhodnutí po poradě se spolupracovníky ve skupině
G II: Skupinové rozhodnutí
t. z, spolupracovníci se stejnou mírou podílí na rozhodnutí
Aby bylo možné mezi těmito alternativami zvolit si tu nejúčinnější, měl by vedoucí
analyzovat situaci pomocí „stromu rozhodování“.
Musí odpovědět na otázky 1-7 pomocí „ANO“ nebo „NE“, a tak se dostane k dalšímu bodu
stromu.
Na konci stromu najde to nejoptimálnější řešení.
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Otázky:
1
Jsou možná lepší nebo horší řešení, tj. mohlo by se stát, že možná řešení jsou téměř
stejná?
2
Mám jako vedoucí dostatek informací pro dobré rozhodnutí?
3
Je problém jednoznačný, bez jakýchkoliv nejasností, tj. je to určitě známo?
4
Je pro rozhodnutí důležité zařídit, aby kolegové rozhodnutí akceptovali?
5
Akceptovali by spolupracovníci rozhodnutí, i kdybych se jako předseda rozhodnul
sám?
6
Sdílejí spolupracovníci můj názor na cíle, kterých by se měly pomocí rozhodnutí
dosáhnout?
7
Skutečně by upřednostňované řešení vedlo ke konfliktům mezi spolupracovníky?
To, jestli postup skutečně vede k dobrým řešením, závisí na skutečnosti, jestli je osoba
zodpovědná za rozhodnutí v situaci, kdy umí rozhodnutí správně ohodnotit.

6.2 analýza problému pomocí diagramu Tsichawo

Kaoru Ichikawa
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Definice:
Grafický
nástroj
výzkumu a podání názorů a
(„páteř“)
(hlava ryby“)
myšlenek o důvodech, které
vedou k variacím v procesu
(tento nástroj se nazývá také kauzalita) a diagram působení nebo „kostrový diagram“.

Nedostatek
finančních
prostředků

Účel: rozpoznání důvodů, které vedly k existenci identifikovaného problému. Tyto důvody se
podrobí analýze, aby se následně odstranily. Diagram znázorňuje spojení mezi určitým
důvodem a následky.
- Podle Kaoru Ishikawo
- Podobá se kostře ryby. Podtrhává důvody problému a ne jeho symptomy
- Předpokládá skupinovou spolupráci a brainstorming
- Podněcuje k debatám. Vede k lepšímu chápání komplexních problémů
- Na jeho sestavení používáme papír nebo tabulku, existují ale také počítačové
programy, které se dají použít
Vypracování diagramu:
1. identifikace problému (efekt)
o jasná formulace
o měli by ji akceptovat všichni členové skupiny
2. problém symbolizuje hlavu ryby
o nakreslíme páteř
3. stanovení hlavních důvodů
o pomocí brainstormingu
4. Hlavní důvody se s páteří spojí pomocí čárek
5. pomocí brainstormingu se určí také vedlejší důvody
6. vedlejší důvody se spojí s hlavními
7. opakujeme krok 5 a 6 podle žádané úrovně
o obvykle 4 nebo 5 úrovní
8. analýza hodnocení hlavních a vedlejších důvodů
o používáme statistické, analytické nebo grafické nástroje
9. rozhodnutí
Příklad:
Aby se studenti nadchli prací na projektu, přerozdělí se třídám finanční prostředky. Na
získání příspěvku musí být vypracovaný projekt podle jistého vzoru.
Krok 1 & 2
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(„páteř“)

nezájem

(hlava ryby“)

Nedostatek
finančních
prostředků

Přerozdělené prostředky nestačí

Nedostatek
finančních
prostředků

Krok 3 & 4

(„páteř“)

Snížená šance vypracovat
„schopné“ návrhy

(hlava ryby“)

Transparentnost snížené
informace
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nezájem
Nedostatečná výbava
předcházejících návrhů

Přerozdělené prostředky nestačí
Navrhovaný
rozpočet je
příliš malý

Malý rozpočet

Nedostatek
finančních
prostředků

Krok 5, 6 & 7

(„páteř“)
Nedostatečné znalosti
projektového
managementu

Snížená šance vypracovat
„schopné“ návrhy

(hlava ryby“)
Částečné
hodnocení

Nezveřejněný odhad

Transparentnost snížené
informace

Krok 8 & 9
Analýza a vyhodnocení hlavních a vedlejších důvodů
Rozhodnutí
Jaké rozhodnutí udělá vedení školy, aby odstranilo hlavní a vedlejší důvody?

