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7. Myšlení a rozhodování v praxi
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Anotace modulu

Strategické myšlení a rozhodování je o tom vnímat a dělat věci vědomě a dokázat se také
vědomě a cíleně rozhodnout. Celý svět je o neustálých hrách – mezilidských či politických,
někdy dokonce hrajeme hry sami se sebou. Některé výsledky se dají předpovědět, jiné
méně. Již mnoho let se autoři teorií her snaží predikovat lidské chování a volit tak vhodné
strategie trhu. Lidské chování však často nebývá pouze racionální, nýbrž i iracionální a velmi
rozmanité. I v této iracionalitě se však mnohdy dají nalézt určité vzorce a zákonitosti, kterými
se však již nezabývají ekonomové a matematici, nýbrž spíše sociální psychologové. Bez
ohledu na to, jak se rozhodují druzí je však vždy důležité vědět a hlavně zvažovat, jak se chci
rozhodnout v dané situaci já, zda mne mé chování dovede k žádoucímu cíli a jaké budou
náklady, ztráty a přínosy.

Cíl modulu:

Zamyslet se nad tím, co to je strategické rozhodování a jaké jsou jeho předpoklady. Naučit
se přemýšlet více strategicky.
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