
Rozhodujeme se každodenně, dě-
láme rozhodnutí triviální i taková, 
která mají dalekosáhlé dopady. 

Důležitá rozhodnutí děláme zpravidla na 
základě neúplných informací, v časové 
tísni a pod nátlakem různých zájmových 
skupin. Ve všech těchto případech si 
potřebujeme v krátkém čase vyhodnotit 
dostupné informace a výsledky názorně 
prezentovat takovým způsobem, aby 
byly snadno srozumitelné nám i ostat-
ním. Využití profesionálních nástrojů 
pro sběr, analýzu a názornou prezentaci 
informací umožňuje významně zvýšit 
efektivitu rozhodování.   

Lidské rozhodnutí je zpravidla 
více či méně iracionální
Když si člověk pročítá články týkající se 
IT podpory rozhodování, snadno získá 
dojem, že se veškerá rozhodnutí činí 
na základě chladné racionální úvahy. 
Nebo by se alespoň činit měla. My lidé 
se však zpravidla rozhodujeme i na zá-
kladě jiných než racionálních pohnu-

tek. Naše rozhodnutí v menší či větší 
míře závisí na naší aktuální náladě, od-
vaze, laskavosti či citu pro spravedlnost, 
ale i na méně ušlechtilých pohnutkách, 
jako jsou chamtivost, strach či pocit 
ukřivdění. Mezi námi se najdou mistři 
v  racionálním zdůvodňování iracio-
nálních rozhodnutí. Proč tomu tak je? 
Možná proto, že lidský mozek je nejslo-
žitější strukturou ve známém vesmíru. 
Skládá se z desítek miliard mozkových 
buněk, které jsou navzájem propojeny 
triliony synapsí. Každý mozek je jiný 
a jeho struktura se navíc neustále mění. 
To, čemu říkáme iracionální pohnutky, 
jsou často věci, které byly do lidského 
mozku naprogramovány nejen v prů-
běhu života konkrétního člověka, ale 
i během desítek tisíc let vývoje lidstva, 
a pokud jde o vývojově starší části 
mozku, pravděpodobně i o miliony let 
dříve. Někdy jsou nám ony iracionální 
pohnutky na obtíž, ale v krajních situa-
cích či v neznámém prostředí nám po-
máhají přežít. 

Pro naplnění rozhodnutí často 
potřebujeme další lidi
Učinit rozhodnutí je důležité, ovšem 
stejně tak důležité je rozhodnutí uvést 
v život. Pro realizaci rozhodnutí velmi 
často potřebujeme přímou, nebo nepří-
mou podporu ostatních. Proto se v zá-
sadních otázkách málokdy rozhodujeme 
sami. Zjistili jsme totiž, že abychom pro 
rozhodnutí získali podporu ostatních, je 
nevyhnutelné je do rozhodování nějakým 
způsobem zapojit. Do procesu rozhodo-
vání tak často nezveme lidi na základě 
jejich kognitivních kompetencí, ale na zá-
kladě jejich vlivu na realizaci rozhodnutí. 
Jinými slovy, proces rozhodování má 
v lidské komunitě vliv na schopnost ko-
operace, vzájemnou důvěru i na sociální 
prestiž jednotlivců. Konkrétnímu člověku 
dokonce můžeme způsobit hlubokou 
frustraci tím, že neustále odkládáme roz-
hodnutí, které je pro něj důležité. Rozho-
dování je často založené na odhadu toho, 
jak budou reagovat ostatní. Teorie her 
nás učí, jak minimalizovat rizika a jaké 
jsou vítězné strategie proti inteligentnímu 
protivníkovi. Je však třeba stále mít na 
paměti, že díky různým pohnutkám se 
člověk často nezachová inteligentně. 

Rozhodovat se pouze na základě 
známých faktů ve většině 
případů nestačí
Pro strategické rozhodování potřebu-
jeme znát nejen fakta, ale i kontext 
rozhodovací situace. Vždy se snažíme 
odhadnout cíle, motivaci a charakter 
našich spojenců či protivníků. Roz-
hodujeme-li se za nejistoty pramenící 
například z unikátnosti dané situace, 
potřebujeme zapojit mozkové závity, 
které jsou mimo naší vědomou kont-
rolu a nazýváme je „intuicí“, „čichem 
na něco“ či „mrazením v zádech“. 
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A když jsou do rozhodovacího procesu 
zapojeny další osoby, potřebujeme mít 
společný obraz situace, abychom si na-
vzájem rozuměli. 

Jak lze i přes to všechno dělat 
lepší rozhodnutí? 
Profesionální nástroje Tovek pro sběr, 
analýzu a názornou prezentaci informací 
dokážou vyhodnotit informace v kon-
textu rozhodovací situace a propojit je 
do uceleného pohledu. Umožňují zpra-
covat a analyzovat údaje, které pochá-
zejí z rozmanitých zdrojů, v prakticky 
libovolném formátu a pomáhají se v nich 
snadno zorientovat. To je bez těchto ná-
strojů zpravidla nemožné, protože růz-
ných formátů bývá mnoho, informace 
jsou nepropojené a nekonzistentní. 

Nástroje Tovek jsou založeny na 
vizuál  ní prezentaci informací. Pro člo-
věka je vizualizace klíčová, protože to, 
co by nám snadno uniklo v tabulkách 

a grafech, nás ve vztahovém nebo časo-
vém diagramu doslova bací do očí. Lid-
ský mozek totiž dokáže skvěle interpre-
tovat vztahy a rozpoznávat vzory. Díky 
názorné prezentaci informací ve správ-
ném kontextu dokážeme aktivovat části 
mozku, které nemáme pod vědomou 
kontrolou, a využít naši intuici a pocity. 
To umožňuje podstatně zvýšit efektivitu 
rozhodování za nejistoty. 

Vizuální prezentace informací je o to 
důležitější, rozhodujeme-li se v kolek-
tivu. Pak se bez společného obrazu 
situace prostě neobejdeme. A samot-
ným rozhodnutím to nekončí. Abychom 
dosáhli žádoucího výsledku, musíme 
rozhodnutí naplnit. K tomu je potřeba si 
za rozhodnutím stát, tedy vědět, na zá-
kladě čeho a proč jsme se určitým způ-
sobem rozhodli. A ve většině případů 
si nevystačíme s tím, že rozhodnutí 
věříme my sami. Je potřeba přesvěd-
čovat a motivovat ostatní. K tomu se 
skvěle hodí vizuální výstupy, které nám 
pomohly se správně rozhodnout. Čím 
větší firma či organizace, tím větší počet 
lidí je třeba motivovat a dostat na svou 
stranu, a tím důležitější je role nástrojů 
Tovek při podpoře rozhodování.  

MIROSLAV NEČAS

Business development manager  

ve společnosti TOVEK
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