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Anotace 

Předmětem této diplomové práce je využití metodiky rozhodovacích stromů při 

investičním rozhodování ve společnost EXPECT-IT, s.r.o. Použití navrhovaného 

rozhodovacího modelu umožňuje vybrat nejlepší řešení z dostupných variant návrhů. 

Součástí práce jsou vlastní návrhy řešení a zhodnocení přínosu těchto návrhů řešení. 

 

 

Annotation 

This master's thesis concerns the use of the methodology of the decision tree in the 

investment decision making. The proposed decision model provides the best solution 

from the available options for the EXPECT-IT, s.r.o. This thesis contains also a range of 

own proposals followed by their evaluation.  
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Úvod 
 

Rozhodování je nejčastější proces, který se v každé oblasti podnikání uskutečňuje. 

Několikrát denně jsou společnosti, manažeři, ředitelé, analytici, technici a jiné profese 

vystavováni situaci, kdy musí provádět nesčetná množství rozhodnutí. Většina z nich 

jsou provedena na základě analytických výsledků, průzkumů, doporučení a některá jsou 

provedena čistě na základě vlastního subjektivního rozhodnutí.  

Investičnímu rozhodování jsou podřízeny velké, střední, malé ziskové i 

neziskové společnosti a organizace, tato rozhodování můžou nabýt různého velikostního 

rozsahu tj. malé, střední, velké. Neznamená to však, že malé firmy mají před sebou 

jenom malá rozhodování. Právě naopak malé společnosti jsou velice často ovlivněny 

nedostatkem finančních prostředků a musí se potýkat s neochotou bankovních institutů 

půjčovat peníze tam, kde nemají stoprocentní jistotu návratu. Právě velice omezené 

finanční prostředky nutí malé a střední společnosti s rozumem a nemalou opatrností 

investovat své těžce nabyté peníze nebo právě vzniklý zisk, po dlouhém hospodaření 

v červených číslech, do svých investičních plánů.  

Nedostatek finančních prostředků vede při investičním rozhodování k úspoře 

financí na pojištění, neprozkoumání všech dostupných návrhů, nepřesné průzkumy a 

v neposlední řadě, také dosažené nízké zisky z hospodaření neumožňují tvorbu 

potřebných rezerv, které se pro vznik nových investicí vytvářejí. 

Zároveň s každou investicí existuje pravděpodobnost nemalého rizika, které se 

může projevit ihned nebo jak bývá často zvykem, nechá na sebe dlouho čekat. Důsledky 

pak mohou být až katastrofální, neboť často vedou až k zániku společnosti. 

Nejedno rozhodnutí do dnešních dnů musela také provést relativně mladá 

společnost EXPECT-IT, s.r.o. Jedná se o obchodní společnost, jejíž předmětem 

podnikání zastupují tyto činnosti: zprostředkování obchodu a služeb; zpracování dat, 

služby databank, správa sítí; pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích 

akcí včetně lektorské činnosti; poskytování software a poradenství v oblasti hardware 

a software. 

Hlavní náplní je poskytování softwarových služeb, zpracování dat a správa sítí. 

Většinu svých služeb poskytuje sama, některé služby si nechává outsoursovat jinými 

společnostmi.  
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Jako většina nově vzniklých společností se i majitelé této firmy ve svých 

počátcích rozhodovali na základě vlastního instinktu. Po téměř dvouletém působení na 

trhu je potřeba, aby své rozhodnutí takto provedené, podpořili odbornou ekonomickou 

analýzou. 

 

Problémy, před kterými společnost EXPECT-IT, s.r.o. stojí: 

• rozšíření sortimentu v oblasti nabízených služeb, 

• společnost dosud sídlí v pronajatých prostorech, investováním do vlastní 

nemovitosti by ušetřila náklady za nájem a navýšila by tak svůj současný 

majetek, 

• společnost nedisponuje dostatečným kapitálem na provedení všech těchto 

aktivit. 

 

Úkoly, které bude nutno v nejbližším období řešit: 

• ujasnit si strategický plán, podle kterého bude působit, 

• vytyčit cíle jak krátkodobé, tak i dlouhodobé, 

• vyřešit otázku finančního kapitálu na realizaci svých cílů, 

• provést rozhodnutí o pořízení vlastního hmotného a nehmotného majetku, 

• provést inovaci stávajícího produktu podle nové legislativy. 

 

Všechny tyto problémy je potřeba rozhodnout co nejlépe, tak aby v blízké nebo 

vzdálené budoucnosti společnost nemusela na mé návrhy doplatit. Při rozhodování se 

využívají nejrůznější postupy a metody jež jsou produktem lidského analytického 

postupu nebo výsledkem softwarového programu. Já jsem si pro svou rozhodovací 

analýzu vybrala metodiku rozhodovacího stromu. 
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1 Definování problémů, cíle diplomové práce a metody 
zpracování 

  

Společnost EXPECT-IT, s.r.o. působí na trhu s poskytováním svých služeb a 

softwarových produktů již druhým rokem. Za tu dobu si našla své uplatnění na trhu. 

V současné době stojí před rozhodnutím ve vztahu k investování do produktového 

portfoliu. Toto rozhodnutí se neobjede bez důkladných analýz a nástrojů teorie 

rozhodování. Do dnešních dnů všechna svá rozhodnutí majitelé prováděli na základě 

vlastní intuice bez odborných postupů. 

 Hlavním cílem této diplomové práce je uplatnění rozhodovacího stromu při 

rozhodování o investování do produktového portfolia firmy. Pomocí této metodiky pak 

formulovat doporučení ve vztahu k rozhodnutí o optimální strategii. 

 V průběhu zpracování diplomové práce naleznou uplatnění následující metody: 

analýza, syntéza, pravděpodobnostní strom, rozhodovací strom, Bayesovo pravidlo, aj. 

 



 14

2 Teoretická východiska metod investičního 
rozhodování  

2.1 Teorie rozhodování 

Rozhodovací proces je charakterizován jako proces volby nejvýhodnějšího rozhodnutí 

z několika možných alternativ rozhodnutí. Nejvýhodnější rozhodnutí by mělo přinést 

nejlepší efekt. Ve většině případech je však efekt zvoleného rozhodnutí v jednotlivých 

krocích rozhodovacích procesů ovlivňován rizikem a nejistotou, za jaké budoucí situace 

bude vybrána alternativa rozhodnutí realizována. (1) 

Pojetí rizika a nejistoty není v odborné literatuře chápáno zcela jednotně.        

Pro účely rozhodovacích modelů a jejich řešení je riziko spojené s výběrem určité 

alternativy rozhodnutí chápáno jako možnost nežádoucích výsledků, ke kterým by vedla 

realizace zvolené alternativy za nepříznivých situací. (1) 

Nejistoty můžeme chápat jako nemožnost spolehlivého stanovení budoucích 

hodnot faktorů ovlivňujících dopady a účinky volby variant. Problémy rizika a nejistoty 

se obvykle řeší s využitím teorie pravděpodobnosti, která se vztahuje pouze                 

na problémy spojené s náhodným charakterem jevů. (1) 

2.1.1 Komponenty modelu 
 
Ještě předtím než se začneme zabývat přímo problematikou rozhodovacích stromů 

musíme se seznámit se základní pojmy této problematiky, tj. rozhodovací situace, 

alternativy a stavy okolností, rozhodovací tabulkou a kritérium a v neposlední řadě 

s pravděpodobností. 

 

Rozhodnutí  

Výběr jedné nebo více variant z množiny všech přípustných variant. 

 

Rozhodovatel  

Manažer, podnikatel, který má za úkol učinit rozhodnutí.  může mít buď averzi 

k riziku, sklon k riziku, nebo neutrální postoj k riziku. 
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 subjekt s averzi k riziku se snaží vyhnout se volbě značně rizikových variant a 

vyhledává varianty málo rizikové, které se značnou jistotou zaručují dosažení 

výsledků, jež jsou pro něj přijatelné, 

 subjekt se sklonem k riziku naopak vyhledává značně rizikové varianty, které 

mají naději na dosažení zvláště dobrých výsledků, ale jsou spojeny i s vyšším 

nebezpečím špatných výsledků, či ztrát. Preferuje je před variantami málo 

rizikovými, 

 U subjektu s neutrálním postojem k riziku jsou averze a sklon k riziku           

ve vzájemné rovnováze. 

 

Rozhodovací situace 

Rozhodovací situace je charakterizována jako proces volby alespoň ze dvou 

možných variant. Vybraná situace má tyto vlastnosti: 

 jednorázové rozhodnutí – je možno zvolit jediné řešení, 

 nikdy v budoucnu se již nebude opakovat. 

Volba nejvýhodnějšího rozhodnutí závisí na možných alternativách rozhodnutí a 

jejich vlastnostech, na faktorech, které ovlivňují výsledky rozhodnutí, a na vlastnostech 

těchto faktorů a především na cíli a kritériu rozhodování. (1) 

 

Alternativy a stavy okolností 

Alternativy (varianty) jsou možná rozhodnutí pro řešení problému. Musí se 

navzájem vylučovat, rozhodovatel musí uvážit všechny alternativy, do modelu je 

potřeba zahrnout jejich úplný seznam. Častou alternativou bývá i alternativa nedělat nic. 

V následujícím textu je budeme značit ai (pro i = 1,2,…,m).  (1) 

Stavy okolností (kritéria) jsou situace, které ovlivňují výsledky jednotlivých 

alternativ. Stavy okolností vyjadřují situace, na nichž se uskutečňuje rozhodnutí a jsou 

mimo přesnou kontrolu rozhodovatele. Mají rozhodující dopad na učiněná rozhodnutí a 

musí se také vzájemně vylučovat. Dále je budeme značit sj (pro i = 1,2,…,n). (1) 
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Rozhodovací tabulka 

Každá alternativa za odpovídajícího stavu okolností je ohodnocena výsledkem, 

kterým je určitý hospodářský efekt. Tím bývá výnos či zisk nebo náklad či ztráta. Tento 

efekt se nazývá výplatou. (1) 

Rozhodovací nebo výplatní tabulkou se nazývá matice V = (vij) o rozměru m x n, 

jejímiž prvky jsou jednotlivé výplaty. (1) 

 

  Stavy okolností 

  s1 s1 … sn 

 a1 v11 v12 … v1n 

Alternativy a1 v21 v22 … v2n 

 … … … … … 

 am vm1 vm2 … vmn 

Riziko  p1 p2 … pn 

Tab. č.  1 Rozhodovací tabulka – výplatní matice rozhodovacího typu. 

 
Rozhodovací kritérium 

Při volbě rozhodovacího kritéria ne vždy rozhodovatel volí alternativu 

s maximální (výnos) nebo minimální (náklad) výplatou, proto výběr rozhodovacího 

kritéria je maximalizačního typu. (1) 

 

Jistota a riziko 

Jednotlivé varianty rozhodování je třeba posuzovat a hodnotit z hlediska 

budoucích situací, proto je důležité stanovit u nepříznivých situací riziko a u příznivých 

situací jistotu jejich výskytu. Číselně lze tuto nastávající situaci vyjádřit pomocí 

pravděpodobnosti. (1) 

Pro hodnoty pravděpodobnosti ve vektoru rizika pj v jednotlivých typech 

rozhodovacích  situací platí: 

 rozhodování s jistotou – pravděpodobnost pJ známého stavu okolností J je 

rovna 1 a pravděpodobnosti pj ostatních stavů okolnosti jsou rovny nule, tedy    

pJ = 1 a pj = 0 pro j ≠ J a j = 1,…,n, 
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 rozhodování s rizikem – pro pravděpodobnosti pj realizace stavů okolností platí 

0 < pj < 1 a ∑
j

pj = 1, tzn. že pravděpodobnosti realizace stavů okolností jsou 

známy nebo odhadovány, 

 rozhodování za nejistoty – pravděpodobnosti pj realizace stavů okolností jsou 

neznámé nebo je za neznámé považujeme. 

 

Objektivní a subjektivní pravděpodobnosti 

Objektivní pravděpodobnosti jsou studovány ve statistice a jsou určovány na 

základ minulých statistických údajů. Tyto statistické údaje nejsou často buď k dispozici 

vůbec nebo mohou mít pouze určitý podpůrný charakter. Jsou stanoveny vždy číselně.  

Subjektivní pravděpodobnost vyjadřuje míru toho, že jev nastane, na základě 

osobního přesvědčení rozhodovatele. Při jejím určení se doporučuje týmová práce 

expertů a dále se výrazně uplatňují znalosti, zkušenosti a intuice. Tuto pravděpodobnost 

můžeme vyjádřit buď číselně nebo slovně. (1) 

 

Slovní vyjádření Číselné vyjádření 

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 

Tab. č.  2 Číselné a slovní vyjádření subjektivních pravděpodobností. (1) 

 
K číselnému vyjádření statistické I subjektivní pravděpodobnosti používáme 

hodnoty z intervalu <0,1>, resp. <0%, 100%>. Hodnota 0, resp. 0% vyjadřuje, že daná 

situace nenastane, hodnota pravděpodobnosti 1, resp. 100% vyjadřuje, že daná situace 

určitě nastane. Slovní vyjádření subjektivních pravděpodobností je srozumitelné a 
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přijatelné, ale pro matematické modely je nutné ho převést do vhodné číselné stupnice. 

Pro tuto práci budeme počítat s hodnotami, které jsou uvedeny v tabulce č. 2. (1) 

Pravděpodobnostní rozhodovací stromy 

Pravděpodobnostní rozhodovací stromy patří mezi modely, jejichž cílem je určení 

takové alternativy rozhodnutí v závislosti na jednotlivých výplatách, které poskytují 

rozhodovateli nejlepší výsledek. Rozhodnutí každé volby je ovlivněno existencí faktorů, 

kdy rozhodujeme za podmínek jistoty, úplné nejistoty a za podmínek rizika. 

Podle (1) existují tři základní skupiny metod pro analýzu a řešení rozhodovacího 

problému, resp. výběr vhodné alternativy rozhodnutí: 

 volba dominantní alternativy, 

o dominance podle výplat, 

o dominance podle stavů okolností, 

o dominance podle pravděpodobností, 

 volba nejvýhodnější alternativy, 

o nejvýhodnější alternativa při rozhodování za jistoty, 

o nejvýhodnější alternativa při rozhodování za úplné nejistoty, 

 maximaxové pravidlo 

 Waldovo - maximinové pravidlo 

 Savageovo pravidlo minimaxové ztráty 

 Bernoulli-Laplaceovo pravidlo nedostatečné evidence 

 Hurwiczovo pravidlo 

o nejvýhodnější alternativa při rozhodování za rizika, 

 očekávaná hodnota výplaty – pravidlo EMV 

 očekávaná možná ztráta – pravidlo EOL 

 pravděpodobnost dosažení aspirační úrovně 

 volba alternativy rozhodnutí podle nejvyššího užitku, 

o dodatečné informace, 

 očekávaná hodnota spolehlivé informace 

 očekávaná hodnota výběrové informace 

o rozhodovací stromy, 

o pravděpodobností stromy. 
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2.1.2 Pravděpodobnostní stromy 
 
Pravděpodobnostní stromy představují grafický nástroj zobrazení důsledků rizikových 

variant ovlivněných faktory rizika, které se realizují v určitém časovém sledu. 

