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Abstrakt 

Tématem mé bakalářské práce je popsat Metody rozhodování za rizika a nejistoty 

v manažerské praxi. V první části se zaměřím na manažerské rozhodování jako takové, kde 

objasním samotné rozhodovací procesy, jejich strukturu. Dále jsem zpracovala vybrané 

metody rozhodování za rizika a nejistoty.  

V poslední části jsem pak aplikovala konkrétní metody na příkladech. 

 

Abstract 

The subject and scope of my bachelor thesis is description decision making methods 

against risks and chanciness in manager profession. In the first part I focused on manager´s 

decision making. I clarified decision processes and their structure. Then I analyzed select 

decision making methods against risks and chanciness. In practical third part I applied 

concrete techniques on examples. 
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ÚVOD 

 

Hlavním cílem práce je přiblížit problematiku manažerského rozhodování za rizika  

a nejistoty.  

Prakticky každý den musí pracovníci na manažerských funkcích provádět nejrůznější 

rozhodnutí. Rozhodování totiž představuje jednu ze základních manažerských aktivit. Kvalitní 

rozhodnutí velice ovlivňuje celý chod firmy, podniku, či společnosti. Je určitě vhodné, aby 

rozhodnutí jako taková byla podložena informacemi, které je třeba vhodným a přehledným 

způsobem uspořádat, porozumět jim a na základě toho provádět analýzy. Informace 

používané při rozhodování mohou pocházet jak z interních, tak z externích zdrojů. 

V teorii rozhodování jsou rozhodovací situace rozdělovány do tří kategorií: 

rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty. Klíčem tohoto dělení je množství informace, kterou 

má rozhodovatel v okamžiku přijetí rozhodnutí k dispozici. 

V první části mé práce přiblížím rozhodování jako takové, rozhodovací procesy, prvky 

rozhodování a klasifikaci rozhodovacích procesů. V druhé se zaměřím na metody 

rozhodování za rizika a nejistoty. V poslední části rozeberu tři základní metody rozhodování 

za rizika a nejistoty na konkrétních příkladech.   
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1. Manažerské rozhodování 
 

Rozhodování je to, co člověka donutí vybrat jeden způsob jednání místo druhého  

a se kterou se lidé stále setkávají v běžných situacích v životě. Ward [1] označuje 

rozhodování za to, co člověka donutí vybrat jeden způsob jednání za druhý, nicméně Fotr pak 

definici rozhodování upřesňuje, kdy uvádí, že „podstatou rozhodovacího procesu je volba 

alespoň mezi dvěma možnostmi, dvěma variantami rozhodování“[2]. 

 

1.1. Rozhodování a teorie 

 

Rozhodování představuje činnost, kterou manažeři realizují v rámci managementu. 

Rozhodování lze chápat jako jádro řízení. Podle některých pojetí jsou manažerské funkce 

rozdělovány na dvě skupiny. Prvními jsou sekvenční manažerské funkce, kde patří plánování, 

organizování, výběr a rozmístění pracovníků, vedení lidí a kontrola. Tyto funkce se realizují 

v určitém časovém sledu. Druhou skupinou jsou funkce průběžné, které prostupují sekvenční 

manažerské funkce. Zde patří analýza činností, rozhodování a komunikace. [5] 

Rozhodovací procesy, které probíhají na odlišných úrovních řízení organizací, se skládají  

ze dvou částí:  

 část meritorní (věcná, obsahová) 

 část formálně logická (procedurální) 

 

Meritorní stránka odráží odlišnosti jednotlivých rozhodovacích procesů, resp. jejich 

typů. Každý tento typ rozhodovacího procesu má své specifické rysy, které jsou zdrojem 

odlišností těchto procesů. Stránka formálně logická je odrazem skutečnosti, že jednotlivé 

rozhodovací procesy mají určité společné rysy a vlastnosti, a to právě bez ohledu na jejich 

odlišnou obsahovou náplň. [3] 

Společným rysem těchto dvou stránek je rámcový postup řešení, na jehož začátku je 

identifikace problému, která pokračuje přes zkoumání jeho příčin a stanovení jeho cílů řešení 

až po konečné vyhodnocení variant realizace. Odlišností teorií rozhodování vyplývají z jejich 

normativního, deskriptivního a preskriptivního charakteru. Normativní teorie (jak by se to 

mělo dělat) jsou teorie založené na aplikaci matematických metod a modelů, jako je operační 

a rozhodovací analýza.[9] Deskriptivní teorie se naopak zaměřuje na získávání poznatků  
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o tom, jak vše ve skutečnosti probíhá, tedy jak se to dělá. Preskriptivní teorie je kombinací 

předcházejících dvou přístupů obr.1. Dle tohoto přístupu jsou vytvářena normativní 

doporučení, avšak bez nároku na univerzalitu za respektování jedinečností jednotlivých 

rozhodovacích problémů a rozhodovatelů. [6] 

 

Obr. 1. Vztah mezi stránkami rozhodování a teoriemi rozhodování 

 

1.2. Rozhodovací procesy, struktura 

 

Existují problémy s jediným řešením a problémy s více variantami řešení (alespoň 

dvěma). Pokud má problém jediné řešení, nebo je nalezeno jen jediné řešení, pak nemáme 

tedy rozhodovací problémy. A řešení těchto problémů nemůžeme nazývat jako rozhodovací 

proces. Rozhodovací procesy tedy chápeme jako procesy řešení rozhodovacích problémů, 

problémů s alespoň dvěma variantami řešení.    

 Náplň rozhodovací procesů zpravidla dělíme do určitých logických bloku. Nejčastější 

dělení je do sedmi etap: 

 identifikace rozhodovacího problému 

 analýza a formulace problému 

 tvorba variant řešení 

 stanovení kritérií hodnocení variant, stanovení důsledků variant 

 hodnocení a výběr varianty určené k realizaci 

 realizace zvolené varianty 

 Identifikace rozhodovacích problémů - podstatou etapy je uvědomění si problému, 

založené na vyhodnocování informací odlišného typu. K výsledku pak vede rozpoznání 

určitých situací, které mají negativní dopady, a proto vyžadují řešení. Cílem analýzy  

a formulace problému je lepší seznámení se s problémovou situací vyžadující řešení. Jedním  
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z nejdůležitějších faktorů k posouzení je, zda známe příčinu daného problému. Pokud však ne, 

měli bychom určit, zda je znalost této příčiny podstatná. Musíme taky specifikovat podstatné 

stránky a faktory problému.  

