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Anotace
Předmět seznamuje posluchače s teoretickými základy rozhodování, včetně jeho analýzy
v podmínkách nejistoty, zaměřuje se na principy podpory při rozhodování. Zabývá se jak
analytickými postupy řešení problémů, tak numerickými metodami, včetně různých typů
simulací. Požadovaným teoretickým základem jsou znalosti matematiky a statistiky na úrovni
bakalářského stupně. Ve cvičeních a případových studiích používá aplikace z oblastí
ekonomiky, řízení i výrobních procesů. Získané vědomosti je možné využívat a tvůrčím
způsobem rozvíjet při zpracování bakalářské a diplomové práce, účastí na výzkumných nebo
aplikačních projektech, případně v oborově specializovaných předmětech v návazném studiu
všech oborů na fakultě strojní.
Cíl předmětu
Cílem předmětu je získání základních znalostí a dovedností, vycházejících z teorie
rozhodování, zejména s ohledem na aplikaci rozhodovacích modelů a s důrazem na jejich
interpretaci.
Organizace a podmínky absolvování předmětu
Předmět se organizačně člení na dvě části:
1) Student absolvuje 6 čtyřhodinových přednášek, kde se seznamuje s teoretickými základy
předmětu.
2) Následně se student zúčastní 7 čtyřhodinových seminářů v počítačové učebně, kde pod
dohledem vyučujícího vytvoří a řeší rozhodovací modely případových studií a formou
řízené diskuse interpretuje své výsledky.
Zápočet se uděluje za samostatné vyřešení zadaného rozhodovacího modelu formou
domácího úkolu (při zadání se zpravidla zohlední zaměření studenta, případně téma jeho
bakalářské práce), zkouška ověřuje znalost přednášené látky.
Osnova přednášek
1. Základní pojmy teorie rozhodování. Používané metody, jejich členění a charakteristika.
2. Princip modelování, klasifikace modelů, analytická a numerická řešení modelů.
3. Oblasti využití rozhodovacích modelů v řízení podniku. Rizika modelů a jejich testování.
4. Specifika rozhodovacích modelů při jistotě, neurčitosti a riziku. Víceetapové rozhodovací
procesy, rozhodovací stromy.
5. Shrnutí základních východisek z oblasti statistické analýzy a zpracování dat.
6. Analytické modely, diskrétní modely rozhodování, spojité modely rozhodování
a konfliktní modely (teorie her).
Osnova cvičení
1. Analytické modely rozhodování – diskrétní modely, spojité modely a konfliktní modely
(teorie her).
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Analytické modely rozhodování – diskrétní modely, spojité modely a konfliktní modely
(teorie her).
Analytické modely rozhodování – diskrétní modely, spojité modely a konfliktní modely
(teorie her).
Numerické modely, jednoduché aplikace numerické analýzy (citlivostní analýza, analýza
scénářů).
Simulace, jejich vlastnosti a využití.
Parametrické simulace (Monte Carlo).
Neparametrické a semiparametrické simulace.
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