Jednotlivé faktory rizika se zobrazují pomocí uzlů ve stromě. Hrany představují 

jednotlivé možné hodnoty faktorů rizika včetně jejich pravděpodobností. Možné 

hodnoty důsledků dané rizikové varianty jsou pak zobrazeny konci větví 

pravděpodobnostního stromu. (2) 

 

Definice pravděpodobnostního stromu 

Pravděpodobnostní strom zobrazuje průběh realizace rizikového rozhodnutí. 

Uzly pravděpodobnostního stromu zobrazují jednotlivé kroky rozhodnutí jejichž 

výsledek je ovlivňován rizikem. Hrany pravděpodobnostního stromu, vycházející 

z těchto uzlů, zobrazují možné výsledky těchto rizikových kroků včetně jejich 

pravděpodobností. Listy pravděpodobnostního stromu představují možná ukončení 

rozhodnutí a jsou ohodnoceny důsledky jednotlivých rizikových kroků. (1, str. 33) 

Předností užití pravděpodobnostního stromu pro stanovení rozdělení 

pravděpodobnosti důsledků rizikových variant je: 

 jednoduchost jeho konstrukce poměrně složitých alternativ rozhodnutí,  

 přehledný výpočet pravděpodobností jednotlivých rozhodnutí (pokud není počet 

faktorů rizika velký) a  

 srozumitelnost.  

Současně tento strom může sloužit jako významný nástroj komunikace, neboť 

jeho zobrazením získáme určitý scénář vývoje.  Z povahy pravděpodobnostního stromu 

však vyplývá, že může sloužit pouze pro zobrazení diskrétních faktorů rizika, resp. 

diskrétních důsledků variant. (2) 
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Obr. č.  1 Pravděpodobnostní strom. (2) 

 
Zobrazení pravděpodobnostního stromu si nejlépe vysvětlíme na názorném 

příkladu (2, str. 192), který je uveden na obrázku č. 1. Kroužky přestavují jednotlivé 

činnosti (operace) a jejich možné výsledky (úspěch, neúspěch) jsou zobrazeny 

hranami, které vycházejí z těchto kroužků. Dále je z tohoto obrázku zřejmé, že může 

nastat těchto 5 různých budoucích situací.  

 situace A: neúspěch výzkumu a vývoje výrobku, 

 situace B: úspěch výzkumu a vývoje a neúspěch poloprovozního ověření 

výrobku, 

 situace C: úspěch výzkumu a vývoje i poloprovozního ověření výrobku a 

neúspěch jeho zavedení do hromadné výroby, 

 situace D: úspěch výzkumu a vývoje, poloprovozního ověření i zavedení 

výrobku do hromadné výroby, neúspěch na trhu, 

 situace E: úspěch výzkumu a vývoje, poloprovozního ověření a zavedení 

výrobku do hromadné výroby, včetně úspěchu na trhu. 
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Z takto holého stromu nemůžeme získat potřebné informace o výnosnosti (zisk 

či ztráta) nebo rizikovosti investičního projektu (hlavní nebezpečí, které může nastat u 

prvních čtyř situací). Doplněním údajů do stromu, tj. odhady nákladů, výnosu a jejich 

pravděpodobnosti  a vznikne ohodnocený pravděpodobnostní strom viz. obrázek č. 2.  

Obr. č.  2 Ohodnocený pravděpodobnostní strom. (2) 

 

Interpretace tohoto stromu je následující. Např. ztráta rizikové situace C je 5 mil. 

Kč + 3 mil. Kč + 30 mil. Kč. = 38 mil. Kč. Její pravděpodobnost stanovíme součinem 

pravděpodobností jednotlivých událostí 0,7 * 0,9 * 0,02 = 0,01 a analogicky pro ostatní 

situace. Tyto výsledky nejlépe znázorníme v podobě tabulkového zápisu, který můžeme 

pro přehlednost zobrazit graficky. 

Z uvedeného příkladu je vidět zjednodušení řešeného problému, a to : 

 nerespektování nejistoty nákladů vývoje, poloprovozního ověření a zavedení 

produktu do hromadné výroby, 

 nahrazení výnosu daného produktu dvouhodnotovou náhodnou veličinou (výnos 

v případě úspěchu, ztrátu v případě neúspěchu). 

Pravděpodobnostní stromy se nejčastěji užívají k identifikaci a zobrazení všech 

možných zdrojů rizik, ovlivňujících důsledky rizikových rozhodnutí. Kromě toho se 

1 výzkum a vývoj 
2 poloprovoz 
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také uplatňují pro zobrazení možných poruch technických systémů či k zobrazení 

účinků náhodných změn okolí na tyto systémy. (2) 

2.2 Rozhodovací stromy 
 
Vhodným nástrojem pro zobrazení a podporu řešení víceetapových rozhodovacích 

procesů za rizika jsou rozhodovací stromy, které představují jeden z nejvýznamnějších 

nástrojů rozhodovací analýzy. (2) 

Rozhodovací strom představuje zjednodušené zobrazení časově na sebe 

navazujících rozhodnutí, která mohou být ovlivněna náhodnými faktory. Z hlediska 

teorie grafů je to neorientovaný, souvislý, acyklický, hranově i uzlově ohodnocený graf. 

Může mít deterministický nebo stochastický charakter. (3) 

Rozhodovací strom je realizován pomocí vzájemné kombinace uzlů a hran 

následujících charakteristik: 

 rozhodovací uzel – zobrazuje určitou fází rozhodovacího procesu, kdy subjekt 

rozhodování vybírá některou z možných variant. Z rozhodovacích uzlů 

vycházejí deterministické činnosti závislé na vůli rozhodovatele, 

 situační uzel – zobrazuje fázi rozhodovacího procesu, ve kterém se projevují 

náhodné faktory stojící mimo kontrolu rozhodovatele.  Ze situačních uzlů 

vycházejí stochastické alternativy, pro jejich výskyt je nutné stanovit 

pravděpodobnost. 

 hrana – zobrazuje cestu mezi uzly v grafu a dělí se: 

o hrany vystupující z rozhodovací uzlů, které zobrazují alternativy, 

o hrany vystupující ze situačních uzlů, které zobrazují stavy okolností, 

 listy – jsou to výplaty vij pro příslušnou kombinaci. 

Z rozhodovacího a situačního uzlu musí vycházet vždy více než jedna hrana. 

Předpokladem pro znázornění rozhodovacího stromu je existence jediného 

kvantifikovatelného ukazatele, jehož očekávaná utilita má být v důsledku rozhodování 

co největší. (2, 3) 

 

 

 

Obr. č.  3 Rozhodovací a situační uzel. (2) 
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2.2.1 Výhody rozhodovacího stromu 
 

 slouží jako univerzální nástroj zobrazení,  

 zvyšují přehlednost,  

 usnadňují komunikaci mezi pracovníky řešícími stejný rozhodovací proces, 

 odstraňuje koncepční rozhodování, (je nutné znát důsledky i časově 

vzdálenějších rozhodnutí), 

 jejich pomocí můžeme znázornit i rozhodovací procesy, které se běžně zobrazují 

rozhodovacími maticemi, 

 možnost experimentování se vstupními daty rozhodovacího stromu, 

o pravděpodobnost jednotlivých situačních variant, 

o s údaji ovlivňujícími hodnotu rozhodovacího kritéria, 

o s hypotézami o možných důsledcích rozhodnutí, 

 lze jejich pomocí stanovit optimální strategii rozhodování. (2, 3) 

 

2.2.2 Optimální strategie rozhodování 
 

Optimální strategie představuje posloupnost optimálních rozhodnutí v jednotlivých 

etapách rozhodovacího procesu, která maximalizuje, resp. minimalizuje očekávanou 

hodnotu zvoleného kritéria hodnocení. 

Takto zobrazený rozhodovací strom můžeme použít ke stanovení optimální 

strategie rozhodování, a to postupem vždy od konce rozhodovacího stromu. Určení 

optimální strategie rozhodování zahrnuje: 

 stanovení očekávaných utilit (očekávaných hodnot) kritéria hodnocení pro 

situační uzly té části rozhodovacího stromu, která je zobrazením poslední etapy 

daného rozhodovacího procesu (pravá koncová část rozhodovacího stromu), 

 výběr variant s nejvyšší utilitou, resp. nejvyšší (nejnižší) očekávanou hodnotu 

daného kritéria v případě kritéria hodnocení výnosového (nákladového) typu 

v každém rozhodovacím uzlu poslední etapy daného rozhodovacího procesu, 

Postupným opakováním těchto dvou kroků pro všechny části rozhodovacího 

stromu (tj. jednotlivé etapy řešení daného rozhodovacího problému) od konce stromu až 

k jeho počátku stanovíme optimální strategii rozhodování. (2) 
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Analýzou rozhodovacího stromu získáme výběr nejvýhodnějších variant od 

začátku rozhodovacího procesu až do jeho konce, ale praktický význam má především 

realizace optimální varianty v 1.etapě rozhodování. Do doby realizace dalších 

rozhodnutí zpravidla nastanou změny, které mohou jejich důsledky ovlivnit. Proto se 

doporučuje po realizaci 1. etapy rozhodovacího procesu sestrojit a vyhodnotit nový 

rozhodovací strom. (3) 

2.2.3 Postup uplatnění rozhodovacích stromů při řešení 
víceetapových rozhodovacích procesů 

 

Dle (2, str. 203) tento postup je vhodné rozčlenit do těchto kroků: 

1. vymezení etap rozhodovacího procesu, 

2. stanovení variant rozhodování pro první etapu tohoto procesu, 

3. identifikace rizikových faktorů, ovlivňujících výsledky variant řešení 

rozhodovacího problému, 

4. určení kritických rizikových faktorů; v rozhodovacím stromu je třeba 

respektovat jen několik málo nejvýznamnějších rizikových faktorů, které nejvíce 

ovlivňují dopady variant rozhodování. Méně významné faktory rizika se nahradí 

jejich deterministickými odhady, 

5. stanovení způsobů snížení nejistoty kritických rizikových faktorů; vzhledem 

k tomu je třeba specifikovat druhy informací, které mohou tuto nejistotu snížit, 

vymezit způsoby získání významných informací a určit, jak mohou tyto 

informace ovlivnit chápání rozhodovacího stromu, 

6. specifikace budoucích rozhodnutí (rozhodnutí v druhé, resp. dalších etapách 

rozhodovacího procesu), 

7. určení rozhodnutí pro první etapu rozhodovacího procesu postupem od konce 

rozhodovacího stromu. K tomu je třeba: 

a) zvolit preferovanou variantu v každém rozhodovacím uzlu poslední 

etapy rozhodovacího procesu (pro co bych se rozhodl, pokud bych se 

dostal do dané situace?), 

b) vyloučit ostatní (nepreferované) varianty rozhodování poslední etapy 

rozhodovacího procesu. Eliminací poslední etapy dojde k redukci 
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rozhodovacího stromu (z dvouetapového procesu se stane jednoetapový 

proces, z tříetapového dvouetapový), 

c) opakovat tento poustup, až se dospěje k první etapě rozhodovacího 

procesu a volbě preferované varianty pro tuto etapu. 

8. řešení nového rozhodovacího problému po realizaci rozhodnutí z první etapy na 

základě aktuálních informací. tím dojde k posunu do budoucnosti o další etapu. 

Původně první etapa proces je již minulostí, druhá etapa se stane první etapou a 

proces se rozšíří o další etapu. 

 

Závěrem je třeba uvést další přednosti, kromě již zmíněné nutnosti zvažovat při 

volbě současného rozhodnutí další budoucí rozhodnutí, mezi ty nejdůležitější patří 

univerzálnost, tj. můžeme je použít na řešení problémů různé povahy. Nedostatkem je 

jejich monokriteriálnost, tj. rozhodovací strom se sestavuje vždy vzhledem k jedinému 

zvolenému kritériu hodnocení. Pokud musí rozhodovatel zvažovat několik významných 

kritérií hodnocení, nelze založit volbu rozhodnutí pouze na aplikaci jediného stromu. (2) 

2.3 Model Vrooma a Yettona pro volbu úspěšného stylu 
rozhodování 

Další oblast v rozhodování, kde se dá využit možnosti rozhodovacího stromu, je volba 

úspěšného stylu rozhodování dle modelu Vrooma a Yettona. Oba navazují na styly 

řízení podle Likerta. 

2.3.1 Míra participace a styl rozhodování 
 

Při klasifikaci rozhodovacích procesů v teorii rozhodování se jako jedno klasifikační 

hledisku uplatňuje subjekt rozhodování. Podle povahy tohoto subjektu se rozhodovací 

procesy člení do dvou kategorií, a to procesy s individuálním subjektem rozhodování a 

procesy s kolektivní resp. skupinovým subjektem rozhodování. (5) 

Důležitým aspektem rozhodovacího procesu je proto míra participace (účasti, 

zapojení) dalších účastníků v rozhodování. Na jedné straně je autokratický styl 

rozhodování a na straně druhé je skupinové rozhodování. Míra participace závisí na více 

faktorech, mezi ně určitě patří: 

 osobnostní charakteristika manažera, 
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 vžitý styl resp. tradice řízení, 

 osobnostní charakteristiky ostatních členů organizační jednotky. 

Všechny tyto faktory, které ovlivňují míru participace, závisí na povaze 

řešených rozhodovacích problémů. Kvalita rozhodovacích procesů závisí do značné 

míry na disponibilitě informací a znalostí z hlediska jejich rozsahu a kvality, které jsou 

potřebné pro analýzu rozhodovacího problému, tvorbu variant jeho řešení a hodnocení 

důsledků. (5) 

2.3.2 Podstata modelu 
 

Teorie umožňuje na základě několika faktorů analyzovat problém a ručit vhodný styl 

rozhodování. Vytvořili ji Victora H. Vroom a Philips W. Yetton v roce 1973 v USA. 