 Další etapou problému, která má vysoké nároky na tvůrčí schopnosti řešitelů je tvorba 

variant řešení. Optimální variantu vybereme ze souboru variant. Tady pak platí klasická přímá 

úměra - pokud je počet zpracovaných variant menší, pak je menší i naděje na výběr nejlepšího 

řešení. 

 Kritéria hodnocení dělíme na kvalitativní (vyjádřeny pouze slovně) a kvantitativní 

(vyjádřeny číselně). Dle Huška lze kvalitativní kritéria převést na kvantitativní za pomoci tzv. 

umělých (fiktivních) proměnných. [7] 

 Hodnocení a výběr varianty určené k realizaci znamená, že vybereme takovou 

variantu, která splňuje cíle řešení. Proces hodnocení variant je dvoufázový. V první fázi se 

vylučují varianty, které nesplňují cíle, a v druhé fázi pak probíhá posuzování celkové 

výhodnosti přípustných variant. U druhé fáze je výsledkem určení nejvýhodnější varianty.  

 Realizací zvolené varianty rozumíme fyzickou realizaci zvoleného řešení. Kvalita 

realizační etapy je stejně důležitá jako kvalita všech předchozích. 

 

1.3. Prvky rozhodování 

 

Mezi základní prvky rozhodovacích procesů patří cíl rozhodování, kritéria hodnocení, 

subjekt rozhodování, objekt rozhodování, varianty a jejich důsledky a stavy světa. 

Cíl rozhodování je stav, kterého má být řešením rozhodovacího problému dosaženo například 

zvýšení kvality, získání nové technologie, zvýšení spokojenosti zaměstnanců nebo zákazníků, 

zvýšeni rentability investic. Obvykle však jde o dosažení nejenom jednoho cíle, ale více cílů, 

mezi nimiž pak existují určité vazby. Cíle, které se vzájemně doplňují, jsou komplementární 

cíle (zvýšení výroby, kvality a zlepšení servisu ovlivní výši prodejů). [4] 

K posouzení výhodnosti jednotlivých variant slouží z hlediska dosažení dílčích cílů 

kritéria hodnocení. Kriteria je třeba rozlišovat na kritéria výnosového typu, které preferují 

vyšší hodnoty. Kritéria nákladového typu (preferujeme nižší hodnoty než vyšší), kvantitativní 

kritéria (hodnoty jsou vyjádřeny číselně – zisk, rentabilita kapitálu) a kvalitativní kritéria 

(důsledky jsou vyjádřeny slovně). 

Osobě, která volí variantu určenou k realizaci, říkáme subjekt rozhodování. Subjektem 

rozhodování může být jednotlivec (individuální rozhodování, autoritativní, konzultativní) 
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nebo skupina (kolektivní rozhodování, participativní rozhodování, konsensus, hlasování). 

V praxi rozhodování je však třeba rozlišovat taky mezi statutární a skutečným 

rozhodovatelem.  

Objektem rozhodování je oblast organizační jednotky, v níž byl problém formulován, 

stanovil se cíl řešení a jehož se rozhodování týká. Jedním z objektů rozhodování může být 

třeba výrobní program, to znamená, jaké výrobky by měly být součástí výrobního programu, 

tržní orientace, organizace uspořádání, inovace, aj. 

Varianta rozhodování je možná akce, která má vést k řešení problému (splnění 

stanovených cílů). Variantami rozhodování může být zaměření produkce buď na domácí, 

nebo na zahraniční trh. Organizační struktury mohou představovat teritoriální, pružné, 

divizionální struktury, aj. S variantami rozhodování jsou spojeny jejich důsledky. Jsou  

to vlastně předpokládané dopady vzhledem ke kritériím hodnocení. Konkrétní varianty mohou 

mít dopady na výrobní program firmy, zaměstnance, respektive na okolí firmy. 

Stavy světa jsou budoucí vzájemně se vylučující situace, které mohou nastat  

po realizaci varianty a ovlivňují její důsledky. Efektivnost investice (vybudování výrobní 

jednotky) závisí na jejím využití, budoucí poptávka není známá s jistotou, její hodnoty 

představují možné stavy světa. Soubor stavů světa musí být úplný, měly by být pokryty 

veškeré možné budoucí stavy. Jako faktory rizika, respektive nejistoty označujeme takové 

faktory, které ovlivňují důsledky variant vzhledem k některým kritériím hodnocení. V případě 

existence většího počtu těchto faktorů jsou jednotlivé stavy světa dány možnými 

kombinacemi hodnot těchto faktorů. Stavy světa hrají významnou úlohu při rozhodování  

za rizika a nejistoty. 

 

1.4. Klasifikace rozhodovacích procesů 

 

Rozeznáváme dobře a špatně strukturované problémy obr.2. Dobře strukturované 

problémy, označujeme je taky jako jednoduché, programované nebo taky algoritmizované 

jsou zpravidla opakovaně řešené, existují rutinní postupy řešení. Proměnné, které se v těchto 

problémech vyskytují, mají jediné kvantitativní kritérium hodnocení. Jako příklad můžeme 

uvézt vytížení výrobní linky, obsazení jednotlivých strojů pracovníky nebo například 

stanovení velikosti objednávky materiálu. 

Opačným extrémem jsou špatně strukturované problémy, Jsou zpravidla nové  
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a neopakovatelné. Typické na vyšších stupních řízení. 5ešení u těchto problémů vyžaduje 

tvůrčí přístup, rozsáhlé znalosti, zkušenosti a indicie. Neexistují žádné standardní procedury. 

Charakteristické pro tyto problémy je existence více faktorů řešení, některé z nich nejsou 

známy, pouze část je kvantifikovatelná, existují mezi nimi složité a proměnlivé vazby. 

