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V celom svete prichádzajú do rozporu zástancovia dvoch základn˘ch smerov bádania v oblasti teórie rozhodovania, a to normatívneho a deskriptívneho. Vyrie‰en˘
pritom nie je problém ich uÏitoãného prepojenia.
Na jednej strane poznáme pouÏitie matematicko-‰tatistickej metodológie na optimalizáciu rozhodovacích procesov, ktoré v‰ak zatiaº nevystihujú skutoãné potreby simulácie ekonomick˘ch vied, manaÏmentu a manaÏérskeho rozhodovania. Tieto prístupy zvyãajnû naz˘vame normatívnymi. Od posledného pokusu o maximálne
priblíÏenie matematického aparátu ekonomike fuzzy mnoÏinami Ameriãana Zadeha
uplynulo 20 rokov. Od t˘ch ãias proces zbliÏovania zostal na rovnakej úrovni, t. j. matematici ãakajú na ekonómov, k˘m im pripravia dobre ‰truktúrovan˘ problém, lebo
so stochastick˘mi ekonomick˘mi javmi sami pracovaÈ nevedia.
Na druhej strane sú zasa humanitní vedci, ktorí sa spoliehajú len na súbor vied
o ºudskom konaní. Hlavn˘m nástrojom ich deskriptívneho prístupu je opis ãiÏe
deskripcia, ktorá sa odohráva predstavovaním verbálne logick˘ch v‰eobecn˘ch modelov rozhodovacieho procesu. Proces zbliÏovania s normatívnymi vedcami má opaãn˘
charakter. Chcú od matematikov, aby im poskytli také metódy, ktoré by ich deskriptívnym modelom dali vedeck˘ ráz, pretoÏe sa sami v modernom matematickom aparáte nevyznajú.
Od neskor˘ch 70-tych rokov 20. storoãia sa vo svete ‰íri tretí, kompromisn˘ (hybridn˘) smer, prepájajúci deskriptívne prístupy opisu s matematick˘m podloÏením
v‰eobecn˘ch modelov rozhodovacieho procesu. Matematick˘ aparát síce zatiaº priniesol veºa optimalizaãn˘ch metód rozhodovania, ale zaloÏen˘ch takmer vÏdy na monokriteriálnych optimách, ktoré v‰ak nenachádzajú Ïelateºn˘ ohlas v ekonomickej
realite, lebo nedisponujú spoºahliv˘mi a vierohodn˘mi metódami na suboptimálne
multikriteriálne rie‰enia.
Na‰a hypotéza rie‰ení vychádza zo slovensko-ãeskej ‰koly manaÏérskeho
rozhodovania, vyvíjanej od r. 1971 Alexandrom âestnûjsím na ãesk˘ch a slovensk˘ch vysok˘ch ‰kolách. Smeruje od hybridného chápania normatívnych a deskriptívnych prístupov k semialgoritmickému modelovaniu manaÏérskeho rozhodovania.
Rozvíja pritom nielen vedomé, ale aj podvedomé informaãné naplnenie rozhodovacích procesov s prenesením na tímové rozhodovanie na multikriteriálnej konzensuálnej báze.
Hypotéza je zaloÏená na modeloch ekonomického merania prv˘ raz pouÏit˘ch v tímovej ekonomickej diagnostike, ktoré pomocou ‰kál (stupníc) spolu s málo vyuÏívanou teóriou vierohodnosti dekódujú kognitívne správanie sa ºudí v socioeko-
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nomick˘ch manaÏérskych systémoch. Zah⁄Àame do nej znalostn˘ manaÏment na
skúmanie hlbinn˘ch psychologick˘ch fenoménov ãloveka-rozhodovateºa. Tieto v praxi
schodnej‰ie modely sme pre ich hybridn˘ charakter nazvali semialgoritmické modely multikriteriálnych rozhodovacích procesov. Sú totiÏ schopné ãerpaÈ potrebné informácie nielen z vedom˘ch, ale aj podvedom˘ch aÏ nevedom˘ch zdrojov
ná‰ho poznania.

V tomto príspevku sme chceli predloÏiÈ prvé v˘sledky vedeckej práce mladého tímu doktorandov, ktorí sú vãlenení do bádateºského v˘skumu Katedry
stratégie a podnikania Fakulty managementu UK v Bratislave; v˘sledky
sa predkladajú v podobe aplikovateln˘ch verzií semialgoritmického modelovania procesu tímového manaÏérskeho rozhodovania na vedeckú diskusiu.
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The paper concerns multiple-criteria framework in decision-making theory. It advocates socalled semi-algorithmic modeling in the managerial decision-making process where subconscious decision processes are also considered.
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