Tato teorie dává manažerovi, který ovlivňuje více než jednoho podřízeného (tj. pro 

problémy skupiny, ale lze ho také použít pro problémy jednotlivce) návod, jak úspěšně 

a rychle analyzovat problém a zvolit vhodný styl rozhodování. Model je založen na 

úvaze, že při každém rozhodování je třeba brát ohled na kvalitu a akceptovatelnost. 

Vychází z předpokladu, že pokud má být výsledné rozhodnutí dostatečně efektivní, 

musí být současně dostatečné kvalitní i akceptovatelné. Samozřejmě však mohou nastat 

i případy, kdy akceptovatelnost rozhodnutí není nutná (ohrožení na životě, zdraví, 

živelná pohroma apod.). Model udává, jaká pravidla má manažer při volbě stylu 

rozhodování použít a jaký styl rozhodování zvyšuje pravděpodobnost, že řešení 

problému bude úspěšné. (5) 

2.3.3 Charakteristika stylů rozhodování 
 
Dle (5, str. 21) jsou to tyto styly rozhodování. 
 
A I – Autokratický styl 

 

Vedoucí sám vyřeší problém a vystačí přitom s informacemi, které má 

momentálně k dispozici. 

 

A II – Autokratický styl 

Vedoucí získává další potřebné informace od podřízených, které potvrdí nebo 

doplní to, co ví, včetně speciálních informací, potřebných pro jeho kvalifikované 
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rozhodnutí. Jeho podřízení nemají možnosti jiným způsobem ovlivnit rozhodování – 

opět rozhoduje sám. 

 

K I – konzultativní styl 

Vedoucí pohovoří o problému s každým jednotlivcem, aniž by svolával poradu 

celé skupiny. Zváží všechny nápady a návrhy. Při svém končeném rozhodnutí může, ale 

nemusí, brát ohled na názory a stanoviska podřízených. 

 

K II – Konzultativní styl 

Ke vzniklému problému svolá vedoucí poradu celého kolektivu podřízených, 

nastřádá potřebné nápady a návrhy a při konečném rozhodnutí, které provede sám i 

v tomto případě, může, ale nemusí, brát ohled na myšlenky svých spolupracovníků. 

 

S II – Skupinové rozhodování 

Vedoucí diskutuje o problému s podřízenými ve skupině, všichni společně 

zvažují možnosti jeho řešení a pokouší se přitom dospět ke společnému řešení. Vedoucí 

zaujímá přitom roli šéfa, který koordinuje diskusi a odpovídá za to, že kritické momenty 

řešeného problému budou důsledně posouzený. Svými názory přispívá k diskusi, ale 

nesnaží se týmu vnutit své řešení. Je však připraven vzít na sebe odpovědnost za každé 

rozhodnutí, na kterém se jeho kolektiv jednotí a bude ho prosazovat. 

Těchto pět rozhodovací stylů je postupně seřazeno od AI (style nejvíce 

autokratický), přes K I, K II až po S II (styl nejvíce participativní), jejichž konkrétní 

význam je popsán v tabulce č. 3.  

Styl rozhodování Význam 

A 

K 

S 

autokratický postup 

konzultativní formy rozhodování (porada se spolupracovníky) 

skupinově orientované řešení problémů 

I 

 

II 

řešení problému, na němž se podílí vedoucí a nanejvýš jednotliví 

spolupracovníci 

řešení problému, k němuž vedoucí přibírá více svých 

spolupracovníků 

Tab. č.  3 Přehled stylů rozhodování. (5) 
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2.3.4 Situační analýza problému a určení jeho typu 
 

Z analýzy množství pozorovaných vůdčích stylů manažerů a jejich chování při řešení 

problémů lze odvodit, že situace při rozhodování je možné popsat pomocí sedmi 

charakteristik. (5, str. 23) 

 

A Požadavek kvality 

Ze všeho nejdříve se naskýtá otázka, zda a  jak důležité je najít kvalitativně lepší 

řešení. 

B Dostatek informací 

Nutnost, aby vedoucí měl dostatek informací a odborných znalostí, aby dospěl 

sám k dostatečně kvalitnímu rozhodnutí. 

C Strukturovatelnost 

Do jaké míry jsou známy cíle, způsoby řešení problému i kritéria jejich 

hodnocení, případně jak snadné či těžké je pro vedoucího získat informace potřebné pro 

jejich stanovení. 

D Význam akceptovatelnosti 

Do jaké míry je realizace rozhodnutí závislá na jeho akceptovatelnosti 

podřízenými. 

E Akceptovatelnost pro spolupracovníky 

Udává, jak velká je pravděpodobnost, že vybrané rozhodnutí  bude podřízenými 

akceptováno. 

F Cílová orientace spolupracovníků  

Míra, v jaké jsou podřízení zainteresování, aby sledovali cíle organizace, které 

mají být dosaženy řešením daného problému. 

G Pravděpodobnost konfliktů mezi spolupracovníky 

Pravděpodobnost, s níž řešení, kterým dávají jednotliví spolupracovní přednost, 

povede mezi nimi ke konfliktům. 

 

Těchto sedm charakteristik poskytuje dostatečnou možnost analyzovat daný 

problém tak, aby bylo možné odvodit styl rozhodování. Jako nástroj pro volbu tohoto 

stylu slouží rozhodovací strom (obr. č. 4), jehož jednotlivé uzly zobrazují výše uvedené 
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charakteristiky. S každým tímto uzlem je spojen dotaz na příslušnou charakteristiku 

problému, na který odpovídá manažer ano, resp. ne. podle (5) jsou to tyto otázky. 

 

A Existuje požadavek kvality, resp. jsou jednotlivá řešení odlišná z hlediska 

své kvality? 

Pokud je kvalita rozhodnutí důležitá a jednotlivá řešení jsou různě kvalitní, pak 

odpověď je „ano“. Analogicky tj. kvalita hraje malou roli a jednotlivá řešení jsou 

z věcného hlediska téměř stejně dobré, pak odpověď na tuto otázku je „ne“. Požadavky 

na kvalitu mají charakteristiku, že některé řešení je méně nákladně, rychlejší, slibnější, 

méně rušivé atp. Mezi rozhodnutí s velkým požadavkem na kvalitu rozhodnutí patří 

např. rozhodnutí o výrobním programu, obchodní strategii, organizační struktuře, 

všechna rozhodnutí která souvisí s technikou, např. navýšení kvality vyráběného 

produktu aj.  

 

B Má vedoucí dostatek informací, aby mohl sám dospět k dostatečně 

kvalitnímu rozhodnutí? 

V tomto uzlu jde jedině o zhodnocení vlastností a znalostí vedoucího, proto musí 

sebekriticky uznat jestli má dostatek informací, odbornosti a schopností. 

 

C Je problém konstruován, tj. jsou vedoucímu jasné cíle, varianty řešení a 

kritéria, podle kterých je potřeba tyto varianty hodnotit? 

Jestliže má vedoucí tyto informace dispozici nebo je mu jasné, kam se má obrátit 

nebo koho se má zeptat, a ví že požadované informace získá v čas, pak je odpovědí na 

tuto otázku „ano“. V opačném případě musí sledovat větev „ne“ v rozhodovacím 

stromě.  

 

D Má-li rozhodnutí přinést žádoucí efekt, je důležité, aby jej podřízený 

vedoucího akceptovali? 

Nastávají zde situace, kdy věcně správně řešení se může minout účinkem, 

protože podřízení, jež ho mají provádět, jsou proti nebo jej nepodporují. Ať úspěch či 

neúspěch závisí ve velké míře na ochotě podřízených. Vedoucí jde po větvi „ano“, 
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jestliže úspěch či neúspěch závisí na podpoře podřízených, tj. zvažujeme následující 

možnosti: 

 pro skutečně dobrou realizaci rozhodnutí vedoucího je nutný více než jen 

vnější souhlas, tzn. podřízení musí při zvládnutí problému využít vlastní 

úsudek nebo tvůrčí postup, 

 vedoucí nemá žádnou možnost kontrolovat plnění požadavků, 

 pokud by se vedoucí pokusil dosáhnout jednomyslnosti podřízených až 

po učiněném rozhodnutí mohlo by to vést k velmi nepříjemným 

následkům (např. výpověď, stávky). 

Jestliže žádný podřízený nemá nic společného s prováděním rozhodnutí a 

nebude se podílet na jeho realizaci, potom je odpověď v tomto uzlu „ne“. 

 

E Jestliže vedoucí rozhodne sám, budou podřízení akceptovat toto 

rozhodnutí? 

Tento uzel rozhodovacího stromu úzce souvisí s předchozím, vedoucí si musí 

vyjasnit, zda podřízení budou akceptovat jeho autoritativní rozhodnutí. 

 

F Souhlasí podřízení s cíli organizace, kterých má být dosaženo? 

V této otázce se bere v úvahu, jak jsou podřízení motivování, aby řešili právě 

stanovený problém, a to v duchu s cíli organizace. Pokud má vedoucí jistotu, že všichni 

jsou stejného názoru, mají stejné cíle a problémy, které musí být řešeny v duchu firmy 

odpoví na otázku „ano“. „Ne“ je odpověď v případě, jestliže podřízení navrhují a sdílí 

jiná řešení, která by nebyla pro firmu výhodná, protože upřednostňují pohodlí, svůj 

prospěch před prospěchem firmy, vyhledávají snažší řešení.  

 

G Domníváte se jako vedoucí, že mezi spolupracovníky dojde pravděpodobně 

ke konfliktům, jakému řešení dát přednost? 

Při zodpovídání na tuto otázku dochází k záměně s otázkou F – cílové orientace. 

Jestliže má vedoucí pocit, že podřízení sdílí cíle organizace, ale jsou velmi rozdílného 

mínění, jak lze těchto cílu nejlépe dosáhnout je odpověď „ano“, analogicky je tato 

odpověď, jestliže všichni chtějí to nejlepší.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  4 Rozhodovací strom pro volbu stylu rozhodování. (2) 

  2  S II 

  3  AI, A II, K I, K II, S II

  5  S II 

  6A  K II 

  6B  K I, K II 

  9  K II 

10  K II, S II 

11  S II 

12  K II 

  8  A II, K I, K II, S II 

  7  A II, K I, K II 

  4  AI, A II, K I, K II 

  1  AI, A II, K I, K II 
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2.3.5 Volba vhodného stylu rozhodování 
 

Při vyhodnocování problému musí manažer projít větvemi stromu, dokud 

nedosáhne koncového bodu. Zde nalezne číslo od 1 do 12, které označuje typ problému 

a k němu odpovídající soubor doporučených stylů rozhodování. Na každou z otázek by 

měl s naprostou jistotou odpovědět rozhodné ano nebo ne, jestliže váhá u nějaké otázky, 

musí si odpověď co nejupřímněji rozmyslet. (5) 

Jak je z obrázku č. vidět, pouze větve označené čísly 2, 5, 6A, 9, 11 a 12 vedou 

jednoznačně k jedinému vhodnému stylu rozhodování.  Pro ostatní případy výběru 

vhodného stylu rozhodování Vroom a Yetton navrhují dvě alternativní cesty k výběru: 

 model A, tzv. časově efektivní model,  

 model B, tzv. model časové náročný. 

Model A, označován jako „krátkodobý“ je založen na předpokladu, že více 

participativní metody jsou pomalejší, z toho vyplývá, vybírá pro každý typ problému 

nejvíce autokratický styl. Zaměřuje se na efektivnost okamžitého rozhodnutí 

s minimálním požadavkem  na čas k dosažení cíle. Model A klade váhu na čas a 

neklade důraz na rozvoj. (5) 

Model B je založen na výběru nejvíce participativního stylu z jeho 

doporučeného souboru, podporuje  skupinová a konzultativní setkání. Model B neklade 

váhu na čas a výlučně klade důraz na rozvoj. (5) 

Na základě empirických výzkumů A I reprezentuje 0% participace, A II 

reprezentuje 10% participace, K I reprezentuje 50% participace, K II reprezentuje 80% 

participace, S II reprezentuje 100% participace. (9) 

2.3.6 Pravidla pro volbu stylu rozhodování 
 

Uplatnění modelu umožňuje téměř automatické stanovení vhodného stylu 

rozhodování. Ale existuje tu 7 pravidel, které manažer nesmí porušit. Tato pravidla mají 

svým obsahem zajistit výše zmíněné charakteristiky: 

 kvalita, vedoucí zkoumá zda jsou varianty řešení rozdílně výhodné, 

 akceptovatelnost, vedoucí bere ohled při rozhodnutí na souhlas všech svých 

podřízených.  
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Podmínky 
rozhodování 

Pravidlo pro 
rozhodování 

Nevhodný styl 
rozhodování 

Zdůvodnění 
nevhodnosti stylu 

A, non B 1 informace A I zábrana lepšího 
rozhodnutí 

A, non F 2 sladění cílů S II Zanedbání cílů firmy 

A, non B, non C 3 velmi nejasný 
problém A I, A II, K I chybějící nebo těžko 

dosažitelné informace 

D, non E 4 akceptovatelnost A I, A II chybějící možnosti 
komunikace 

D, non E, G 5 konflikt A I, A II, K I nemožnost vyjasnění 
konfliktu 

non A, D, non E 6 férovost A I, A II, K I, K II  chybějící souhlas 
spolupracovníků 

D, non E, F 7 přednost 
akcepotvatelnosti A I, A II, K I, K II nedostatečný podíl na 

rozhodování 
Tab. č.  4 Přehled pravidel modelu Vrooma a Yettona. (5) 

 
První řádek tabulky č. 4 lze přečíst tímto následujícím způsobem:  

Jestliže existuje požadavek na kvalitu řešení a vedoucí nemá dost informací, platí 

pravidlo č. 1: styl rozhodování A I je nevhodný, neboť zabraňuje dosažení lepšího 

řešení. (5, str. 90) 

2.3.7 Nedostatky modelu Vrooma a Yettona 
 

I když empirické studie uplatnění modelu Vrooma a Yettona v určitých 

rozhodovacích situacích ukázaly, že volba rozhodovacího stylu v souladu 

s doporučením tohoto modelu vedla k lepším výsledkům1, přesto má tento model 

některé nedostatky. (5) 

 

 Model nedává jednoznačné doporučení, manažer získává většinou 

doporučení, jaký styl rozhodování nemá volit, ne však jednoznačné doporučení, 

který styl lepro daný problém nejvhodnější. 