Obtížná interpretace informací potřebných k rozhodnutí. Jako příklady špatně 

strukturovaných rozhodovacích problémů lze uvést například vytvoření společného podniku, 

organizační struktura, inovace. 

 

 

Obr.2: Typy rozhodovacích problémů 
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2. Metody rozhodování za rizika a nejistoty 
 

Riziko a nejistota jsou součástí většiny rozhodovacích procesů. Výsledky volby 

mnoha rozhodnutí závisejí na vývoji určitých faktorů, které přesně neznáme, ale chceme 

poznat. Mezi tyto faktory, které jsou označovány jako faktory rizika či faktory nejistoty patří 

například tržní poptávka, výše prodejních cen, nákupní ceny surovin, materiálů a energií, 

vývoj mezd, úrokové sazby, devizové kurzy, legislativní změny týkající se daňové politiky, 

ochrany trhu, životního prostředí, války a konflikty v určitých oblastech, nesolventnost 

obchodních partnerů, ale i živelné pohromy (povodně, požáry, zemětřesení). 

Při hodnocení variant a volbě varianty k realizaci vycházíme vždy pouze z určitých 

předpokladů, prognóz o budoucích hodnotách těchto podstatných faktorů. Tyto faktory se 

však nemusí splnit, prognózy jsou často velmi nespolehlivé, a jsou proto zdrojem nejistoty  

v rozhodování. 

Nejistotu lze tedy chápat jako nemožnost spolehlivého stanovení budoucích hodnot 

rizikových faktorů ovlivňujících důsledky a účinky volby variant. Ve skutečnosti se většina 

rozhodnutí uskutečňuje v prostředí, které se vyznačuje nějakým stupněm neurčitosti. Proto 

každé rozhodování v sobě zahrnuje určité riziko. Riziko v praxi má jak pozitivní, tak 

negativní stránku. [8] 

Při rozhodování v podmínkách rizika mohou sice faktické informace existovat, bývají 

však většinou nekompletní. Pro zdokonalení rozhodování je možné například pomocí 

matematických modelů stanovit míru pravděpodobnosti dosažení předpokládaných výsledků. 

Stejně tak lze využít i subjektivních odhadů a dohadů založených na zkušenosti. Výsledky se 

pak mohou do určité míry odchylovat od výsledků předpokládaných či očekávaných  

a plánovaných. Tyto odchylky mohou být jak nežádoucí (vyšší náklady, nižší ekonomické 

efekty), nebo naopak žádoucí. 

 

2.1. Subjektivní pravděpodobnost 

 

Subjektivní pravděpodobnost vyjadřuje míru osobního přesvědčení subjektu  

v pravděpodobnosti nebo frekvenci výskytu určitého jevu nebo události. Pro rozhodování je 

tedy důležité stanovit všechny budoucí možné situace, které mohou nastat a jejich 

pravděpodobnosti. Objektivní pravděpodobnosti, které vycházejí z minulých statistických 

údajů, buď mohou mít do budoucnosti jen podpůrný charakter, nebo neexistují. 
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U subjektivních pravděpodobností rozdělujeme dvojí vyjádření, a to slovní a číselné. 

Předností číselného vyjádření je jeho jednoznačnost. Mezi číselným a slovním vyjádřením 

subjektivní pravděpodobnosti existuje určitý vztah, který můžeme vyjádřit například pomocí 

tab. 1. Avšak nejednoznačnost slovních vyjádření je značným nedostatkem, který může 

zhoršit komunikaci při týmovém řešení. Různí lidé chápou uplatněné slovní popisy odlišně  

a přikládají jim nestejný obsahový význam.  

Podle veličin rozdělujeme tři metody stanovení subjektivních pravděpodobností, a to 

metoda relativních velikostí (diskrétní veličiny), metoda kvantilů (spojité veličiny) a metoda 

založená na volbě konkrétního rozdělení pravděpodobnosti, kterou lze užít pro faktory rizika 

diskrétní i spojité povahy. 

Tab. 1: Číselné a slovní vyjádření subjektivních pravděpodobností. 

SLOVNÍ ČÍSELNÉ 

zcela vyloučeno 0 

krajně nepravděpodobné 0,1 

dosti nepravděpodobné 0,2-0,3 

Nepravděpodobné 0,4 

Pravděpodobné 0,6 

dosti pravděpodobné 0,7-0,8 

nanejvýš pravděpodobné 0,9 

zcela jisté 1,0 

 

Mezi nejvýznamnější faktory, které ovlivňují výsledky získané při kvantifikaci 

subjektivních pravděpodobností, je především hodnotitel. Z hlediska hodnotitele hrají 

významnou úlohu tyto aspekty: 

 znalost teorie pravděpodobnosti – lze ovlivnit míru těchto znalostí a zkušeností 

vhodnými formami výcviku. 

 znalost možných způsobů zkreslení – umožňuje potlačit jejich vliv vhodnými 

korekcemi. 

 motivace hodnotitele – jeho pravděpodobnostní výroky odrážejí skutečně jeho vnitřní 

víru, a aby se záměrně nedopouštěl falsifikace. 
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Doporučený postup stanovení subjektivní pravděpodobnosti, který je zakládán  

na spolupráci hodnotitele a analytika, můžeme rozdělit do těchto kroků: 

 motivování – navázání kontaktu analytika a hodnotitele, vysvětlení problému, ověření 

kompetence 

 strukturování – přesná definice proměnných, u kterých je třeba přesně stanovit 

pravděpodobnosti 

 odhalování – odhaleni referenčních hodnot, o které se hodnotitel může opřít 

 vlastní stanovení subjektivních pravděpodobností – zde je dobré volit metody, které 

jsou pro hodnotitele srozumitelné, se kterými se dobře pracuje  

 verifikace – testování úsudku hodnotitele 

 

2.1.1. Metoda relativních velikostí 

 

Metoda relativních velikostí je vhodná zejména pro jevy, kterých je omezený počet. 