6.3 Pravidlo 20/80 REGEL-VILFREDO PARETO
V časovém managementu je velmi důležité stanovit si priority, zde nám pomůže pravidlo
20/80. Ekonom Vilfredo Pareto objevil v 19. století skutečnost, že 20% obyvatelstva
vlastní 80% státního majetku.
Toto pravidlo je možné aplikovat i na ostatní oblasti:
- 20% zákazníků tvoří 80% příjmů
- 20% chyb v produkci vede k 80% skluzu
- 20% obsahu novin obsahuje 80% nového
- 20% celkového času sezení vede k 80% rozhodnutí
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Ve všeobecnosti to znamená, že 20% snahy (času) má za následek 80% výsledků. Je velmi
produktivní soustředit se na jednu aktivitu (20%), která má za následek 80% výsledků.

6.4 Metoda ABC
Kroky:
1. napište si seznam všech úloh, které vás napadnou
2. rozdělte úlohy do třech kategorií
A.
Velmi důležité úlohy, které musím udělat (jsou otázkou zachování
pracovního místa)
B.
Méně důležité věci, které je ale „zapotřebí udělat“
C.
Nejméně důležité věci, které by se měly udělat (běžné úlohy, čtení textů a
jejich zpracování, telefonování, administrativa)
3. soustřeďte se na tyto tři kategorie prací, které musíte během pracovního dne splnit a to
tak:
o naplánujete si 2 až 3 práce za den kategorie A (přibližně 3 hodiny)
o z kategorie B přibližně 3 denně (přibližně 1 hodina)
o a naplánujte si čas také na práce z kategorie C (přibližně 45 minut)
Poměr mezi jednotlivými kategoriemi závisí na postavení v hierarchii.
Pro postavení ve vyšší hierarchii platí: koncentruj se na úlohy kategorie A, resp. na
každou úlohu kategorie B a zbav se prací kategorie C.

6.5 Techniky skupinového rozhodování
Když jsme se rozhodli pro skupinové rozhodnutí, můžeme se opírat o více technik
rozhodování. I když jsou metody někdy podobné, můžeme je použít v různých situacích.
Interaktivní skupina Členové skupiny mají za úkol vyřešit nějaký problém za určitý čas.
Tyto skupiny se vytvoří potom, co vedoucí definoval problém a nyní očekává nápady.
Následuje volná diskuse. Ta není ani organizovaná, ani nijak systematická. Sesbírají a
ohodnotí se alternativy. Vedoucí podá ve správný moment shrnutí a přesvědčí se, jestli
všichni členové skupiny spolupracují a podali nějaký nápad. Obvykle se dospěje ke konsenzu,
nakonec přijde odsouhlasení.
Skupina Delphi technika delphi je rozhodovací metodou, která vyžaduje konsenzus
odborných pracovníků. Jednotliví vědečtí pracovníci napíší svůj názor. Dotazníky, resp.
ankety se sesbírají a jednotlivé názory a myšlenky se shrnou. Ve druhém kole pozná odborný
pracovník názory ostatních. Proces se opakuje, dokud se nedosáhne konsenzus.
Nominální skupina technika nominální skupiny byla vymyšlená, aby se zajistili všichni
účastníci na skupinovém rozhodnutí. Vedoucí vytvoří skupinu, které vysvětlí problém. Každý
člen skupiny by měl navrhnout co možná nejvíce alternativ, které postupně představí. Ty se
zaznamenají na tabuli nebo na flipchart. Následuje objasňující rozhovor a diskuze,
hlasováním se dospěje k nejlepšímu řešení.
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
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TECHNIKA DELPHI
- zaměřuje se odborníky ve speciálních oblastech. Metoda spočívá ve vyplnění
dotazníku
- technika sestává z cyklického ptaní. Je potřeba odsouhlasit jednotlivá řešení. Každý
člen skupiny dostane materiál a čas na rozmyšlení. To by je mělo podnítit k novým
nápadům
- postup se opakuje do té doby, kdy analytik nepřijde na skutečnost, že opakování už
nepřináší žádné nové nápady
- tuto techniku je možno použít pouze v tom případě, kdy je problém jasně definovaný a
pokud je k dispozici technika automatického zpracovávání údajů

Kroky:
a) příprava výzkumu
o definování problému
o sestavení dotazníku
o výběr odborníků
o předložení dotazníku
b) realizace výzkumu
o dotazníky se vyplní a sesbírají
o vyhodnocení dotazníků
pokud se nedosáhne jednotnosti v minimálně 50%, vytvoří se nové dotazníky, které se
potom přerozdělí. Ty obsahují:
o syntézu předcházejících odpovědí
o přiměřené hodnoty a odchylky od standardu
o doplňující otázky
Je potřeba požádat účastníky, aby si svoje odpovědi promysleli a vzali je do úvahy.
Postup se opakuje do té doby, kdy se dosáhne nějaký konsenzus.
c) analýza, syntéza a vyhodnocení údajů, aby se našlo co nejlepší řešení
výhody:
- otázky mohou pocházet z různých oblastí. Dosáhne se konsenzus.
- Větší volnost díky používání počítače
nevýhody:
- nevýhoda sběru informací pomocí dotazníků
- těžkosti při vysvětlování si názorů ostatních
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