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ČO NÁS ČAKÁ?
1. Fázy riešenia rozhodovacích procesov
2. Formulovanie problému a určenie cieľa

� Situačná analýza
� Identifikácia rozhodovacích problémov
� Analýza a formulácia rozhodovacích problémov

3. Metódy analýzy rozhodovacích problémov
� Vybrané metódy analýzy
� Metódy analýzy štruktúry rozhodovacích problémov

4. Využitie metód analýzy rozhodovacích problémov v 
praxi
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1. Fázy rozhodovacieho procesu
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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2. Formulovanie problému a určenie
cieľa

� Situačná analýza     – rozpoznanie problémových situácií
a  ich rozčlenenie

� Identifikácia problémov – dôležitosť riešenia problémov a 
plán ich riešenia

� Analýza problémov – stanovenie cieľa riešenia problému,
deskripcia a formulovanie problému,  
kauzálna analýza, testovanie kauzality,  
spresnenie formulácie problému
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Rozpoznanie problémových situácií

Hľadanie odpovedí na otázky typu:
� V akých oblastiach sa neplnia stanovené ciele, resp. štandardy?
� Ktoré problémy z obdobia posledných 6 mesiacov zostávajú nevyriešené?
� Na akých riešeniach pracujeme v súčasnej dobe, alebo budeme pracovať
v blízkej budúcnosti?

� Aké rozhodnutia je potrebné urobiť teraz?
� Aké rozhodnutia sme už vykonali a musia byť preto realizované?
� Ktoré významnejšie projekty, systémy alebo plány je potrebné realizovať?

Problémové situácie sa môžu vzťahovať k prítomnosti i budúcnosti 
a môžu mať charakter určitých odchýlok od želaného stavu 

(poruchy, krízy apod.), hrozieb alebo príležitostí, 
vzťahujúcich sa k budúcnosti.
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Rozčlenenie problémových situácií

Hľadanie odpovedí na otázky typu:

� Môže danú problémovú situáciu vyriešiť jediné opatrenie?
� Môžeme danú problémovú situáciu vysvetliť pomocou jedinej
príčiny?

� Hovoríme o jednej alebo viacerých veciach?
� Aký dôkaz máme pre to, že problémová situácia vyžaduje 
riešenie?

� O čo v skutočnosti ide v danej situácii?

Dekompozícia komplexných problémových situácií
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Dôležitosť riešenia problémov

Odporúčané kritériá: 
� veľkosť zdrojov, ktorých sa problém týka (počet pracovníkov, objem
finančných prostriedkov a pod.), resp. ktoré sú na problém viazané,

� vážnosť negatívnych dopadov, ktoré má daný problém na firmu (napr. 
úroveň uspokojovania potrieb zákazníkov, dosahované hospodárske
výsledky a i.),

� časová naliehavosť riešenia problému,
� odhad tendencií budúceho vývoja problému (t.j. či je pravdepodobná
stagnácia, oslabovanie, či skôr vyostrovanie daného problému).

Stanovenie dôležitosti riešenia čiastkových problémov 

na základe určitých kritérií
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Stanovenie plánu riešenia problémov
Posúdenie jednotlivých problémov z hľadiska postupu ich ďalšieho riešenia, 

t.j. ich transformácia do podoby úloh.

Priradenie jednotlivých úloh 

subjektom v súlade s ich kompetenciami, 

stanovenie časových termínov riešenia 

pre kontrolu postupu realizácie plánu 

a jeho výsledkov.
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3. Metódy analýzy rozhodovacích 
problémov

- Metódy kauzálnej analýzy

- Ďalšie metódy analýzy rozhodovacích problémov

- Metódy analýzy štruktúry

rozhodovacích problémov

o kauzálny reťazec

o strom kauzálnych vzťahov

o diagram príčin a následkov

o kauzálna diagnóza

o analýza silového poľa

Hľadanie a identifikácia príčin 

rozhodovacích problémov a 

nájdenie súvzťažnosti medzi 

dôsledkami a príčinami týchto 

problémov.

o GAP analýza 

o šesťslovná tabuľka

o Paretova analýza

o kognitívna mapa

o influenčný diagram
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Príklad - kauzálny reťazec

ZZZZáááákaznkaznkaznkazníííík zruk zruk zruk zruššššil kontraktil kontraktil kontraktil kontrakt