Jednotlivé hodnoty musí být jednoznačně definovány, nesmí se překrývat a musí zahrnovat 

všechny možnosti. Důležitá je úplnost.  

Postup u této metody je takový, že nejdříve určíme hodnotu, která je 

nejpravděpodobnější a ta je pak základem pro stanovení dalších hodnot. Nejprve se určí 

hodnota faktoru rizika (situace, jev). 

 

2.1.2. Metoda kvantilů 

 

Metoda, která je vhodná pro jevy, kterých je neomezený počet. Tento charakter má 

většina faktorů rizika, například nákupní a prodejní ceny produktů a surovin, devizových 

kurzů, výše poptávky. Určí se hodnota náhodné veličiny, které odpovídá určitá 

pravděpodobnost. Poté se určí velikost pravděpodobnosti, která odpovídá určité hodnotě 

náhodné veličiny.  
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2.2. Funkce utility 

 

Postoj rozhodovatele k riziku je významnou rolí při rozhodování za rizika a nejistoty.  

Existují tři druhy postoje, které rozhodovatel může zaujmout. A to averzi k riziku (vyhledává 

málo rizikové varianty, které zaručují dosažení přijatelného výsledku), sklon k riziku 

(vyhledává značně rizikové varianty dosahující zvláště dobrých, ale mající sklon  

i ke špatnému výsledku) a neutrální postoj k riziku (averze a sklon k riziku jsou v rovnováze). 

Postoj rozhodovatele k riziku je ovlivněn například okolím, v němž volba probíhá, osobním 

založení a minulými zkušenostmi.  

 

Podle definice má rozhodovatel averzi k riziku právě tehdy, dává-li v každé situaci 

výše uvedeného typu přednost druhé (tj. nerizikové) variantě před první (rizikovou) variantou. 

Jestliže rozhodovatel preferuje vždy první, rizikem zatíženou variantu před druhou, 

nerizikovou variantou, má sklon k riziku. Pro rozhodovatele s neutrálním postojem k riziku 

jsou obě výše uvedené varianty indiferentní (tj. hodnotí je stejně vysoko). [3] 

     

Rozhodovatel s averzí k riziku dává jakékoliv hodnotě výnosového kritéria (né však 

minimální a maximální hodnoty) vždy větší užitek než rozhodovatel se sklonem k riziku. 

Mezní užitek rozhodovatele s averzí k riziku klesá, užitková funkce za rizika je konkávní.  

U sklonu k riziku pak mezní užitek s růstem hodnoty kritéria roste, užitková funkce za rizika 

je konvexní. Při neutrálním postoji je užitková funkce konstantní, má lineární tvar. Grafické 

zobrazení funkcí užitku v závislosti na postoji rozhodovatele k riziku v případech, kdy se 

jedná o kritéria výnosového typu je na obr. 3. 

 

 

Obr. 3: Funkce užitku v závislosti na postoji rozhodovatele 
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Definičním oborem těchto dvou funkcí je interval (xmin; xmax). Funkce u1 představuje 

funkci užitku rozhodovatele s averzí k riziku, funkce u2 funkce rozhodovatele se sklonem  

k riziku. Např. pro hodnotu u(x) = 0,5 se rozhodovatel s averzí k riziku spokojí se ziskem x1, 

zatímco rozhodovatel se sklonem k riziku požaduje zisk x2. 

Funkce užitku však nevyjadřuje celkový postoj rozhodovatele k riziku, nýbrž postoj 

k riziku z hlediska daného kritéria hodnocení. Tuto funkci pak označujeme jako dílčí, 

respektive jednorozměrná funkce užitku. Tvar funkce je pro jednotlivá kritéria zčásti odlišný.  

Postoj subjektu k riziku se mění v závislosti na tom, zda jde o zisky nebo o ztráty. Zatímco  

v oblasti zisku převládá obecně averze k riziku, pak v oblasti ztrát převládá sklon k riziku (to 

však platí spíše o menších ztrátách, neboť v případě značných ztrát opět výrazně převládá 

averze k riziku). V tomto případě se funkce užitku znázorňuje funkcí mající inflexní bod, 

který odděluje její konkávní část pro kladné hodnoty ziskového kritéria od konvexní části  

pro záporné hodnoty viz. obr. 4. 

 

 

Obr.4: Funkce užitku s inflexním bodem 

 

Funkce užitku může být pro kritéria peněžního typu, je však možné použít funkci 

užitku pro kvantitativní kritéria jiného charakteru (např. velikost skladového prostoru, počet 

úmrtí či zranění osob) nebo funkci užitku můžeme stanovit i pro kritéria kvalitativní, jako 

jsou např. morálka, dobré jméno společnosti. Pokud stanovíme funkci užitku pro všechna 

kritéria hodnocení rizikových variant, pak jej můžeme využít ke konstrukci vícekriteriální 

funkce užitku za rizika. 
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 Funkce užitku nebo-li funkce utility vyjadřuje vždy subjektivní postoj rozhodovatele 

k riziku. Neexistuje totiž žádná objektivní funkce užitku. Funkce se mnohdy liší. 

 

2.3. Rozhodovací matice 

 

Jedním ze základních nástrojů zobrazení důsledků rizikových variant vzhledem  

ke zvolenému kritériu hodnocení jsou rozhodovací matice. Používáme je tehdy, když faktory 

rizika, které ovlivňují důsledky jednotlivých variant, jsou diskrétní povahy. Matice je tvořena 

tabulkou v jejichž řádcích jsou jednotlivé varianty rozhodování a ve sloupcích kombinace 

hodnot jednotlivých faktorů rizika (v případě jediného faktoru rizika jsou ve sloupcích 

uvedeny možné hodnoty tohoto rizikového faktoru). Kombinace hodnot faktorů, uváděné  

ve sloupcích představují zásadní situace okolí rozhodovatele (stavy světa, scénáře). 

V políčkách matice se zapisují důsledky rizikových variant vzhledem ke zvolenému kritériu 

hodnocení. Obecný tvar rozhodovací matice je uveden v tab. 2. 

