10. Manažerské rozhodování
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Anotace modulu:
Rozhodování je součást našeho každodenního soukromého i profesního života.
Rozhodování je průběžná manažerská funkce, která procesně podporuje činnosti
a úkoly při výkonu jednotlivých sekvenčních manažerských funkcí, jako je plánování,
organizování, vedení lidí a kontrola.
Úvodní část modulu je zaměřena na identifikaci omylů a chyb při rozhodování
a ujasnění si jejich příčin a vlivu na rozhodovatele. Hlavní pozornost celého modulu je
směřována k rozhodovacímu procesu a jeho jednotlivým dílčím krokům. Nejprve je
identifikována reálná nebo potenciální odchylka. Následně je zpracována analýza
příčin a okolností, které ovlivnily vznik a eskalaci problému. Až po verifikaci příčin
problému je nutné stanovit cíle rozhodování a určit kritéria rozhodování pomocí,
kterých budeme měřit míru naplnění cílů. Jednotlivá kritéria se liší mírou své
významnosti, proto je nutné stanovit jejich relativní váhu v souboru kritérií. Následně
se vytvářejí varianty řešení problému, které jsou následně posuzovány. Výsledkem je
výběr a implementace vhodné varianty řešení rozhodovacího problému. Závěrečným
krokem rozhodovacího procesu je ověřování a kontrola naplňování stanovených cílů
řešení rozhodovacího problému.

Cíl modulu:
Cílem modulu je na úvod se seznámit s chybami, kterých se manažeři při rozhodování
nejčastěji dopouštějí. Hlavním cílem modulu je specifikovat jednotlivé dílčí kroky
rozhodovacího procesu včetně aplikace různých jak systematicko-matematických, tak
intuitivních metod používaných při procesu rozhodování.
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