 Model nediferencuje mezi nedoporučenými styly rozhodování, model 

považuje určitý styl rozhodování, který porušuje některá pravidla, za 

                                                 
1 Výsledky šesti studií zaměřených speciálně na zjišťování vlivu modelu na úspěšnost rozhodnutí (celkem 
prozkoumáno 1454 rozhodnutí, z nichž bylo 769 úspěšných a 776 neúspěšných) ukázaly, že uplatnění 
rozhodovacího stylu doporučeného modelem vedlo k úspěšnosti rozhodnutí ve výši 62%. Pokud však 
manažer nejednal v souladu s doporučením modelu, pak míra úspěšnosti byla pouze 37%. 
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rovnocenný jinému stylu, který porušuje jiná z pravidel a přitom nerozlišuje, zda 

některý nedoporučený styl porušuje pouze jedno či více pravidel modelu. 

 Model nezobrazuje všechny významné diference týkající se atributů 

problémů, aplikace vyžaduje jednoznačně zodpovězení otázek ano nebo ne. 

Model tak neumožňuje zachytit širší paletu diferencí jednolitých atributů 

problémových situací. 

 Opomenutí významných atributů problémové situace, model využívá jenom 

7 nejdůležitějších atributů pro přehled charakteristik. Ze zkušeností se došlo 

k závěru, že tento soubor atributů je vhodné rozšířit o tyto tři charakteristiky: 

o informace podřízených, 

o časové omezení, 

o geografické omezení. 

Přes tyto nedostatky, je model vhodný pro jasné a jednoznačné problémové 

situace zodpoví „ano“ či „ne“ se značnou spolehlivostí. Tyto problémy řeší tzv. „nová 

verze modelu Vrooma a Yettona“, který kromě stylu rozhodování bere v úvahu i 

kritéria, která slouží pro hodnocení efektů participace. (5) 
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3 Analýza současného stavu 
 

3.1 Charakteristika firmy EXPECT-IT, s.r.o. 
 

 

 

Datum zápisu:   26.dubna 2005 

Obchodní firma:   EXPECT-IT, s.r.o. 

Sídlo:     Brno, Sibiřská 43, PSČ 621 00  

Identifikační číslo:   269 66 603 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

 

Předmět podnikání:   zprostředkování obchodu a služeb 

    zpracování dat, služby databank, správa sítí 

poskytování software a poradenství v oblasti hardware 

a software 

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích 

akcí včetně lektorské činnosti 

 

Statutární orgán a společníci: 

 

jednatel:   Mgr. Michal Batko 

 

jednatel:   Mgr. Radana Šrubařová 

 

Základní kapitál:  200 000,- Kč  
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3.2 Náplň činnosti firmy 
 

Společnost EXPECT-IT, s.r.o. se zabývá systémovou integrací a poskytuje svým 

zákazníkům kompletní zajištění implementace a dodávky od úvodní analýzy problémů, 

přes projekční činnosti, realizace dodávek systémů, až po zaškolení obsluhy a následné 

servisní služby. Dále ze zabývá vývojem softwarových produktů, které dodává svým 

zákazníkům přímo na míru.  

Od svého počátku se zaměřuje také na služby spojené s outsourcingem. 

Společnost vidí v outsousrcingu nástroj pro optimalizaci finančních a  hlavně lidských 

zdrojů. Správa sítí v rámci outsourcingu se řídí individuálními  potřebami zákazníka, 

kdy zákazníkovi dle jeho aktuálních potřeb dodává jak nabízené služby, tak i potřebný 

HW a SW. 

Společnost si je vědoma nedostatku kvalitních a odborných pracovních sil. A 

bude to jeden z problémů, které chce také v nejbližší době řešit. Vývoj posledních 

několika let dokazuje, že zadavatelé se rozhodují pro využití externích společností pro 

zabezpečení činností a procesů, které nejsou jejich hlavní oblastí podnikání, a to 

zejména v oblastech telekomunikací a IT, logistických služeb, personálních a mzdových 

záležitostí, ostrahy majetku apod. Hlavní výhody outsorsingu společnost vidí v garanci: 

 ekonomický přínos – snížení nákladů na „outsourcovaný“ proces (15 – 30%) , 

 přístup k novým technologiím bez dalších investičních nákladů,  

 získání služby na odborné úrovni prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců 

poskytovatele,  

 garance spolehlivosti a kvality služby dle smluvně definovaných požadavků. 

3.3 Přehled nabízených služeb 
 

Správa sítí a systémů 

 

nabízené služby v této oblasti: 

 administrace serverů na platformě Linux nebo Windows 

o vytváření skriptů a speciálních konfigurací zejména pro serverové 

operační systémy 

o vývoj SW aplikací PHP 
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o návrhy konfigurací a prvotní implementace SW aktivních síťových prvků 

o konverze dat aplikací a databázových systémů 

 kompletní instalace operačního systému 

 kvalitní servis včetně údržby softwaru a hardwaru 

o zjištění a následné odstranění závady na zařízení 

o testy funkčnosti, stavu a kompatibility HW 

o instalace nebo výměny komponentů vč. základního SW nastavení 

o instalace datových rozvodů a strukturované kabeláže 

 konfigurace síťových prvků 

o efektivní a spolehlivé nastavení aktivních síťových prvků - jedná se 

především o komplexní návrhy a řešení síťové komunikace, vč. prvotní 

instalace a následné administrace na zařízení typu: 

 switch 

 router 

 firewall 

 zálohování a obnova dat ze zálohy dat 

o zálohování dat, obzvláště firemních dat, je dnes opravdu nutností, 

společnost nabízí účinné prostředky pro spolehlivou zálohu, 

 monitoring síťových služeb 

o zajišťuje nepřetržitý dohled nad aktuálním stavem jednotlivých serverů 

 IT konzultace 

o konzultace v oboru IT jsou velmi důležitou a nedílnou součástí, jež jsou 

s nabízenými službami úzce spjaty 

 

Internetové služby 

 

 Tvorba a správa internetových prezentací a aplikací, doménové a další 

doplňující služby 

 Webhosting 

 VPN - Propojení centrály s pobočkami nebo obchodníky pomocí zabezpečených 

kanálů 

 Další internetové služby - registrace domén, e-mail, DNS, 
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 Připojení počítačové sítě nebo jednotlivých počítačů k síti Internet  

 WiFi bezdrátové sítě 

 Rozvod internetu po budově s garantovanými rychlostmi pro jednotlivé 

kanceláře 

 

Vývoj softwaru 

 

Působení společnosti v oblasti softwarových aplikací zahrnuje jak vývoj 

vlastních aplikací, tak i implementaci produktů pro své odběratele. Mezi současné 

produkty, které nabízí svým zákazníkům jsou: 

 Easy Access Communication Suite 

 webové rozhraní EAC Suite 

 Easy Publishing Suite  

 Email servers 

3.4 Finanční analýza 
 

Finančního zdraví podniku se zjišťuje pomocí metod finanční analýzy. Ukazatelé 

finanční analýzy jsou důležité pro manažery, zaměstnance, obchodní partnery a také pro 

stát, který je využívá ke statistickým účelům. Nejpoužívanější finanční ukazatelé jsou 

uvedeny v tabulce č. 5 a jejich rozbor je uveden následně. (8) 

 

3.4.1 Rozbor ukazatelů 
 

Rentabilita 

V důsledku dosažení ztráty v roce 2006 jsou poměrové ukazatele rentability za rok 2006 

záporné: 

ROI – hodnoty vyšší než 15% se považují za velmi dobré. Návratnost celkového 

kapitálu v roce 2005 odpovídá 0,3 násobku původního; 

ROA – dosahuje přibližně stejných hodnot jako ROI, a to z toho důvodu stejného 

čitatele a rozdílného jmenovatele, v tomto případě celková aktiva, která odpovídají  

vloženému kapitálu jak tomu je u ukazatele ROI; 
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Tokové veličiny v % 2006 2005 
ROI -27,74 32,13 
ROA -27,74 31,02 
ROE -49,46 35,90 
ROS -18,53 21,50 
Analýza poměrových ukazatelů   
1.stupeň likvidity 1,51 6,20 
2. stupeň likvidity 2,28 7,37 
3. stupeň likvidity 2,28 7,37 
Ukazatele zadluženosti   
Celková zadluženost 0,44 0,14 
Koef. samofinancování 0,56 0,86 
Ukazatel aktivity     
Obrat celkových aktiv 1,50 1,44 
Doba obratu pohledávek 81,38 39,39 
Doba obratu dluhů 105,58 33,85 
Bankrotní model   
Altman 1,76 5,73 

Tab. č.  5 Výpočet nejdůležitějších finančních ukazatelů. 

 
ROE – v prvním roce podnikání se majitelům vložený kapitál vrátil přibližně 0,3 krát; 

ROS – ziskovost tržeb v roce 2005 odpovídá 21,5 %, tzn. z každé koruny byl zisk 21 

haléřů. 

 

Likvidita 

1. stupeň likvidity (okamžitá likvidita) – doporučené hodnoty jsou 0,9 – 1,1. V obou 

případech jsou vyšší hodnoty, to značí špatné hospodaření s kapitálem. Společnost má 

svůj finanční majetek nevyužitý. Sice včas splácí své krátkodobé závazky, ale na úkor 

toho, že by své peněžní prostředky mohla investovat. Oproti roku 2005 společnost lépe 

využívá své finance; 

2. stupeň likvidity (pohotová likvidita) – doporučené hodnoty jsou 1,0 – 1,5, 

společnost má vyšší hodnoty než jsou doporučené. V roce 2006 opět dochází ke snížení 

tohoto ukazatele, společnost tak lépe hospodaří se svým kapitálem. Zároveň je důležité, 

aby hodnota nespadla pod 1 – nižší hodnoty jsou pak nepřijatelné pro bankovní ústavy. 

Čím je vyšší tento ukazatel, tím menší je nebezpečí platební neschopnosti společnosti. 

Hodnoty < 1 jsou z hlediska finančního zdraví nepřijatelné, společnost by musela prodat 

své zásoby; 
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3. stupeň likvidity (celková likvidita) – doporučené hodnoty jsou 2,0 – 2,5. Oproti roku 

2005, se hodnoty v roce 2006 dostaly do požadovaných hodnot. Vysoká hodnota v roce 

2005 ukazuje na neekonomické využití prostředků. 

 

Zadluženost 

Celková zadluženost – v roce 2005 byla hodnota celkové zadluženosti 0,14 – tato 

zadluženost se považuje za nízkou. Standardem v dnešní době je hodnota 0,60. K této 

hodnotě se přibližuje v dalším roce s hodnotou 0,44, která je považována za průměrnou. 

Pro společnost je lepší se pohybovat pod hranicí 0,50, u vyšších hodnost věřitelé váhají 

s poskytnutím úvěru; 

Koeficient samofinancování – je doplňkem koeficientu celkové zadluženosti, tj. 

ukazují do jaké míry jsou aktiva financována vlastním kapitálem. V roce 2005 je 

hodnota 0,86, která značí neefektivní využití prostředků. K změně situace dochází 

v roce 2006, hodnota je 0,56. Pro společnost je důležité, aby se jevila jako stabilní 

podnik, má-li v úmyslu pořídit si bankovní úvěr. 

 

Využití aktiv 

Obrat celkových aktiv – doporučené hodnoty jsou mezi 1,6 – 3, v obou případech jsou 

pod touto normou. Společnost by měla prověřit možnosti efektivního snížení celkových 

aktiv; 

Doba obratu pohledávek – v roce 2005 hodnoty přibližně odpovídají dvojnásobné 

době splatnosti faktur, která je 14 dní, v roce 2006 je tato hodnota je přibližně 3x větší 

než by měla být. Společnost by si měla pohlídat včasnou splatnost odběratelů nebo 

snížit dobu splatnosti faktur; 

Doba obratu dluhů – určuje ve dnech dobu, která uplyne mezi nákupem materiálu a 

jeho úhradou. Tato doba se v roce 2006 zvýšila oproti roku předcházejícímu 

trojnásobně, to svědčí o možnosti riziku platební neschopnosti společnosti. 

 

 

Soustavy poměrových ukazatelů 

Altmanův index finančního zdraví – doporučená hodnota je interval <-4;8>. Čím 

vyšší je tato hodnota, tím je finanční zdraví podniku lepší. V roce 2005 byla tato 
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hodnota 5,73 co odpovídá finančně silnému podniku. V pro rok 2006 je tato hodna 1,76 

co odpovídá vážným finančním potížím v podniku. 

3.5 Současný stav u produktu Easy Publishing Suite 
 

V současné době dochází u nabízeného produktu Easy Publishing Suite ke 

změně legislativy, která bude v platnosti od 1. 1. 2007. Společnost stojí před 

rozhodnutím, jak dále postupovat, možnosti, které se nabízejí, jsou: 

 využít změny legislativy k navrhnutí kompletně nové verze Easy Publishing 

Suite 2.0, 

 opravit pouze tu část, které se změna legislativy týká. 

 Dále je v diplomové práci tento produkt Easy Publishing Suite pojmenován jako 

produkt. 

3.6 Investice do rozšíření spektra nabízených služeb 
společnosti 

 
Společnost se rozhoduje, zda zahájit vývoj nového produktu. Dosavadní produkt už na 

trhu nabízí téměř 2 roky. Proto se rozhodla na základě změny legislativy provést malý 

průzkum mezi svými odběrateli. Společnost se nyní může rozhodnout třemi 

alternativami: 

1. ponechat na trhu stávající produkt, 

2. zahájit vývoj úplně nového produktu, ve kterém uplatní nové efektivnější 

technologie, 

3. u stávajícího produktu provést úpravu, která spočívá v zavedení nové legislativy 

a provedení základních úprav problémových oblastí. Existuje zde ovšem riziko, 

že při opravě starých chyb se mohou vyskytnout chyby jiné, na které se může 

přijít až po prodeji výrobku. 

Doba uplatnění nového produktu na trhu se předpokládá minimálně další 2 roky. 

Mezi faktory, které by mohli toto rozhodnutí změnit náleží změna legislativy, výraznější 

ohrožení konkurencí a vývoj nových technologií. 

Z průzkumu trhu provedeného společností bylo zjištěno, že odběratelé by měli 

zájem o novou nabízenou službu, ale pouze v případě jejího uvedení na trh nejpozději 
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do 1. 1. 2007. V případě zpoždění by společnost byla nucena snížit cenu, aby si produkt 

stávající odběratelé opět zakoupili. 

Doporučila jsem společnosti aby prodej nového výrobku podpořila zveřejněním 

reklamy na významných souvisejících portálech a v tiskovinách, či obesláním 

potencionálních zákazníků.  

Cílem je rozhodnout podle známých a odhadovaných hodnot, pro kterou 

variantu se má společnost rozhodnout, tj. vývoj zcela nového produktu, inovace 

stávajícího produktu nebo ponechání původního, při dosažení maximálního zisku a 

dodržení všech podmínek kladených na tento produkt. Při svém rozhodování budu brát 

zřetel na to, že společnost preferuje negativní postoj k riziku.  