 

Tab. 2: Rozhodovací matice 

 

Varianty 

Stavy světa 

S1 S2 …. Sn 

V1 d11 d12 …. d1n 

V2 d21 d22 …. d2n 

…. …. …. …. …. 

Vm dm1 dm2 …. dmn 

 

2.4. Simulace metodou Monte Carlo 

 

Simulace Monte Carlo patří mezi stochastické simulace, protože obsahuje simulační 

experimentování a generování náhodných složek modelu, u kterých je výsledkem generování 

umělých výběrových rozdělení pravděpodobnosti.[7] Podstatou je generování velkého počtu 

scénářů a propočet kritérií hodnocení pro každý scénář. Postup simulace Monte Carlo 

můžeme rozdělit do více kroků obr. 5. 
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Obr.5: Postup simulace metodou Monte Carlo 

 

 

2.4.1. Stanovení rozdělení pravděpodobnosti rizikových 
faktorů 

 

Pravděpodobnostní rozložení jednotlivých rizikových faktorů se různí.  

Pro zjednodušení simulačního modelu se při simulaci Monte Carlo nabízí předdefinované 

rozdělení pravděpodobnosti: [2] 

 Normální (Gaussovo) rozdělení – využívá se v případech, kdy rozhodovatel zná 

minimální a maximální hodnotu rizikového faktoru. Nebo může znát 

nejpravděpodobnější hodnotu rizikového faktoru. Je to symetrické rozdělení, které 

slouží pro znázornění rozdělení pravděpodobnosti u množství fyzikálních a také 

přírodních jevů. V rozhodovacích procesech se využívá pro rizikové faktory závislé  

na velkém množství proměnných, např. inflace, cena ropy. 

 Trojúhelníkové rozdělení – jestliže zná rozhodovatel jak minimální, tak maximální 

možnou hodnotu rizikového faktoru a zároveň je rozhodovateli známa 

nejpravděpodobnější hodnota, kterou rizikový faktor má, pak může použít 

trojúhelníkové rozdělení. Za této situace je grafem rozdělení pravděpodobnosti 

klasický trojúhelník. Nevýhodu však představuje skutečnost, že toto rozdělení 
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představuje čistě geometrické zobrazení a nemá proto svůj základ v reálném světě. 

Využívá se při odhadu pravděpodobnosti prodejů či prodejních cen. 

 BetaPERT rozdělení – má totožné vstupní údaje jako trojúhelníkové rozdělení. Je 

třeba zadat nejpravděpodobnější hodnotu faktoru (ta tvoří vrchol rozdělení) a jeho 

dolní a horní mez. Výsledné hodnoty se pak více soustřeďují kolem 

nejpravděpodobnější hodnoty a pravděpodobnost následně klesá rychleji než  

u normálního rozdělení. Jde o kombinaci normálního a trojúhelníkového rozdělení. 

Toto rozdělení je často používané při řízení projektů za rizika. 

 Rovnoměrné rozdělení – má stejnou hodnotu pravděpodobnosti pro všechny hodnoty 

od minimální po maximální. V praxi není příliš využíváno, jelikož se vyznačuje 

vysokou mírou nejistoty. 

 Logaritmicko – normální rozdělení – je odvozeno od normálního rozdělení s tím 

rozdílem, že hodnoty napravo od nejpravděpodobnější hodnoty jsou uspořádány 

strměji a pravděpodobnost hodnot napravo klesá méně než u normálního rozdělení – 

logaritmicky. Využívá se v situacích, kdy posuzovaný faktor nenabývá zápornou 

hodnotu (rozdělení mezd, apod.).  

 Exponenciální rozdělení –  Exponenciální rozdělení vyjadřuje čas mezi náhodně se 

vyskytujícími událostmi. Používá se jako model pro rozdělení pravděpodobnosti délky 

času, který uběhne mezi dvěma událostmi. Využívá se například u modelů pro dobu 

čekání ve frontě. 

 

 

2.5. Pravidla rozhodování 

 

Pravidla rozhodování slouží ke stanovení přednostního uspořádání rizikových variant, 

případně ke stanovení nejvýhodnější varianty z hlediska daného kritéria. Pravidla rozhodování 

se dělí do dvou skupin. Na pravidla rozhodování za rizika a pravidla rozhodování za nejistoty 

tab.3. 
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Tab.3: Přehled pravidel rozhodování 

Rozh. Pravidlo 

Skrytý 

postoj k 

riziku 

Charakter Výsledek Ostatní 

Za 

nejistoty 

Minimax averze deskriptivní 

preferenční 

pořadí 

Pesimistický pohled, silně 

zjednodušující 

Maximax sklon deskriptivní 
Optimistický pohled, silně 

zjednodušující 

Laplaceovo neutrální 
deskriptivní i 

normativní 

Všechny rizikové situace 

nastávají se stejnou 

pravděpodobností 

Hurwitzovo - 
deskriptivní i 

normativní 

Pouze nejpříznivější a 

nejméně příznivý stav 

Savageovo neutrální 
deskriptivní i 

normativní 

Závislost řešení na ostatních 

variantách 

Za rizika 

Očekávané 

hodnoty 
neutrální normativní  

Očekávaného 

užitku 
- normativní Obtížnější 

Aspirační úrovně averze deskriptivní  

Očekávané 

hodnoty a míry 

rizika 

averze normativní 

efektivní 

soubor 

Nevhodné při 

nesymetrických rozděleních 

1. pravidlo 

stochastické 

dominance 

- normativní 
Nutná znalost rozdělení, 

nelze využít vždy 

2. pravidlo 

stochastické 

dominance 

averze normativní Nutná znalost rozdělení 

 

2.5.1. Pravidla rozhodování za rizika  

 

Můžeme je užít jen tehdy, pokud známe rozdělení pravděpodobnosti kritéria 

hodnocení pro rizikové varianty. Dělí se na pravidlo očekávaného užitku, pravidlo očekávané 

střední hodnoty a pravidlo očekávané hodnoty a rozptylu. 

