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Škola pre 21. storočie 

Viacnásobné rozhodovanie 
 

Účel a použitie 

Pri použití brainstormingu alebo iných tvorivých metód, pri ktorých získame dlhý zoznam námetov. 
Metóda viacnásobného rozhodovania umožní postupným výberom dospieť k niekoľkým námetom 
s najvyššou hodnotou pre ďalšie spracovanie. 

Princíp: 

Metóda viacnásobného rozhodovania je kombináciou viacerých  konvergentných metód, ktoré je možné 
používať aj osobitne: 

• bodovanie (hlasovanie) 

• stanovovanie priorít (ranking) - verejné, tajné 

• diskusia 

• formulovanie výhod a nevýhod 

• kriteriálne rozhodovanie. 

Postup 

1. Objasňovanie. Facilitátor/moderátor prečíta všetky nápady a zastaví sa pri tom nápade, ktorý je 
niektorému z účastníkov nejasný. Požiada autora nápadu o jeho stručné objasnenie. 

2. Preferencie. Na počiatočné zredukovanie množstva nápadov je možné použiť jednoduché alebo 
viacnásobné bodovanie podľa jedného alebo niekoľkých kritérií. (Príklad:  každý zo skupiny má 
označiť tri najzaujímavejšie a tri najoriginálnejšie nápady, ktorým sa chcú ďalej venovať, pričom pre 
každé z kritérií volíme inú farbu  či značku). Všetky položky, ktoré dostanú aspoň jeden hlas, (bod) 
ďalej spracovávame. 

3. Priority. Ďalšie rozhodovanie určuje priority - od najmenšej po najväčšiu. Účastníci udeľujú celkom 6 
bodov, tri body najvyššej priorite, dva body druhej priorite a jeden bod tretej priorite. (Pri väčšom 
počte účastníkov je možné rozdeľovať 7 bodov, 4 body a 1 bod, alebo 10bodov, 5bodov a 1 bod.) Je 
dôležité, aby facilitátor vopred stanovil, aké najnižšie skóre je prijateľné. Napr. môže vyhlásiť, že 
položka, ktorá nedosiahne aspoň 3 body, nebude ďalej braná do úvahy. 

4. Diskusia. Keď počet položiek dosiahne prijateľné množstvo pre ďalšie spracovanie, facilitátor vyvolá 
skupinovú diskusiu. Diskusia pomáha vyjasniť námety, obohatiť ich a dopracovať a poukáže na ich 
možné prínosy a zápory. Facilitátor usmerňuje diskusiu  tak, aby mali možnosť zapojiť sa všetci 
členovia. Pri väčšom počte účastníkov je možné zvoliť diskusiu v podskupinách s písomnými 
výstupmi. 

5. Záver. Je možné dosiahnuť kombináciou diskusie a bodovania. Záver s troma námetmi usporiadanými 
do poradia je lepší ako záver len s jedným námetom. Vytvoria sa tak premyslené alternatívy pre 
prípad neschodnosti prvého námetu. Voľba a spracovanie troch variant tiež zabráni vytvoreniu dvoch 
táborov v pracovnej skupine,  z ktorého každý obhajuje jednu variantu. 

Poznámka:  
Základnou podmienkou, ktorú musí facilitátor pri rozhodovaní zabezpečiť, je férovosť a objektivita. Aby sa 
zabránilo taktizovaniu, hlavne pri zastúpení rôznych záujmových skupín, je vhodné voliť tajné bodovanie - t. j. 
účastníci svoje preferencie zapíšu. 

Metodické materiály programu Riadená zmena v škole. 
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