3.6.1 Výběr metody pro nalezení nejvhodnější varianty 
 

K analýze každého projektu se používá celá řada metod. Pro tuto analýzu, 

spočívající ve výběru nejvhodnější investiční varianty, jsem si vybrala metodiku 

rozhodovacích stromů, protože umožňuje graficky zachycovat řešení víceetapových 

rozhodovacích procesů a na jejich základě stanovit optimální strategii rozhodování. 

Další výhodou je možnost vyjádřit matematickými prostředky existenci rizika a 

nejistoty spojené s projektem. Z dalších neméně důležitých vlastností je to jednoduchost 

konstrukce, přehlednost, možnost experimentování a srovnávání, které dále zajistí 

srozumitelnost pro majitele společnosti, ačkoliv nemají dostatečné potřebné 

ekonomické znalosti. 
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
 

Moje rozhodnutí, proč při investičním rozhodovaní ve společnosti využít metodiku 

rozhodovacího stromu, podpořilo to, že získal popularitu díky své snadné interpretaci. 

Popis modelu pomocí rozhodovacího stromu je řadou mnohdy jednoduchých 

rozhodovacích pravidel často prezentovaných ve formě grafu. Tyto grafy mohou být 

snadno bez hlubokých znalostí statistických metod interpretovány řídícími pracovníky. 

Při použití všech technik modelování je nutno řešit problémy s volbou počtu parametrů 

modelu, jejich konvergence a odhadu chyb. 

 Při  každém rozhodovaní je důležité nejprve všechny problémy správně 

identifikovat, popsat a analyzovat, stanovit cíle, kterým se má řešením dosáhnout, 

vytvořit varianty řešení, určit kritéria, podle kterých budou varianty vyhodnocovány, 

vybrat vhodnou variantu, následně ji realizovat a během celého rozhodovacího procesu 

průběžně provádět vyhodnocování postupu a výsledků. Abych tyto varianty nejlépe 

vyhodnotila, využila jsem klasifikaci prvků a typů rozhodovacích procesů, jak je 

uvedeno v příloze č. 1 a 2. Tyto přílohy jsou součástí použité literatury. (10) 

4.1 Vlastní návrhy 
 
Ponechání stávající produktu 

Z marketingové studie lze očekávat, že životnost stávajícího produktu můžeme 

předpokládat ještě 2 roky, ale to za výrazně nižších výnosů než dosud. Odhad je 25% ze 

současného obratu, očekávaný zisk by tedy měl být 100.000 Kč. 

 

Úprava stávajícího produktu 

Tato úprava spočívá v zachování původního jádra produktu, dojde k úpravě 

webového rozhraní a implementace nového prostředí, tyto změny se týkají nové 

legislativy. Celkový vývoj, s testováním a potřebnýma úpravami, zabere přibližně 2,5 

měsíce.  

Celkové předpokládané náklady na vývoj software a testování dle tabulky č. 6 

jsou 55 tis. Kč. Očekávaný zisk odhadujeme na 60% současného provozního zisku tj. 

240 tis. Kč. V případě neúspěšných testů dojde k nárůstu nákladů o 25 tis. Kč na opravy 

dle výsledků z testu, dále zde hrozí riziko zpoždění včasného dodání produktu na trh. 
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V tomto případě společnost očekává snížení zisku o 15%. Pravděpodobnost zpoždění je 

ale relativně malá - odhaduji ji na 0,1%. 

 

Úkol Pracovní síla 
Náklady na pracovní 

sílu (Kč/měs.) 

Čas na 

daný úkol 

Celkové 

náklady 

Úprava webového 

rozhraní 
1 programátor 30 000 1,5 měsíce 45 000 

Testování 1 tester 20 000 15 dní 10 000 

Úprava dle výsledků  

Testu 

1 programátor 

1 tester 
50 000 15 dní 25 000 

Tab. č.  6  Kalkulace mzdových nákladů při úpravě stávajícího výrobku. 

 

Vývoj nového produktu 

Předpokládá se, že vývoj a testování nové služby zabere přibližně 6 měsíců. 

Samotná analýza a implementace zabere přibližně 4 měsíce.  

Celkové předpokládané náklady na vývoj software a testování dle tabulky 

bla.bla je 145 tis. Kč. Provozní zisk se odhaduje na 130% současného provozního zisku 

tj. 520 tis. Kč. V případě neúspěšných testů dojde k nárůstu nákladů o 80 tis. Kč na 

opravy dle výsledků z testu, dále zde hrozí už reálné riziko zpoždění včasného dodání 

produktu na trh a tuto pravděpodobnost odhaduji 0,6. Dojde-li ke zpoždění, očekávám 

snížení zisku o 30%.  

Pokud bude produkt včas uveden na trh, bude jeho prodej podpořen reklamou. 

K tomuto kroku sáhla společnost na mé doporučení. Majitelé společnosti nejsou ochotni 

překročit celkové náklady na reklamu, jež by přesahovaly výše nákladů určených na 

vývoj, což odpovídá částce 100 tis. Kč. Lze očekávat, že reklamní kampaň by mohla dle 

předběžného šetření zvýšit poptávku až o 40 %. V tom případě by se očekávaný zisk 

zvýšil na 728 tis. Kč, pravděpodobnost úspěchu propagace se odhaduje 0,6. 
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Úkol Pracovní síla 
Náklady na jednu 

pracovní sílu (Kč/měs.) 

Čas na daný 

úkol 

Celkové 

náklady 

Analýza  problému 1 analytik 35 000  1 měsíc 35 000 

Implementace 1 programátor 30 000 2 měsíce 60 000 

Tvorba webového 

rozhraní 
1 programátor 30 000 1 měsíc 30 000 

1. Testování 1 tester 20 000 1 měsíc 20 000 

Úprava dle výsledků 

testu 
1 programátor 30 000 1 měsíc 30 000 

Další testy a opravy 
1 programátor 

1 tester 
50 000 1 měsíc 50 000 

Tab. č.  7 Kalkulace mzdových nákladů při vývoji nového výrobku. 

 

4.2 Návrh rozhodovacího stromu při řešení víceetapových 
rozhodovacích procesů 

4.2.1 Postup při sestavování rozhodovacího stromu 
 

1. Vymezení jednotlivých etap rozhodovacího stromu a stanovení varianty pro 

jednotlivé etapy 

V tomto případě nastaly dvě etapy rozhodování. První etapa rozhodování 

nastává v čase t0, v našem případě se jedná o období zahájení projektu, kdy dochází 

k výběru produktu. Nastávají zde tři varianty, které představují vývoj nového produktu, 

inovaci současného produktu a nebo třetí variantu nedělat nic, tj. ponechání stávajícího 

výrobku. Druhá etapa rozhodování nastává později v čase t1 po skončení testování 

produktu (tomu odpovídá 2. měsíc v případě inovace stávajícího produktu resp. 5. měsíc 

při vývoji nového produktu). V druhé etapě pak dochází k rozhodnutí zda společnost 

pro podporu svého nového produktu investuje část svých finančních prostředků do 

reklamy. 
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2. Nyní přistoupíme ke stanovení rizikových faktorů pro jednotlivé varianty 

rozhodování. 

Tato část byla již důkladně rozepsána při charakteristice výrobků v kapitole 4.1. 

Proto více upřesním rizikové a nerizikové varianty. V první etapě tady nerizikovou 

variantu představuje tzv. nedělat nic. Společnosti nevznikají žádné náklady. To 

znamená nevzniká žádné riziko ztrát. Další dvě varianty jsou rizikové. Při vývoji 

nového produktu resp. při inovaci stávajícího vzniká riziko neúspěchu při testech, 

v našem případě tomu odpovídají hodnoty 0,2 resp. 0,5. Tyto hodnoty jsem takto zvolila 

proto, že vývoj úplně nového produktu v sobě nese větší pravděpodobnost na vznik 

chyb. Dalším stavem, který ovlivňuje rizikově vývoj produktů je existence zpoždění, 

které by eventuelně nastalo na základě oprav chyb po testech. Zpoždění jsem ohodnotila 

pravděpodobností 0,9, že neovlivní předání inovovaného produktu včas dodavatelům 

resp. pravděpodobností 0,6 při vývoji nového produktu a jeho včasného uvedení na trh.  

V druhé etapě je jedna riziková varianta tj. společnost se rozhodne podpořit svůj 

nový produkt reklamou a v případě neúspěchu se jí nevrátí vynaložené peníze do 

reklamy. Neriziková varianta je v tomto případě neinvestování do reklamy. 

   

3. Zvolíme kritérium, na jehož základě ohodnotíme všechny možné cesty 

rozhodovacího procesu u konců jednotlivých větví stromu. 

Kritéria sloužící k ohodnocení variant mohou být výnosového (zisk, rentabilita 

vlastního kapitálu apod.) nebo nákladového typu (ztráta, zadlužení apod.). Pro kritéria 

výnosového typu platí, že varianta s vyšší hodnotou kritéria je lepší. Naopak pro kritéria 

nákladového typu platí, že varianta s nižší hodnotou kritéria je lepší.  

V tomto rozhodovacím procesu jsem si vybrala kritérium výnosového typu – 

zisk (Z), který jednotlivé varianty společnosti přinesou. Tímto kritériem ohodnotím 

všechny možné cesty rozhodovacího procesu. 

Zisk vypočítám jako rozdíl očekávaného výnosu z prodeje a náklady na vývoj 

konkrétního produktu. Výnosy jsou odhadovány na základě marketingového průzkumu 

a náklady odpovídají vynaloženým mzdovým nákladům, jak je uvedeno v tabulkách č. 6 

a č. 7. Kalkulace je tvořena na bázi přímých nákladů. Ostatní náklady opominu, protože 

výrazněji nezasahují do tvorby ceny. Výsledek postupu prvních tří kroků je znázorněno 

v tabulce č. 8 a na obrázku č.5.  



 47

 

 

Testy Zpoždění Reklama Druh 
produktu Stav Pravděp. Stav   Pravděp. Alternativa Stav Pravděp. 

Očekávaný 
zisk 

původní  100 000 
ne 0,9  185 000 

neúspěch 0,3 
ano 0,1  100 000 inovovaný 

úspěch 0,7   185 000 
ne 0,4  375 000 

neúspěch 0,5 
ano 0,6  139 000 

bez reklamy 375 000 
neúspěch 0,4 275 000 

nový 
úspěch 0,5  

s reklamou
úspěch 0,6 483 000 

Tab. č.  8 Rozdělení pravděpodobnosti zisku podnikatelského záměru. 

 
4. Eliminování etap rozhodovacího procesu a to od konce rozhodovacího 

stromu 

Tento krok spočívá v tom, že zvolím variantu s nejpříznivější hodnotou kritéria a 

tato hodnota pak vstupuje do další resp. předcházející etapy. 

 V druhé etapě rozhodování (rozhodovací uzel R6 na obrázku č. 5) jsem zvolila 

variantu s nejvyšší očekávanou hodnotou kritéria, v tomto případě zisku. Do očekávané 

hodnoty se promítá pravděpodobnost stavu okolí. Při rozhodování v druhé etapě je 

možnost volby nerizikové varianty neprovádět reklamu, která přinese předpokládaný 

zisk 375 tis. Kč. Druhá varianta je rizikovou (na obrázku č. 5 je označena S7). 

Očekávaný zisk této varianty se vypočítá na základě Bayesova pravidla.  

 Toto pravidlo, nazývané též pravidlo očekávané hodnoty, bere společně v úvahu 

očekávaný užitek dané varianty při dosažení cíle za existence určitého stavu okolí a 

pravděpodobnost, že tento stav okolí při naplňování dané varianty v budoucnosti 

nastane. Varianta s nejvyšší očekávanou hodnotou kritéria je optimální variantou. 

Výpočet na základě Bayesova pravidla. (9) 
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Obr. č.  5 Rozhodovací strom pro hodnocení variant projektu. 

Legenda k obrázku č. 5 
 
R1 – rozhodovací uzel představující volbu produktu A, B, C 
A varianta nedělat nic 
B varianta inovace stávajícího výrobku 
C varianta vývoj nového výrobku 
 
S2 resp. S3 –  situační uzly představující rizikovou aktivitu 
úspěchu či neúspěchu testu u varianty A resp. B 
S4 resp. S5 – situační uzly představující rizikovou aktivitu 
zpoždění 
 
R6 – rozhodovací uzel představující volbu propagace 
výrobku  D a E 
D varianta, kdy nepodpoříme výrobek reklamou 
E varianta, kdy podpoříme výrobku reklamou 
 
S7 – situační uzel představující rizikovou aktivitu úspěchu 
či neúspěchu nasazení reklamy 
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 vynásobení všech prvků matice Zij pravděpodobností příslušného stavu okolí Sj 

jij SZ ⋅  

 sečtení hodnot v jednotlivých řádcích pro jednotlivé varianty, 

∑
=

⋅=
n

j
jiji SZZ

1

 

 výběr té varianty, jejíž řádkový součet iZ ( ∑) je nejvyšší. 
 

V případě rozhodovacího uzlu R7 bude očekávaný zisk varianty E dle výpočtu 

na základě Bayesova pravidla  následující: 

 

ZE = 483 tis. * 0,6 + 275 tis. * 0,4 = 399,8 tis. 

 

Očekávaný zisk varianty E je vyšší než očekávaný zisk varianty D. Na základě 

Bayesova pravidla respektujícího jeho negativní postoj k riziku volím variantu E, 

protože přinese společnosti vyšší očekávaný zisk nežli varianta D. Variantu D zamítnu 

(na obrázku č. 6 znázorněno přeškrtnutím hrany varianty D).  Očekávanou hodnotu 238 

tis. Kč připíši pod rozhodovací uzel R7 na obrázku č. 6. Výsledné hodnoty pro varianty 

D a E jsou zachyceny v rozhodovací matici v tabulce č. 9. 

 

Stav Rozhodnutí 
S7 + S7 - neriziko 

Suma 

Pravděpodobnost 0,6 0,4 - 1 
Varianta D 0 0 375 000 375 000 
Varianta E 289 800 110 000 0 399 800 

Tab. č.  9 Rozhodovací matice pro rozhodovací uzel R7. 

 
Nyní můžeme přistoupit k první etapě rozhodování. V případě rozhodovacího 

uzlu R1 budeme postupovat obdobně jako v uzlu R7.  

Varianta A je neriziková varianta. Její očekávaný zisk je proto shodný se ziskem 

uvedeným na konci hrany rozhodovacího stromu, tedy to znamená zisk (ZA) 100 tis. Kč.  