Pravidlo očekávaného užitku 

 

Rozhodovatel preferuje rizikovou variantu A před rizikovou variantou B práve tehdy, 

jestliže očekávaná (střední) hodnota užitku varianty A je větší než očekávaná (střední) 

hodnota užitku varianty B. [2] 

 Pro uplatnění tohoto pravidla se předpokládá: 

 stanovit funkci užitku kritéria hodnocení variant 

 stanovit užitky jednotlivých hodnot daného kritéria pro každou rizikovou variantu  

a určit střední hodnotu pomocí těchto užitků 
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 rizikové varianty uspořádat podle klesajících hodnot jejich užitku 

Pravidlo očekávané (střední) hodnoty 

 

Je založeno na výpočtu očekávaných (středních) hodnot zvoleného kritéria hodnocení 

rizikových variant.  Toto pravidlo se použije jen tehdy, pokud má rozhodovatel neutrální 

postoj k riziku a jeho funkce užitku je lineární. Patří k nejčastěji aplikovaným pravidlům 

rozhodování za rizika v hospodářské praxi.  Toto pravidlo má některá podstatná omezení,  

ke kterým patří:  

 monokriteriální charakter 

 neutrální postoj rozhodovatele k riziku 

 vhodnost aplikace pro opakované rozhodovací problémy za rizika 

 jeho vyloučení v případě nepřijatelného rizika 

 

Pravidlo očekávané hodnoty a rozptylu 

 

Využívá dvě základní číselné charakteristiky rozdělení pravděpodobnosti kritéria 

hodnocení rizikových variant (očekávaná hodnota a rozptyl). Očekávaná hodnota vystupuje 

jako míra výhodnosti variant rozptylu a rozptyl vystupuje jako míra výhodnosti variant 

rozhodování. Čím je rozptyl větší, tím je riziko varianty větší. 

 

2.5.2. Pravidla rozhodování za nejistoty 

 

Používá se v případě, že rozhodovatel nezná rozdělení pravděpodobnosti kritéria 

hodnocení rizikových variant. Mezi hlavní pravidla patří: 

 

Pravidlo minimaxu  

Stanoví se nejnižší hodnota kritéria přes jednotlivé rizikové situace a uspořádají se 

podle klesajících hodnot. Varianta, u které mají řádková minima maximální hodnoty je 

variantou optimální. 
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Pravidlo maximaxu 

Je výrazem opačného založení rozhodovatele. Má optimistický předpoklad, že nastane 

nejpříznivější situace.   Nejprve se stanoví řádková maxima z hodnot daného kritéria rizikové 

varianty a hodnoty těchto maxim se uspořádají sestupně. 

 

Laplaceovo pravidlo 

Rozhodovatel může předpokládat, že rizikové varianty jsou stejně pravděpodobné jen 

tehdy, jestliže jsou některé rizikové situace pravděpodobnější než jiné. 

 

Hurwiczovo pravidlo 

Rozhodovatel uvažuje pro každou variantu jí příslušející nejvyšší a nejnižší hodnotu 

daného kritéria hodnocení. Poté stanovení pomocné veličiny, kterou bude vážený průměr 

nejvyšší a nejnižší hodnoty tohoto kritéria, kde jako váhy použijeme koeficient optimismu  

a jeho doplněk do jedné. 

 

Savageovo pravidlo  

Pravidlo, které se někdy nazývá Savageovo kritérium minimaxu ztráty příležitosti 

vychází ze ztrát, které mohou nastat tím, že volba rizikové varianty nebyla optimální 

vzhledem k rizikové situaci, která po této volbě nastala. Tyto ztráty pro každou variantu  

a rizikovou situaci určíme jako rozdíl hodnoty kritéria varianty, která je za této situace 

optimální, a hodnot dalších variant.[10] 

 

2.6. Rozhodovací (pravděpodobnostní) stromy 

 

Rozhodovací stromy jsou grafickým nástrojem rozhodovací analýzy, jenž je vhodný 

zejména pro víceetapové rozhodovací procesy s jedním kritériem rozhodování. Umožňují 

zobrazit logický vývoj časově na sobě navazujících alternativních rozhodnutí a náhodných 

situací. Jejich cílem je stanovení optimální strategie rozhodovatele, to je posloupnosti 

rozhodnutí, která vede k nejlepší očekávané hodnotě zvoleného kvantitativního kritéria 

(výnosového či nákladového typu).  

 

Rozhodovací strom je specifickým příkladem grafu. Skládá se z uzlů a z hran. Uzly 

představují fáze rozhodovacího procesu. Dělíme je na uzly rozhodovací (značí se 
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kosočtvercem) a uzly situační (značí se kolečkem) obr. 6. Hodnoty důsledků jsou zobrazeny 

na konci větví pravděpodobnostního stromu. Z rozhodovacích uzlů vycházejí hrany, 

představující činnosti, které jsou závislé na vůli rozhodovatele. Kdežto ze situačních uzlů 

vycházejí hrany, které představují náhodné alternativy, vyskytující ses určitými 

pravděpodobnostmi. 

 

Užití pravděpodobnostního stromu má své velké přednosti a to zejména v jeho 

jednoduchosti, přehlednosti a srozumitelnosti.  Lze jej s výhodou použít k zobrazení důsledků 

rizikových variant zvláště tehdy, kdy tyto varianty vytvoří určitý soubor časově uspořádaných 

aktivit zatížených rizikem. 

Avšak uplatnění pravděpodobnostního stromu vyžaduje v některých případech určité 

zjednodušení řešených problému.  

 

 

Obr.6: Rozhodovací uzly 
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3. Aplikace metod rozhodování za rizika a nejistoty  

na konkrétních příkladech 
 

3.1. Využití pravděpodobnostních stromů  

 

Firma zvažuje zavedení nového výrobku. Náklady na jeho vývoj jsou 4 milióny korun 

a jeho úspěch 85 %. Náklady na zahájení výroby jsou 2 milióny korun s pravděpodobností 

neúspěchu 12 %, náklady na uvedení na trh jsou 1,5 miliónu korun a zisk z prodeje na trhu se 

očekává 12, 17 nebo 21 miliónu korun, s pravděpodobností 25, 50 a 25 %. 

