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Anotace modulu:
Rozhodování je průběžná manažerská funkce, která je využívána jak při plánování,
organizování, vedení týmů, tak při kontrole. Úvodní část modulu je zaměřena na
identifikaci chyb při rozhodování a uvědomění si jejich příčin. Těžištěm modulu je
charakteristika jednotlivých dílčích kroků rozhodovacího procesu. Nejprve je
identifikován rozhodovací problém a následně je zpracována analýza příčin a
okolností, které ovlivnily vznik a eskalaci problému. Po určení příčin problému
mohou být stanoveny cíle rozhodování a kritéria jejich měření. Jednotlivá kritéria se
liší mírou důležitosti, proto je nutné stanovit jejich relativní váhu v celkovém souboru
kritérií. Tvoří se varianty řešení, které jsou následně posuzovány. Výsledkem je
výběr a realizace vhodné varianty řešení. Následuje její průběžné hodnocení.
Cíl modulu:
Cílem modulu je seznámit se s chybami, kterých se manažeři při rozhodování
nejčastěji dopouštějí. Následně specifikovat jednotlivé dílčí kroky rozhodovacího
procesu včetně aplikace různých jak systematicko-matematických, tak intuitivních
metod používaných při procesu rozhodování.
Zakončení modulu (seminární práce, případová studie) :
Vypracováním seminární práce.
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