V případě varianty B je riziko spojeno s výsledkem testu  (situační uzel S2). Jak 

je zřejmé z rozhodovacího stromu z uzlu S2 pomocí hran vycházejí dva stavy okolí. 

Jedním z nich je test dopadne úspěšně, druhý stav okolí představuje neúspěch při tomto 
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testu, jehož důsledkem je zpoždění, které je znázorněno situačním uzlem S4. Pro 

zjednodušení je vhodné u navazujících situačních uzlů vynásobit pravděpodobnosti, 

s jakými dojde k pozitivnímu nebo negativnímu průběhu testů (jeden situační uzel) 

s pravděpodobnostmi spojenými následným možným zpožděním (druhý situační uzel). 

Pro ohodnocení očekávaného zisku opět použijeme Bayesovo pravidlo respektující 

neutrální postoj společnosti k riziku.  

 

ZB = 185 tis.*0,18 + 100 tis.*0,02 + 185 tis.*0,8 = 183,3 tis. 

 

Varianta C je variantou, na kterou bude mít vliv dopad rozhodnutí R7 tj. podpora 

produktu reklamou. V tomto případě jsem již hodnotu očekávaného zisku ZE 399,8 tis. 

Kč vypočítala výše. Jak jsem uvedla výše pro variantu B, má také na variantu C 

výsledek testu (situační uzel S3), v němž je zahrnuto riziko úspěchu či neúspěchu. 

Neúspěch tohoto testu opět ovlivňuje existenci možného zpoždění (situační uzel S5). 

Očekávaná hodnota zisku varianty C je s použitím Bayesova pravidla vyjádřitelná jako: 

 
ZC = 399,8 tis.* 0,5 + 375 tis.* 0,2 + 139 tis.* 0,3 = 316,6 tis. 

 

Na základě Bayesova pravidla zvolím jako nejpříznivější rozhodnutí variantu C, 

která slibuje největší hodnotu očekávaného zisku. Varianty A a B opět jako 

nevyhovující přeškrtnu. Výpočty u variant jsou zachyceny v rozhodovací matici 

v tabulce č. 10, údaje jsou uvedeny v tisících Kč. 

Tab. č.  10 Rozhodovací matice pro rozhodovací uzel R1. 

 

 

 

 

Stav 
Rozhodnutí 

S2+ S3+ S4+ S4- S5+ S5- neriziko 
Suma 

Pravděpod. 0,8 0,5 0,1 0,9 0,2 0,3 -  

Varianta A 0 0 0 0 0 0 100 100 
Varianta B 148 0 2 33,3 0 0 0 183,3 

Varianta C 0 199,9 0 0 75 41,7 0 316,6 
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5. Určení optimální cesty v rozhodovacím stromu 

Dle znázorněného rozhodovacího stromu na obrázku č. 6 nyní můžu určit 

nejvhodnější strategii výběru vhodného produktu při respektování neutrálního postoje 

k riziku. 

Postupujeme po nepřeškrtnutých čárách, které vyznačují optimální varianty pro 

jednotlivé etapy rozhodovacího procesu. Optimální rozhodovací strategie 

rozhodovacího procesu tvoří tato posloupnost rozhodnutí: 

 volba varianty C (vývoj zcela nového produktu) v první etapě, 

 volba propagace produktu v případě včasného dodání odběratelům, při zpoždění 

je společnost nucena snížit cenu, aby produkt prodala. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  6 Rozhodovací strom vyhodnocení projektu. 
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4.2.2 Přínos návrhu řešení 
 

Jednou z nesporných výhod rozhodovacích stromů je ta, že ho lze lehce 

modifikovat. Možné modifikace, které lze provést jsou následující: 

 společnost se může rozhodnout podpořit reklamou oba vyvíjené produkty, 

 zaměřit rozhodovací strom pouze na úspěch prodeje při podpoře reklamou, zde 

může úspěch členit podle velikosti poptávky na malou, při neúspěchu reklamy, 

průměrnou nebo vysokou při jejím úspěchu, 

 strom může být zaměřen na vliv zpoždění při dodání produktu odběratelům, 

vzniklé alternativy, které mohou nastat jako např. vývoj bez zpoždění, mírné 

zpoždění nebo velké zpoždění a jaký toto zpoždění bude mít vliv na zisk, 

 jak velký vliv zpoždění bude mít na nucené snížení ceny produktu, 

 podobně jako u předchozího návrhu může být strom zaměřen jenom na to, jak 

testy mohou ovlivnit dosažený zisk,  

 přidat další stav s názvem Testy2, který bude zahrnovat skutečnost neúspěch 

stavu Testy1,  

 rozhodnutí o podpoře reklamou úplně zrušit ze stromu. 

 

Na základě uplatnění procedury rozhodovacího stromu doporučuji společnosti 

vyvíjet úplně nový software pro své současné zákazníky. Tato alternativa zajišťuje 

společnosti největší zisk. Je přitom nesmírně důležité, aby dodržovala termíny při 

vývoji softwaru, to je podmíněno úspěšným provedení testu. Nedodržení dohodnutého 

termínu nejvíce ovlivní zisk kterého by společnost dosáhla. Pravděpodobnost, že dojde 

ke zpoždění, jsem v tomto případě určila 0,6, pokud tomu tak bude, pak tady existuje 

riziko snížení očekávaného výnosu až o 236 tis. Kč.  

Nedodržení termínu také může zavinit ztrátu současných zákazníků, kteří mohou 

přejít ke konkurenci. Proto je nesmírně důležité, aby zpoždění nenastalo vůbec, bude-li 

tomu naopak, doporučuji společnosti, aby toto zpoždění co nejvíce minimalizovala 

zapojením dalších programátorů a testerů do vývoje. Původní náklady se zvýši 

maximálně o 50 tis., které jsou ale v případě očekávání vyššího zisku téměř 

zanedbatelné.  
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Dalším důležitým rozhodnutím v případě vyvíjení nového výrobku je, zda 

společnost podpoří prodej výrobku reklamou. Tuto variantu doporučuji jako důležitou 

součást podpory uvedení nového softwaru na trh. Pravděpodobnost úspěchu reklamy 

jsem ohodnotila na 0,6 a společnosti by měla přinést zvýšení prodeje o 108 tisíc Kč. 

Sice je tato hodnota o 8 tis. Kč vyšší než původní předpokládané investice do reklamy, 

ale úspěch reklamy může být vyšší než odhadovaná pravděpodobnost. Samozřejmě 

může být nižší, ale jsem názoru, není horší reklama, než žádná reklama. V následující 

tabulce č.11 jsou znázorněny pravděpodobnosti zisku při dané variantě a stavu. První 

řádek tabulky se přečte následovně: 

Pokud dojde k úspěchu testu a společnost bude produkt propagovat má 30% 

šanci utržit zisk v částce 483 tis. Kč. Druhý řádek říká, že pokud se společnost po 

úspěšných testech rozhodne nepropagovat produkt má 40% šanci prodejem produktu 

získat 375 tis. Kč. V případě neúspěchu, dojde ke zpoždění a společnost má 30% šanci 

utržit částku 139 tis. Kč. 

 

Varianta B 
Alternativa / 

situace 
Celkový zisk 

Pravděpodobnost 

v % 

úspěch testu propagace 483 000 30 

úspěch testu bez propagace 375 000 40 

neúspěch testu zpoždění 139 000 30 

Tab. č.  11 Možné zisky při vývoji nového produktu. 

 

Za úvahu stojí i alternativa B tj. inovace současného produktu. A to z toho 

důvodu že riziko zpoždění je zanedbatelné, ohodnotila jsem ho pravděpodobností 0,1. 

Společnost má velkou pravděpodobnost, že včas stihne inovaci stávajícího softwaru a 

z toho můžu vyvozovat včasné uspokojení zákazníků. I v tomto případě, i když se jedná 

o inovaci stávajícího produktu doporučila bych podpořit jeho prodej reklamou. 

Společnost odmítá podporu reklamy z důvodu příliš vysokých nákladů na reklamu 

produktu, které by se nemusely vrátit prodejem produktu s nižší cenou. V tabulce č. 12 

je opět znázorněna pravděpodobnost dosažení zisku za daných okolností. Tyto výsledky 

lze interpretovat jako: 
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Společnost má 2% šanci, že utrží z prodeje produktu 100 tis. Kč za předpokladu, 

že dojde ke zpoždění dodání výrobku na trh anebo 92% šanci získat 185 tis. Kč 

v opačném případě. 

 

Varianta B 
Alternativa / 

situace 
Celkový zisk 

Pravděpodobnost 

v % 

úspěch testu - 185 000 98 

neúspěch testu se zpožděním 100 000 2 

Tab. č.  12 Možné zisky při inovaci současného produktu. 

 

 Zcela bych zavrhla variantu A, i když jak jsem uvedla v kapitole 2.1.1, mnohdy 

je řešením nedělat nic. V tomto případě je to téměř jasným rizikem ztráty svých 

dosavadních zákazníků. Neaktivitou a neschopností reagovat na legislativu by své 

zákazníky přesvědčila o nepružnosti a neperspektivitě. 

 

 Skutečnosti, že rozhodovací strom obsahoval všechny zvažované okolnosti, byly 

názorně zakreslené možné očekávané výsledky a jeho grafická podoba usnadňovala 

představivost a pochopení problematiky, byly největším přínosem této metodiky na 

problematiku věci. 

 

Je nezbytné připomenout, že pro fázi procesu není důležité pouze užití 

rozhodovacích stromů pro oceňování projektů, ale postup, kterým se dospívá ke 

konstrukci těchto stromů a jejich ohodnocení. Při postupu se uplatňují se tyto zásady: 

 pro každou hodnocenou variantu A, B, C musí být k dispozici stejný soubor 

informací, při určování jsem vycházela z těchto materiálů: 

o účetní podklady – mzdová kalkulace, obratová předvaha, 

o projektová dokumentace – návrhy a řešení předchozích projektů, 

 informace musí pocházet ze spolehlivých zdrojů (interní e externí experti), 

o s technickým personálem jsem prodiskutovala průběh realizace vývoje 

nového softwaru, 

o pro podporu prodeje produktu reklamou jsem využila dostupných 

externích prostředků a průzkumu provedený společností, 
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 zdroje informací musí být dokumentovány (záznam data a místa rozhovoru 

s expertem s uvedením klíčových předpokladů a významných záměrů), 

o společné diskuze byly vždy zaznamenány do vnitropodnikové 

dokumentace, 

o klíčovým předpokladem zde bylo dodržení sjednaných lhůt s odběrateli, 

tzn. dodržování dohodnutých termínů ve vývoji nového produktu, 

 expertní ohodnocení musí projít ověřením zkušenými manažery ze všech 

funkčních i útvarových oblastí (především ověření konzistence při ohodnocení 

obdobných nejistot, tj. zda se vychází ze stejných předpokladů), 

o vzhledem k tomu že organizační struktura společnosti je malá, tato 

hodnocení jsem konzultovala s jednateli  společnosti, 

 expertní ohodnocení je třeba konfrontovat s ohodnocením externích 

průmyslových a tržních analytiků, 

o externí hodnocení nebyla konfrontována s ohodnocením externích 

průmyslových a tržních analytiků, vzhledem nákladnosti a nepodstatné 

významnosti těchto expertních analýz, 

 je třeba stanovit dopad každé proměnné na očekávanou hodnotu projektu (tím se 

určí základní faktory, ovlivňující tuto hodnotu), 

o nejdůležitější proměnné v tomto projektu jsou čas a efektivnost 

programování, záleží na nich včasné a úspěšné provedení testování a 

kontrola dodržování termínů pro jednotlivé fáze, 

o dalším důležitým bodem je úspěch reklamy, který ovlivňuje její včasné 

inzerování a zvolení správných médií i jejích zaměření, 

 při prognózování faktorů rizika se nepracuje s bodovými odhady, ale s intervaly, 

o tato náležitost byla také dodržena. 
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4.3 Posun rozhodovacího procesu v rozhodovacím stromě o 
etapu 

4.3.1 Analýza současného stavu po první etapě  
 

Postup do této druhé a závěrečné etapy podmiňuje úspěšné provedení testování a 

dodržení dohodnutých termínů. Na základě studie současného stavu jsem došla 

k následujícím zjištění: 

 nedodržení termínů,  

 nedodržení původní kalkulace,  

 změna pravděpodobnosti úspěchu reklamy. 

V průběhu vývoje softwaru ve fázi implementace byla zjištěna časová 

nesrovnalost s původními plány. Došlo ke zpoždění přibližně 15 dnů, aby nedošlo 

k dalšímu prodloužení termínů, rozhodli se společníci přibrat k implementaci dalšího 

programátora. V návaznosti nato vzrostly náklady o 30 tis. Kč. Do výsledné kalkulace 

se tato skutečnost promítla následovně (tabulka č. 13). Později se tato časová ztráta 

podařila dohnat.  

Za předpokladu, že by se společnost rozhodla produkt i s mírným zpožděním 

podpořit reklamní kampaní, jsem snížila její pravděpodobnost úspěšnosti o 0,1.   

 

Úkol Pracovní síla 
Náklady na jednu 

pracovní sílu (Kč/měs.) 

Čas na daný 

úkol 

Celkové 

náklady 

Analýza  problému 1 analytik 35 000  1 měsíc 35 000 

Implementace 
1 programátor 

1 programátor 

30 000 

30 000 

2 měsíce 

1 měsíc 
90 000 

Tvorba webového 

rozhraní 
1 programátor 30 000 1 měsíc 30 000 

1. Testování 1 tester 20 000 1 měsíc 20 000 

Úprava dle výsledků 

testu 
1 programátor 30 000 1 měsíc 30 000 

Další testy a opravy 
1 programátor 

1 tester 50 000 1 měsíc 50 000 

Tab. č.  13 Kalkulace mzdových nákladů při vývoji nového výrobku ve druhé etapě. 
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Další postup uplatnění rozhodovacího stromu v případě řešení víceetapových 

rozhodovacích procesů je řešení nového rozhodovacího stromu. První etapa procesu je 

již minulostí a druhá etapa nahrazuje její místo. Na základě aktuálních informací novou 

etapu pozměníme o zjištěné skutečnosti (tabulka č. 14). 

 

Reklama Druh 
produktu Alternativa Stav Pravděp.

Očekávaný 
zisk 

bez reklamy 345 000 
neúspěch 0,5 245 000 nový 

s reklamou
úspěch 0,5 453 000 

Tab. č.  14 Rozdělení pravděpod. zisku podnikatelského záměru ve druhé etapě. 

 

První tři kroky při vytváření rozhodovacího kroku byly již dostatečně podepsané 

v analýze výše. Nyní se budu věnovat posledním dvěma krokům, kterou jsou: 

 eliminování etap rozhodovacího procesu,  

 určení optimální cesty v rozhodovacím stromu. 