Je třeba znázornit možné scénáře - varianty budoucího vývoje pomocí 

pravděpodobnostního stromu obr. 7. a určit jejich pravděpodobnosti a zisky. 

 

Obr. 7: Pravděpodobnostní strom 

 

Celkem tedy může v tomto případě nastat 5 možných scénářů A-E. 

Jejich pravděpodobnost je dána součinem dílčích pravděpodobností (příslušných hran  

od kořene k větvím) a hodnota kritéria součtem jeho dílčích hodnot, např. výsledek C 

(úspěšný vývoj i výroba, ale nízký prodej) má pravděpodobnost: 

pC = 0,85 * 0,88 * 0,25 = 0,187 

a hodnotu celkového zisku 

ZC = 12 – 1,5 − 2 − 4 = + 4,5 (mil. Kč) 
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Výsledky analýzy můžeme shrnout do následující tab. 4.: 

Tab. 4: Výsledky analýzy 

Varianta Situace Zisk (mil. Kč) Pravděpodobnost 

A Neúspěch vývoje -4 0,15 

B Neúspěch výroby -6 0,10 

C Nízká poptávka 4,5 0,19 

D Průměrná poptávka 9,5 0,37 

E Vysoká poptávka 13,5 0,19 

Pak lze spočítat např. střední hodnotu zisku apod..: 

 

E(Z) = ∑ pizi = −4 * 0,15 + (-6) * 0,10 + 4,5 * 0,19 + 9,5 * 0,37 + 13,5 * 0,19 = +5,735 MKč 

 

Z tabulky je zřejmé, že má nový výrobek velkou šanci přivést firmě zisk. Pokud projde 

vývojem, výrobou a dostane se na trh, pak i při nízké poptávce přinese firmě zisk v hodnotě 

4,5 miliónu korun.  

 

3.2. Využití rozhodovací matice 

 

Předpokládá se, že firma rozhoduje o vybudování nového závodu na výrobu určitého 

produktu. Z průzkumů trhu byly odvozené následující čtyři prognózy vývoje poptávky  

po nabízeném produktu. Jsou to: 

stagnace (subjektivní pravděpodobnost je 0,25) 

malý růst (subjektivní pravděpodobnost je 0,4) 

střední růst (subjektivní pravděpodobnost je 0,35) 

značný růst  (subjektivní pravděpodobnost je 0,2) 

 

Na základě těchto prognóz vývoje poptávky přicházejí v úvahu čtyři varianty 

rozhodování, a to nevybudovat žádný závod, vybudovat malý, střední či velký závod.  

Kritériem hodnocení variant byl zvolen roční zisk, který byl stanoven pro jednotlivé varianty 

velikosti závodu a jejich odlišné využití závislé na výši poptávky. Hodnoty jsou uvedeny 

v tab. 5.  
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Tab. 5: Hodnoty zisku (ztráty) jsou uvedeny v mil. Kč/rok. 

Velikost Růst poptávky 

závodu Stagnace Malý Střední Značný 

Žádný 0 0 0 0 

Malý -1 2 2 4 

Střední -3 3 5 5 

Velký -4 -3 3 7 

Pravděpodobno

st 
0,25 0,40 0,35 0,20 

 

Výše uvedená matice zobrazuje rozhodování za rizika, protože známe 

pravděpodobnosti jednotlivých hodnot vývoje poptávky (stavů světa). V případě neznalosti 

těchto pravděpodobností půjde o rozhodování za nejistoty. 

Znalost rozhodovací matice umožňuje nyní využít jako určitou podporu pro preferenční 

uspořádání variant, resp. pro stanovení nejlepší varianty.  Vlastní výběr určité varianty bude 

závislý na postoji rozhodovatele k riziku.  Pokud by měl rozhodovatel neutrální postoj 

k riziku, může využít tzv. pravidla očekávané hodnoty. Toto pravidlo je založeno na výpočtu 

očekávané střední hodnoty zvoleného kritéria hodnocení a uspořádání variant podle této 

očekávané hodnoty. Očekávané hodnoty zisku jednotlivých variant velikosti závodu jsou pak 

sumy součinů hodnot zisku (ztráty) při jednotlivých stavech světa a jim odpovídajících 

pravděpodobnostech.  

 

Dostaneme: 

Žádný závod:    0*0,25 + 0*0,40 + 0*0,35 + 0*0,20 = 0 

Malý závod:     -1*0,25 + 2*0,40 + 2*0,35 + 4*0,20 = 2,05 mil Kč/rok 

Střední závod:   -3*0,25 + 3*0,40 + 5*0,35 + 5*0,20 = 3,20 mil Kč/rok 

Velký závod:  -4*0,25 + (-3)*0,40 + 3*0,35 + 7*0,20 = 0,25 mil Kč/rok 

 

Výhodné uspořádání tedy je: střední závod, malý závod, velký závod a žádný závod. 

Rozhodovatel s neutrálním postojem k riziku, postupující v souladu s tímto pravidlem, by 

tedy zvolil k realizaci závod střední velikosti. V případě rozhodování za nejistoty (neznáme 
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pravděpodobnosti jednotlivých budoucích stavů světa) lze užít k preferenčnímu uspořádání 

variant pravidla rozhodování za nejistoty a to např. Laplaceovo pravidlo. Je analogií pravidla 

očekávané (střední) hodnoty. Pokud nemá rozhodovatel informace o tom, že některé stavy 

světa jsou pravděpodobnější než jiné, může předpokládat, že jsou stejně pravděpodobné. 

V našem případě, protože máme 4 varianty velikosti poptávky (stavy světa), bude 

pravděpodobnost každého stavu světa 1/4 = 0,25. 

Dostaneme: 

Žádný závod:    0*0,25 + 0*0,25 + 0*0,25 +  0*0,25 = 0 

Malý závod:     -1*0,25 + 2*0,25 + 2*0,25 + 4*0,25 = 1,75 mil Kč/rok 

Střední závod:   -3*0,25 + 3*0,25 + 5*0,25 + 5*0,25 = 2,5 mil Kč/rok 

Velký závod:  -4*0,25 + (-3)*0,25 + 3*0,25 + 7*0,25 = 0,75 mil Kč/rok 

Z dosažených výsledků vidíme, že Laplaceovo pravidlo vede v našem případě  

ke stejnému preferenčnímu uspořádání variant jako pravidlo očekávané (střední) hodnoty  

a nejlepší variantou proto zůstává vybudování závodu střední velikosti. 