TovarTovarTovarTovar nebol dodanýnebol dodanýnebol dodanýnebol dodaný

V V V V predajnompredajnompredajnompredajnom oddelenoddelenoddelenoddeleníííí nienienienie je objednje objednje objednje objednáááávkavkavkavka

PredajcaPredajcaPredajcaPredajca nezaslal nezaslal nezaslal nezaslal ppppíííísomnsomnsomnsomnúúúú objednobjednobjednobjednáááávku (len telefonicky)vku (len telefonicky)vku (len telefonicky)vku (len telefonicky)

PredajcaPredajcaPredajcaPredajca nepoznal svoje nepoznal svoje nepoznal svoje nepoznal svoje pracovnpracovnpracovnpracovnéééé povinnostipovinnostipovinnostipovinnosti
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Šesťslovná tabuľka

6

5

4

3

2

1

KDE problém ne/nastal?priestorové a 
miestne aspekty

PREČO problém ne/nastal?príčinné aspekty
KEDY problém ne/nastal?časové aspekty

AKO poznať, že problém 
ne/nastal?

kvalitatívne aspekty
KTO ne/prispel k jeho príčinám?subjektové aspekty

ČO je/nie je problém?objektové, 
obsahové aspekty
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Pokles tržieb

Pokles dopytu Zníženie
produkcie

Zníženie ýrobnej
kapacity

Nižšia kvalita 
produktu

Zmena
preferencií
zákazníkov

Nová
konkurencia

Zmena
hygienických 

predpisov Poruchová
technológia

Odstávka 
zariadenia

… …

…
…

Príklad - strom kauzálnych vzťahov
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Diagram príčin a následkov
Ishikawov diagram, Cause-Effect diagram, rybia kosť
Nájdenie vzťahu medzi následkom a jeho príčinami
Množstvo faktorov, ovplyvňujúcich skúmaný jav – možnákategorizácia do „7M“

� Men – ľudia
� Material – suroviny
� Methods – pracovné postupy
� Machines – technologické vybavenie
� Measurements – meranie a kontrola výsledkov
� Miscellaneus – ostatné
� QM - manažment kvality
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Diagram príčin a následkov
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Metódy analýzy štruktúry RP

Kognitívna mapa
Influenčný diagram
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Kognitívna (myšlienková) mapa
zobrazuje štruktúru prvkov či rizikových faktorov RP 

so znázornením ich vzájomných vzťahov

nie je primárne, či sa 

zvýši alebo zníži hodnota toho-ktorého prvku, 

ale aký ďalší prvok ním bude ovplyvnený 

(zisťujeme smer kauzálneho vzťahu –zobrazenie pomocou

orientovaných  spojníc, kde šípka príslušnej orientovanej spojnice udáva smer

kauzálnej závislosti, pričom vychádza z príčiny a vyúsťuje do následku), 

a ako sa tento nadväzujúci prvok bude chovať – či jeho vývoj bude rovnaký 

alebo opačný (zisťujeme typ kauzálneho vzťahu, 

znamienko „+“ vyjadruje priamu závislosť prvkov, 

znamienko „-“ nepriamu závislosť)
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Príklad

ZISK

CENA                   

ATRAKTIVITA+

+

+

-

KONKURENTI
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Príklad

ZISK

CENA                   

ATRAKTIVITA+

+

+
-

KONKURENTI

PREDAJ
-
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Influenčný diagram
grafický nástroj zobrazenia vzájomných väzieb medzi prvkami RP-ov, 

tvorený uzlami a hranami orientovaného grafu

Prvky rozhodovacieho problému:

• Rozhodovacie premenné

• Situačné premenné

• Hodnotová (cieľová) premenná

Väzby medzi premennými:

• Pravdepodobnostná závislosť

• Informačná závislosť
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4. Využitie metód analýzy problémov
v praxi

Výhody:

� Systematický prístup k riešeniu
� Logický, racionálny analytický postup
� Jednoduché, názorné, zrozumiteľné metódy
� Rýchlo aplikovateľné a ľahko komunikovateľné
� Využitie softvérovej podpory

Riziká

� Subjektívne metódy
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Zhrnutie

� Fázy rozhodovacieho procesu
� Vyhodnotenie situácie
� Rozhodovacie problémy
� Metódy analýzy rozhodovacích problémov
� Výhody a nevýhody metód
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