4.3.2 Eliminování etap rozhodovacího procesu ve stromě 
 

Mým úkolem je zvolit variantu s nejpříznivější hodnotou kritéria. Pro výpočet opět 

použijeme Bayesovo pravidlo. Na obrázku č. 7 vidíme již jenom dvě varianty vedoucí 

z rozhodovacího uzlu R1 – investování do reklamní kampaně nebo zamítnutí kampaně a 

dva stavy okolí vedoucí ze situačního uzlu S2 – dotazující se na úspěch či neúspěch této 

reklamní kampaně. 

Jediný výpočet, který je potřeba uskutečnit je vyhodnocení uzlu S2 pomocí 

Bayesova pravidla. Zjistíme odpovídající očekávaný zisk ZS2 varianty B, výslednou 

hodnotu pak uvedu do grafu pod uzel. 

 

ZS2 = 453 tis. * 0,5 + 245 tis. * 0,5 = 349 tis. 

 

V tabulce č.14 vidíme, že rozhodnutí nepodpořit prodej produktu reklamou nám 

přinese očekávaný zisk 345 tis. Kč. Rozdíl mezi oběmi alternativami je tedy pouhých 5 

tis. Kč. Pokud úspěch reklamní kampaně nezaručí takový zisk, jak jsem na počátku 
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předpokládala, může se v konečném výsledku jevit tato investice do propagace jako 

neefektivní. 

 Na závěr této etapy, stojím před rozhodnutím jakou alternativu vybrat, aby 

zajistila společnosti nejvyšší zisk. Rozhodnutí podpořit prodej reklamou či ne je značně 

ovlivněno subjektivní pravděpodobností o úspěchu či neúspěchu této reklamní 

kampaně. Navrhují následující řešení: 

 podporu prodeje produktu reklamou neprovádět, 

 podporu prodeje produktu reklamou uskutečnit modifikací původních 

rozhodnutí, 

o provést přímý prodej produktu u vytypovaných subjektů, 

o snížit odhadovaný rozpočet na reklamu, 

o použít alternativní propagační metody. 

4.3.3 Určení optimální cesty v rozhodovacím stromu 
 

Volba optimální cesty v této fázi není zcela tak jasná. Výsledný strom z předchozího 

kroku je na obrázku č. 7. Podle Bayesova pravidla je optimálnější varianta podpořit 

produkt reklamou. Na obrázku č. 7 vyznačena červeně. Při padesátiprocentní úspěšnosti 

reklamy je tato varianta B pouze o 8 tis. Kč. výnosnější než varianta A. Na základě této 

skutečnosti se majitelé společnosti rozhodli nepodpořit propagaci produktu reklamní 

kampaní, ale využijí jiné alternativní propagační metody.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Obr. č.  7 Stanovení optimální strategie pomocí rozhodovacího stromu. 
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4.3.4 Přínos návrhu řešení 
 

Při vyhodnocování varianty R1 (obr. č.7) jsem dospěla, i po změně stavů okolností, 

které byly uvedeny v kapitole 4.3.1., ke stejnému výsledku, tj. podpořit prodej výrobu 

reklamní kampaní. V tomto případě však nebyly výsledky natolik příznivé, aby 

přesvědčily majitelé společnosti o využití reklamy k podpoře nového produktu. Dle 

tabulky č. 15 má společnost 50% šanci, že získá prodejem 349 tis. Kč, jestliže se 

rozhodne podpořit výrobek reklamní kampaní  anebo má 50% šanci, že utrží 345 tis. 

Kč, pokud propagace neprovede. Rozhodnutí majitelů společnosti nepoužít k propagaci 

výrobku reklamu, je na obrázku č. 7 znázorněno modrou barvou. 

 

Varianta Celkový zisk 
Pravděpodobnost 

v % 

Varianta A 345 000 50 

Varianta B 349 000 50 

Tab. č.  15 Možné zisky při propagaci nového výrobku. 

 

 Já jsem názoru, že podpořit prodej nového produktu reklamní kampaní je 

přínosná varianta. Důvodem není jenom ten, že společnosti přinese vyšší zisk, ale také 

to, že vnikne do podvědomí odběratelů i sama jako celek. Mé rozhodnutí, přesto nebylo 

akceptováno. 

4.4 Využití předpokládaného zisku 
 
Nyní je společnost ve stádiu, kdy bude prodejem nového produktu očekávat tržby. 

Podle analýzy provedené výše by tato částka měla být ve výši 345 000 Kč. U produktu 

se neočekává minimálně po dobu 2 let nějaká výrazná změna, která by vynucovala nové 

inovace, jak ze strany legislativy tak i ze strany předpokládaného technologického 

vývoje.  

Společnost by ráda zjistila, jaké možnosti má při investování části svých 

finančních prostředků na kapitálovém trhu. Mým úkolem je vybrat vhodné oblasti 

investicí. Společníci se nebrání investovat svůj kapitál dlouhodobě. Při výběru jsem se 

snažila získat co nejvíce informací o trendech pro nastávající roky. Využila jsem rad 
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investičního poradce. Na základě jeho konzultace jsem se zaměřila na investice do 

podílových fondů, které jsou stabilnější než akciové trhy a ne tak časově náročné na 

správu.  

 Investice do podílových fondů jsou nejrozšířenějším a nejefektivnějším 

způsobem kolektivního investování. Za investované prostředky dostává investor 

podílové listy. U otevřených fondů má kdykoliv právo prodat své podíly za aktuální 

hodnotu majetku připadajícího na podílový list. 

 Investice do fondů nabízejí nesrovnatelně lepší rozložení rizika, při zachování 

možnosti vysokého výnosu a dobré likvidity. Správcovské investiční společnosti 

zaměstnávají řadu analytiků a portfolio manažerů, kteří vyhledávají nejatraktivnější 

investiční příležitosti a během svých rozhodnutí mají k dispozici mnohem větší objem 

informací, než může nashromáždit individuální investor. (14) 

 

4.4.1 Očekávané trendy roku 2007 
 

Nejsme schopni přesně predikovat vývoj ekonomické situace a tím i vývoj na trhu 

cenných papírů. Je ale zřejmé, že výnos z finančních investic na tomto vývoji závisí. 

Určení chování ekonomiky v příštích letech je nejlepší konzultovat s útvarem 

ekonomických analýz nebo u různých finančních poradců. Tyto možnosti jsem neměla 

při vypracování této části diplomové práci k dispozici. Subjektivní pravděpodobnost, 

kterou jsem určila pro chování ekonomiky, jsem podložila analýzou očekávaných 

trendů a ze situací chování z posledních let. Dostupné matriály jsem použila 

z Ministerstva financí ČR (16) a články z odborných časopisů (11), (14), (17). 

Očekávané trendy pro ekonomiku jsou tyto:  

 Pokračující růst na akciových trzích, zejména v Evropě a na rozvíjejících se 

trzích. 

 Pokles tempa růstu zisků firem. 

 Snižování úrokových sazeb v USA, zvyšování v eurozóně. 

 Růst volatility na trzích. 

 Dojde ke snížení růstu globální ekonomiky, ale růst zůstane dost silný pro 

podporu cen akcií. 

 Růstový trend evropských fondů vystřídal dřívější stagnaci investic. 
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 Ceny komodit nepoklesnou. 

 Růst ukazatele P/E, tj. „zdražení“ akcií. 

4.4.2 Fond nemovitostních akcií – ČP INVEST 
 

V současné době se nejvíce rozvíjející a stále oblíbenější oblast investování. Investice 

do nemovitostí představují relativně bezpečný způsob investování s očekávaným 

výnosem mírně nad úrovní dluhopisů. Jsou vnímány jako alternativa k investicím na 

kapitálových trzích pro investory, kteří vyhledávají dlouhodobý stabilní růstový 

potenciál.  

Podílníci fondu profitují především na výnosu akcií bonitních nemovitostní a 

developerských společností, které operují převážně na trhu střední a východní Evropy. 

Fond je ideálním nástrojem pro diverzifikaci portfolia s ohledem na svou nízkou 

závislost na vývoji akciového trhu. Nemovitostní akcie nabízejí pravidelné a 

nadprůměrné dividendy, ale také stabilní výnos při zachování nižší míry rizika. 

Nemovitostní akcie nabízejí nejen nadprůměrné a pravidelné výplaty dividend, 

ale především stabilní a vysoký výnos při současném zachování nižší míry rizika. Díky 

lepší predikovatelnosti a stabilitě jejich zisků u nich nedochází k významným 

negativním překvapením, a tudíž k takovým cenovým výkyvům, jako je tomu u 

ostatních akcií. To je hlavní důvod, proč realitní akcie vykazují dlouhodobě 

jednoznačně vyšší výnosnost na jednotku rizika ze všech typů aktiv. 

Fond nemovitostních akcií je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení 

svých prostředků minimálně na 5 let a očekávají za to vyšší míru výnosů a za cenu 

vyššího kolísání hodnoty své investice. Zhodnocení fondu za uplynulých 6 měsíců 

k datu 16. 4. 2007 odpovídá 13,79%. (12) 

4.4.3 Pioneer – Zajišťěný fond  
 

Patří mezi málo rizikové. Investiční horizont je minimálně 3 roky. Průměrné 

zhodnocení je 3,3%. Výkonnost fondu v červnu 2006 je -0,7%. Fond poskytuje 100% 

jistotu vrácení investic v plné výši, která zajišťuje ochranu. Princip ochrany tvoří 

hranice pod výnosností fondu. Tato ochranná úroveň se neposouvá dolů při poklesu 

NAV zůstává, při růstu NAV nad maximum roste. 
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Net Asset Value - čisté obchodní jmění (ČOJ, NAV) skutečná hodnota jednoho 

podílového listu k určitému datu. Určuje se vydělením čistého obchodního jmění fondu 

počtem vydaných podílových listů. Z tohoto údaje vychází cena při odkupu a prodeji 

podílových listů. (13) 

Přednosti fondu: 

 ochranná úroveň fondu pouze roste 

 likvidita peněz je garantována 

 akciový výnos je včetně dividendy a nemá horní limit 

 je možné investovat jak jednorázově tak i pravidelně 

 nepostrádá daňové výhody 

 nízké náklady na obhospodařování fondu 

 zajištění fondu proti měnovému riziku 

4.4.4 Vklady do úvěrových obchodů  
 

Tento produkt je nabízen finanční skupinou BVC. Zaručuje pevné zhodnocení po celé 

období vkladu. 

6 % p.a. 100 000,- Kč 
8 % p.a. 500 000,- Kč Pevné zhodnocení 
10 % p.a. 1 000 000,- Kč 

Tab. č.  16 Výše úrokové míry podle investovaného kapitálu. 

 

Výhody úvěrového trhu: 

 generuje stálý výnos pro investora, 

 není závislý na vývoji kapitálových trhů, 

 nepodléhá kurzovnímu riziku devizového trhu, 

 krátký investiční horizont. 

 

 Při výběru nejvhodnějšího způsobu investování společnosti do dlouhodobých 

cenných papírů vycházím z předchozí analýzy nabízených produktů na trhu, kterou 

jsem provedla v kapitole 3.7. Mým úkolem je vybrat tu oblast investic, která společnosti 

zajistí největší zisk. Při výpočtu se nezabývám náklady za vstupní poplatky. Majitelé 

požadují provedení analýzy výnosnosti, pokud by se rozhodli investovat do cenných 

papírů částku 500.000 Kč.  
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Pro vývoj ekonomiky v dalších 5 letech se předpokládá růst s pravděpodobností 

0,45; stagnace s pravděpodobností 0,3 a recese s pravděpodobností 0,25. Všechny 

uvedené pravděpodobnosti jsou subjektivní a vycházejí ze zkoumání chování trhu, které 

jsem provedla v kapitole 3.7.1. K výpočtu opět použijeme Bayesovo pravidlo. 

4.5 Rozhodování o vložení kapitálu společnosti pomocí 
rozhodovacího stromu 

 
Následující tabulka č. 17 zobrazuje tyto hodnoty: 

 v prvním sloupci tabulky jsou budoucí stavy ekonomiky Si, i = 1, 2, 3, 

 v druhém sloupci tabulky jsou subjektivní pravděpodobnosti P (Si), 

 v prvním řádku záhlaví jsou varianty Aj , rozhodnutí o způsobu investování, 

o A1 Fond nemovitostních akcií  

o A2 Zajištěný fond  

o A3 Vklady do úvěrových obchodů 

 v políčkách tabulky jsou odhady ročních zisků xij v procentech pro stavy 

ekonomiky a varianty investování. 

 
Rozhodnutí Stav 

ekonomiky 
P (Si) 

A1  A2  A3  
S1 – růst 0,45 13,7 9,8 8 
S2 – stagnace 0,3 9,8 3,3 8 
S3 – recese 0,25 -3 1 8 

Tab. č.  17 Rozhodovací tabulka výnosnosti cenných papírů. 

 

Ze stromu na obrázku č. 8 vyplývá, že by se měla vybrat alternativa A1, tj. 

investovat do Fondu nemovitostních akcií, za předpokladu, že v dalších letech dojde k 

posílení ekonomiky, ale zároveň, pokud dojde k oslabení ekonomiky, bude tato 

investice nejrizikovější. Vždy jistou alternativou je investice do Zajištěného fondu nebo 

vklad do úvěrových obchodů. Ve všech možných případech vývoje ekonomiky zajišťují 

vždy výnos z investice. 

 

 



 65

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. č.  8 Stanovení optimálního výběru pomocí rozhodovacího stromu. 

 

4.6 Nejvýhodnější alternativa při rozhodování za úplné 
nejistoty  

 

Pro podporu svého výše uvedené rozhodnutí o investicích do cenných papírů jsem se 

rozhodla použít i jiné metody pro analýzu a řešení rozhodovacích problémů. 

Rozhodování za nejistoty je situace, kdy rozhodovatel nezná pravděpodobnostní 

rozdělení situací. Mezi nejznámější metody, které jsem uvedla v kapitole 1, patří 

následující pravidla. Jedná se o volbu nejvýhodnější alternativy při rozhodování za 

úplné nejistoty. Své poznatky uvádím na základě literatury (1). 

4.6.1 Pravidlo minimax resp. maximin  
 
Toto kritérium, označované také jako Waldovo pravidlo, vychází z nejvyšší hodnoty 

zisku při nejhorší situaci. Je považováno za pesimistické, protože vychází 

z předpokladu, že může nastat nejméně příznivá situace. Rozhodovatel volí tedy 

takovou variantu, která při nejméně příznivých okolnostech vede k relativně nejvyššímu 

efektu.  