 

3.3. Využití metody Monte Carlo 

 

Vedoucího střediska strojní výroby zajímá předpověď predikci počtu poruch strojů pro 

desetidenní období.  

Z výsledků sledování poruchovosti za uplynulých sto dní sestavíme tab. 6. Přiřadí se 

interval náhodných čísel tak, aby korespondoval s kumulativní pravděpodobností poruch. 

(Protože je kumulativní pravděpodobnost uvedena na dvě desetinná místa, použijeme 

dvojciferná čísla, přičemž poslední číslo každého z intervalu náhodných čísel je o 1 menší než 

je kumulativní pravděpodobnost a následující interval pak začíná na hodnotě kumulativní 

pravděpodobnosti předchozího jevu; první interval začíná 00) – viz tab. 7. V tab. 8 jsou 

uvedena náhodná čísla. 
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Tab. 6: Poruchovost stroje za sto dní 

Počet poruch Četnost Pravděpodobnost 
Kumulativní 

pravděpodobnost 

Vážený počet 

poruch 

0 15 0,15 0,15 0*0,15=0 

1 35 0,35 0,50 1*0,35=0,35 

2 20 0,20 0,70 2*0,20=0,40 

3 15 0,15 0,85 3*0,15=0,45 

4 10 0,10 0,95 4*0,10=0,40 

5 5 0,05 1,00 5*0,05=0,25 

Celkem 100 1,00  1,85 

Tab. 7: Odpovídající náhodná čísla 

Počet poruch Četnost Pravděpodobnost 
Kumulativní 

pravděpodobnost 

Odpovídající 

náhodná čísla 

0 15 0,15 0,15 00-14 

1 35 0,35 0,50 15-49 

2 20 0,20 0,70 50-69 

3 15 0,15 0,85 70-84 

4 10 0,10 0,95 85-94 

5 5 0,05 1,00 95-99 

 100 1,00   

Tab. 8: Náhodná čísla 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 18 20 84 29 91 73 64 33 15 67 

2 25 19 05 64 26 41 20 09 88 40 

3 73 57 80 35 04 52 81 48 57 61 

4 12 48 37 09 17 63 94 08 28 78 

5 54 92 27 61 58 39 25 16 10 46 

6 96 40 65 75 16 49 03 82 38 33 

7 23 55 93 83 02 19 67 89 80 44 

8 31 96 81 65 60 93 75 64 26 90 

9 45 49 70 10 13 79 32 17 98 63 

10 01 78 32 17 24 54 52 44 28 50 
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Průměrný predikovaný počet poruch na každý den desetidenního cyklu je 1,5  

(tab. 9.) zatímco z dat za uplynulých sto dní získáme hodnotu 1,85 poruch na den. 

 

Tab. 9: Výpočet průměrného počtu poruch na den desetidenního cyklu 

Den 
Náhodné číslo 

(sloupec č.1) 

Korespondující 

náhodná čísla 

(interval) 

Počet poruch 

1 18 15-49 1 

2 25 15-49 1 

3 73 70-84 3 

4 12 00-14 0 

5 54 50-69 2 

6 96 95-99 5 

7 23 15-49 1 

8 31 15-49 1 

9 45 15-49 1 

10 01 00-14 0 

Celkový součet poruch 15 

 

Provedená simulace je pouze ilustrativní; vzhledem k poměrně malému vzorku by se 

použitím jiných náhodných čísel dostal odlišný výsledek. Ve skutečných řešených případech 

pomocí simulace Monte Carlo se musí pro vyslovení spolehlivějšího závěru pracovat s daleko 

rozsáhlejším vzorkem. V praxi se často používají generátory pseudonáhodných čísel. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem mnou zpracované bakalářské práce byly Metody rozhodování za rizika  

a nejistoty, uplatnitelné v manažerské praxi, popsat jejich význam a zaměřit se na jejich 

metody a možnosti využití v manažerském rozhodování.  

V dnešní době, která je ekonomicky nestabilní a náročná, je každé větší rozhodnutí 

firmy velice důležité. Nevyužitá příležitost nebo špatné rozhodnutí může být pro firmu velkou 

hrozbou a zároveň příležitost pro konkurenci. Je třeba zanalyzovat daný problém  

co nejpřesněji, to znamená, že čím víc informací rozhodovatel k danému problému, který se 

řeší, získá, tím je následné rozhodnutí přesnější a míra rizika a nejistoty klesá.  

Není jednoduché se rozhodnout mezi dvěma nebo více variantami. Ke kvalitnímu 

rozhodnutí nám proto pomáhají nástroje a metody rozhodovacích procesů, které nám vše 

ukážou například ve zřetelnějších číslech a upřesní dané rozhodnutí. Například pomocí 

rozhodovací matice lze zřetelně vidět, že podnik, který chce rozšířit výrobu, se má zaměřit  

za daných pravděpodobností a postojů rozhodovatele na střední závod, protože má nejvyšší 

hodnotu zisku. Při volbě malého i velkého závodu by sice podnik nebyl ve ztrátě, ale zisk by 

nebyl tak vysoký. Mnoho rozhodovacích procesů za rizika a nejistoty ale není tak 

jednoduchých, aby se daly zobrazit pomocí jednoduché rozhodovací matice. Mezi další 

nástroje používané při těchto typech rozhodování jsou například simulace metodou Monte 

Carlo, rozhodovací stromy a pravděpodobností stromy.      

Využití těchto metod je úplně všude. Každý člověk, manažer, rozhodovatel,  

ať už se jedná o průmysl, potravinářství, armádu, či cokoliv jiného, má před sebou určitá 

rozhodnutí za rizika a nejistoty a aplikací těchto metod jsou pak tato rozhodnutí přesnější  

a dokonalejší.    
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