Výpočet: 

max min x ij resp. min max x ij 
j            i                j          i 

max {-3; -1; 8} = 8 pro j = 3 
    j 
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Rozhodnutí Stav 

ekonomiky A1  A2  A3  
S1 – růst 13,7 9,8 8 
S2 – stagnace 6,8 3,3 8 
S3 – recese -3 1 8 
min xij -3 1 8 
max xij 13,7 9,8 8 

Tab. č.  18 Výpočty pro rozhodující kritéria minimaxu a maximaxu. 

V případě rozhodování za nejmenší rizika bych volila investici do úvěrových 

obchodů. 

 

4.6.2 Pravidlo maximax resp. minimum 
 

Toto pravidlo používá rozhodovatel s optimistickým předpokladem, že nastane 

nejpříznivější situace.  

Výpočet:  

max max x ij resp.    min min x ij 
j           i                    j        i 

max {13,7; 9,8; 8} = 13,7  pro j = 1 
   j 

Pokud bych se rozhodovala vybrat nejvýnosnější investici zvolila bych Fond 

nemovitostních akcií. 

4.6.3 Laplaceovo pravidlo 
 

Použijeme v případě jestliže nemáme informace o tom, že některé rizikové situace jsou 

pravděpodobnější než jiné, pak se při použití tohoto pravidla předpokládá, že všechny 

situace jsou stejně pravděpodobné. 

Výpočet:  

Pro danou variantu rozhodnutí ke každé rizikové situaci přiřadí pravděpodobnost 

rovnu číslu 1/n, kde n je počet rizikových situací. Pak se pro každou variantu rozhodnutí 

vypočte střední hodnota zvoleného kritéria hodnocení; optimální varianta je ta, která má 

největší střední hodnotu. 

Podle Laplaceova kritéria (tabulka č. 19) je optimální investovat do úvěrových 

obchodů, protože mají největší střední hodnotu výnosu. 
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Rozhodnutí Stav 

ekonomiky P (Si) A1  A2  A3  
S1 – růst 1/3 13,7 9,8 8 
S2 – stagnace 1/3 6,8 3,3 8 
S3 – recese 1/3 -3 1 8 
Střední hodnota E(X|Aj) 5,83 4,7 8 

Tab. č.  19 Výpočty pro Laplaceova kritéria. 

 

4.6.4 Hurwiczovo pravidlo 
 

Hurwiczovo vážené pravidlo je kompromisem mezi optimistickým a pesimistickým 

kritériem. Spojuje obě kritéria váženým průměrem podle optimistického resp. 

pesimistického založení rozhodovatele. 

Výpočet: 

Pro každou akci se určí:  

 pesimistický výstup pij = mini xij a  

 optimistický výstup oij = maxi xij.  

Z těchto hodnost se sestaví funkce 

 f(α) = α oij + pij (1 - α )  

Za optimální pak zvolíme tu z variant, pro niž nabývá funkce f(α) své maximální 

hodnoty. Číslo α, které se volí v intervalu <0; 1>, se nazývá koeficientem optimismu. 

Pro optimističtější rozhodovatele se volí blízké 1 a pro pesimistické blízké k 0. 

 

Rozhodnutí Stav ekonomiky A1  A2  A3  
S1 – růst 13,7 9,8 8 
S2 – stagnace 6,8 3,3 8 
S3 – recese -3 1 8 
pij = mini xij -3 1 8 
oij = maxi xij 13,7 9,8 8 
f(α) 13,7α - 3(1- α) 9,8α +1(1- α) 8α + 8(1- α) 
f(0,9) 12,03 8,92 8 

Tab. č.  20 Výpočty pro Hurwiczovo pravidlo. 
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Jestliže uděláme kompromis mezi maximálním ziskem a minimálním rizikem 

vyjde nám nejlépe investovat do Fondu nemovitostních akcií. 

4.6.5 Savageovo pravidlo 
 

Toto pravidlo, 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 (stavu světa), 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. Tedy vypočteme hodnoty zij , kde 

zij = max - xij pro všechna i = 1, 2, … I.  
          j 
 

Tabulkové uspořádání těchto ztrát se označuje jako tzv. matice ztrát příležitostí 

(tab. č. 22), na kterou pak aplikujeme pravidlo minimaxu. 

 
Rozhodnutí Stav ekonomiky A1  A2  A3  maxj- xij 

S1 – růst 13,7 9,8 8 13,7 
S2 – stagnace 9,8 3,3 8 9,8 
S3 – recese -3 1 8 8 

Tab. č.  21 Výpočty pro Savageovo pravidlo. 

 
 

Rozhodnutí Stav 
ekonomiky A1  A2  A3  

S1 – růst 0 3,9 5,7 
S2 – stagnace 0 6,5 1,8 
S3 – recese 11 7 0 
maxi zij 11 7 5,7 

Tab. č.  22 Matice ztrát příležitostí. 

 

Výpočet: 

max {11; 7; 5,7} = 11 pro j = 1  
   j 

 

Podle Savageova pravidla by se mělo investovat do Fondu nemovitostních akcií, 

neboť minimalizují největší ztrátu příležitosti. 
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4.6.6 Přínos návrhu řešení 
 

Abych své původní rozhodnutí provedené pomocí rozhodovacího stromu podpořila i 

jinými metodami, rozhodla jsem se pro výpočet nejvýhodnější alternativy s pomocí 

jiných přístupů. Výsledky těchto výpočtů jsem zobrazila v tabulce č. 23. Sloupec 

označený X, odpovídá výběru dané alternativy podle použitého pravidla. 

Z tabulky lze vyčíst, že ve většině případů se metody výpočtů přiklonily 

k rozhodnutí investovat do Fondu nemovitostních akcií společnosti ČP INVEST. Jedná 

se o investici ale dlouhodobou, investiční horizont odpovídá minimální době 5 let. Pro 

podporu tohoto rozhodnutí svědčí i současný boom v investicích do realit, které neustále 

představují nejefektivnější způsob investice kapitálu. Nemovitostní akcie nabízejí nejen 

nadprůměrné a pravidelné výplaty dividend, ale především stabilní a vysoký výnos při 

současném zachování nižší míry rizika. Společnosti bych tuto variantu doporučila jako 

nejvýnosnější. Sice zde existuje jisté riziko související s nepříznivým stavem vývoje 

ekonomiky, ale předpovědi pro vývoj naší ekonomiky jsou stále více než příznivé. 

 

Rozhodnutí Použité pravidlo A1  A2  A3  
Pravděpodob. strom X 0 0 
Waldovo pravidlo 0 0 X 
Maximaxové pravidlo X 0 0 
Laplaceovo pravidlo 0 0 X 
Hurwiczovo pravidlo X 0 0 
Savageovo pravidlo X 0 0 

Tab. č.  23 Porovnání metod rozhodování za nejistoty. 

 

Na pomyslném druhém místě zůstala investice Vklad do úvěrových obchodů, 

která zajišťuje stále stejný výnos po celou dobu bez ohledu na vývoj ekonomiky. 

Rizikem, které zde existuje, je možnost bankrotu poskytovatele. Jestliže poskytovatel 

investuje své peníze do efektivních aktivit, nebude mít pak z čeho vyplácet své věřitele. 

Jako nejméně výnosnější všechny metody označily Zajištěný fond investiční 

skupiny Pioneer. Tato investice se hodí pro investora, který má averzi k riziku. 
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Závěr 
 
 Cílem této diplomové práce bylo uplatnění rozhodovacího stromu při 

rozhodování o investování do produktového portfolia firmy. Pomocí této metodiky pak 

formulovat doporučení ve vztahu k rozhodnutí o optimální strategii. 

 Hlavní výhodou této metodiky je schopnost věrohodně zachytit skutečnost, jak 

významně ovlivní nynější volba určité varianty budoucí rozhodnutí. Další nespornou 

výhodou, proč je tato metodika vyhledávána je, že rozhodovací strom slouží jako 

univerzální nástroj zobrazení. Grafickým zobrazením získáme lepší přehled o 

variantách a problémech, které mohou nastat, zvyšuje přehlednost, usnadňuje 

komunikaci a je lehce srozumitelné i pro laickou klientelu.  

 V této práci jsem řešila situaci, kdy se společnost měla rozhodnout jakým 

způsobem pokračovat při inovaci produktu. Proces stanovení optimální strategie jsem 

řešila pomocí dvouetapového rozhodovacího stromu.  

 Tvorbě samotného stromu předcházela kompletní analýza situace, která 

zahrnovala stanovení variant rozhodovacího stromu, identifikace rizikových faktorů 

představujících neúspěch testu a následně možnost zpoždění při nedodání produktu 

odběratelům v domluveném termínu. Dalším krokem bylo stanovení pravděpodobnosti 

těchto rizikových faktorů a specifikace budoucích rozhodnutí – v tomto případě 

podpořit prodej produktu reklamní kampaní.  

 V případě jako je tento, kdy dochází k rozhodování za podmínek rizika, jsem 

použila Bayesovo pravidlo k určení vhodné varianty. Na základě tohoto pravidla jsem 

jako výslednou variantu zvolila vývoj kompletně nového produktu, u něhož je vhodné 

podpořit jeho uvedení na trh reklamní kampaní. 

Je třeba mít na paměti, že veličiny (náklady, výnosy, pravděpodobnosti  

výsledků situačních aktivit), podle kterých byla stanovena optimální strategie, jsou 

určeny na základě jistých předpokladů, či odhadů. Skutečné hodnoty se proto mohou od 

těchto předpokládaných hodnot odchylovat, což může mít na rozhodovací strategii vliv.  

 Tato situace se nastala při vyhodnocování druhé etapy, kdy došlo ke změnám 

určitých veličin, a to snížení pravděpodobnosti úspěchu propagace a ke zvýšení 

předpokládaných nákladů. Tyto změny se projevily tak, že podpora prodeje výrobku 

reklamní kampaní se sice stále jevila výnosnější, ale ne již tak efektivní. Tato skutečnost 
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nakonec přiměla majitele společnosti se rozhodnout nepodpořit prodej produktu 

reklamní kampaní, případnou propagaci zajistit jinými alternativními prostředky. 

Z celkového chování procesu, je zcela jasné, že průběžná doba víceetapových 

rozhodovacích procesů bývá v realitě obvykle delší než se v původním projektu 

zamýšlí. V rámci této doby může dojít, a často také dochází,  k řadě změn, které při 

zpracování rozhodovacího stromu před zahájením daného procesu nebylo možno 

předvídat. Rozhodovací strom bude proto ve své výchozí podobě platný zpravidla pouze 

pro první etapu. V následujících etapách je nutno počítat s realizací korekcí, týkajících 

se ohodnocení daného grafu, popřípadě i jeho struktury, tak jak bylo provedeno 

v kapitole 4.3. 

Abychom se vyhnuly odchylkám při odhadování očekávaných hodnot, je 

užitečné určit jejich citlivost na změny uvedených veličin pomocí analýzy citlivosti, s 

cílem zjistit tzv. kritické faktory citlivosti, tedy ty veličiny, u kterých i malá změna 

jejich hodnoty může mít vliv na změnu optimální rozhodovací strategie. V neprospěch 

aplikace analýzy citlivosti hovoří její poměrně pracný výpočet. 

 Skutečnost, že jsou rozhodovací stromy opravdu univerzálním nástrojem svědčí 

jejich další využití k výběru nejvhodnější varianty investováním části finančních 

prostředků společnosti do dlouhodobého finančního majetku, jež bylo uvedeno v závěru 

kapitoly 4.6. Pro podporu svého rozhodnutí jsem využila i dalších pravidel 

(maximaxové pravidlo, Waldowo pravidlo, Savageovo pravidlo, aj.) pro volbu 

nejvýhodnější alternativy při rozhodovaní za úplné nejistoty. 

 Závěrem lze doporučit využití rozhodovacího stromu pro nejrůznější druhy 

rozhodovaní ve společnosti, tato rozhodnutí nemusí být vždy investičního charakteru. 

Rozhodovací model Vrooma a Yettona pro volbu úspěšného stylu rozhodování, který 

jsem uvedla v kapitole 2.4 je toho příkladem.  
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Zkratka Význam 

a.s. akciová společnost 
apod. a podobně 
atd. atd. 
ČR česká republika 
Kč koruna česká  
např. například 
pozn. poznámka 
resp. respektive 
s. r. o. společnost s ručením omezeným 
tis.. tisíc 
tj. to je 
tzv.  takzvaný 
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Příloha č. 1  
 

Klasifikace prvků rozhodovacího procesu (problému) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prvek Klasifikační hledisko Typ prvku 
vrcholový 
střední Postavení v hierarchii řízení
operativní 
statutární Osoba rozhodovatele faktická 
racionální 

Chování 
iracionální 
averzní 
neutrální Postoj k riziku 
akceptační 
subjektivní Racionalita rozhodování objektivní 
optimalizace 

Subjekt 
(rozhodovatel, účastník) 

Princip řešení satisfakce 
jeden Počet více 
strategický 
taktický Časový horizont  
operativní 
kvantitativní Forma vyjádření kvalitativní 
komplementární Vazby mezi cíli konfliktní 
statický 

Cíl (cíle) 

Působení faktoru času dynamický 
pozitivní Varianty Důsledky negativní 
kvantitativní Forma vyjádření kvalitativní 
výnosové Kritéria 

Typ kritérií 
nákladové 
náhodný faktor 

Okolí a stavy světa Závislost hodnoty  
důsledku varianty kombinace náhodných 

faktorů 
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Příloha č. 2  
 

Klasifikace typů rozhodovacího procesu 
 

   
Prvek Klasifikační hledisko Typ rozhodovacího 

procesu 
za jistoty 
za rizika Podmínky pro rozhodování 

(míra informovanosti) za nejistoty 
individuální 

Subjekt  

Jednotlivec či skupina kolektivní 
strategický 
taktický Řídící úroveň 
operativní 
elementární 

Míra složitosti 
složitý 
strukturovaný Strukturovanost nestrukturovaný 
jednoetapový Počet etap víceetapový 
statický Působení faktoru času dynamický 
deterministický Povaha působení faktoru času stochastický 
algoritmizovaný 

Objekt 
(rozhodovací situace, 
rozhodovací problém)

Algoritmizovanost heuristický 
modelový Způsob tvorby nemodelový 
nekonfliktní Varianty 

Konfliktnost důsledků konfliktní 
monokriteriální Kritéria Počet kritérií multikriteriální 
v okolí otevřeném Otevřenost okolí v uzavřeném 
statický Působení faktoru času dynamický 
deterministický 

Okolí a stavy světa 

Povaha vývoje stochastický 


