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PROGNOSTICKÉ METODY A JEJICH VYUŽITÍ
V RESORTU MO

Prof. Ing. Ladislav BUŘITA, CSc.

Anotace:
Autor se v příspěvku zabývá spojením prognostiky s řídicí činností na strategické 

úrovni, s lidským myšlením a s vědecko-výzkumnou činností. Je zde objasněn pojem 
a obsah prognostiky, systematizace metod, technik a postupů. Dále jsou rozebírány 
metody předpovědi kvalitativní a kvantitativní; pasivní, aktivní a normativní; Delfský 
panel a Brainstorming; Pravdivost předvídání.

¬¬¬

1. ÚVOD
Článek vychází ze studie „Přehled prognostických metod použitelných pro řízení 

vědy, obranného výzkumu, vývoje a technologií v podmínkách ČR“, zpracované jako 
grantový úkol Ústavu strategických studií (ÚSS) Vojenské akademie (VA) v Brně v roce 
2001. Prognostika (Forecasting) je disciplína spojovaná s řídicí činností především na 
strategické úrovni (koncepční úvahy a podklady k rozhodování), je spojována s lidským 
myšlením (předvídání, vize) a s vědecko-výzkumnou činností (studie budoucnosti).

Jedná se komplexní interdisciplinární činnost. Zlatým věkem prognostiky byla 
šedesátá až osmdesátá léta. V té době byla prognostika zejména v západní části dříve 
rozděleného světa, i na základě státních podnětů v důsledku studené války, cílevědomě 
rozvíjena a obohacována. Byla organizována řada seminářů, sympozií a pracovních 
setkání a též probíhal systematický sběr informací o prognostických metodách. Jako pří-
slušníka resortu obrany mne zaujalo, jako již po několikáté v jiných oblastech, že v čele 
zájmu o pokrok prognostiky a jako hlavní uživatel prognostických služeb, stálo minis-
terstvo obrany USA. V bývalém Československu se rozvíjela prognostika na vysokých 
školách ekonomických a zejména v Prognostickém ústavu Akademie věd. 
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2. POJEM PROGNOSTIKY
Odkud vycházejí podněty pro prognostiku? Kdo prognózy vyžaduje a kde je 

jejich potřeba? Podněty pro prognostiku vychází z výkonu státní moci, z hospodářské 
činnosti, z dopravy, ekologie, techniky, …, prostě odevšad, kde je snaha o poznání 
budoucího vývoje a jeho cílevědomé ovlivnění.

Protože většina významných rozhodnutí má své dopady do budoucnosti, provází 
je informační neurčitost a informační nejistota. Obzvláště pak v situaci trvale se mění-
cích podmínek. Snaha po odstranění či zmírnění nejistoty o budoucnosti, vzhledem 
k našemu současnému jednání, to je trvalý podnět pro tvorbu prognóz.

Co je vhodným problémem pro předpověď? Jsou to plány, rozpočty, projekty, 
výsledky výzkumu a jejich využití, akviziční procesy, stav a vliv prostředí a to v oblas-
tech trhu a nancí, průmyslové výroby, výroby potravin, technologického vývoje, zásob 
přírodních zdrojů, sociálního prostředí, mechanizmů řízení, vojenství atd. Přitom je 
žádoucí dosažení stavu systematického předvídání, získávání dlouhodobého pohledu, 
podchycení hlavní trendů a případně jejich cyklického charakteru.

Předmětem prognostiky je shromažďování poznatků, zkušeností a představ 
o budoucnosti, získaných racionálními postupy a logickými úvahami. Prognostika 
zkoumá řešení úloh a postupy myšlení o budoucnosti, koriguje intuitivní předpovědi, 
zajímá se o význam představ o budoucnosti, jako podkladu pro jednání a rozhodování 
lidí. Prognostika chápe budoucnost jako objektivně možnou, pravděpodobnou, nikoliv 
utopickou.

Budoucnost je chápána jako systém událostí a procesů, které mohou v určitém 
čase za určitých podmínek nastat. Předmět prognózy lze zobrazit jako charakteristiky 
vývoje a změn. Prognóza vyjadřuje vývoj jako tendenci, trend nebo probíhající proces; 
změnu (jako příčinu vývoje) v podobě událostí uskutečňujícího se jevu. Studium budouc-
nosti by mělo poskytnout návod pro optimální jednání lidí.

Prognóza je systematicky odvozená a co do spolehlivosti ohodnocená výpověď 
o budoucím stavu skutečnosti, která má nastat za určitých podmínek a zpravidla i v urči-
tém čase. Je obvykle tvořena souborem alternativních možností budoucnosti a variant-
ních cest k nim vedoucích. Oproti prosté předpovědi se k ní nutně dospělo aplikací 
prognostických metod, na základě řízené činnosti, s využitím vědeckých poznatků.

Prognostika přináší představy, domněnky, modely o budoucnosti, která ještě nee-
xistuje (může se jednat, ke stejnému problému, o více prognóz alternativ budoucího 
vývoje). Pokud takové hypotézy o budoucnosti vznikly racionálními postupy, exaktní 
metodou, hovoříme o prognóze. Prognóza může být v představě o budoucnosti zahrnuta 
zcela, případně může v ní být v kombinaci s intuitivními výroky nebo se v ní neuplatní 
vůbec. 

Prognózování je systematické zkoumání budoucnosti a formulování vědeckých 
výpovědí o možných variantách vývoje. Není to teoretická činnost praktikovaná osa-
moceně, ale je spjata s obecným vědeckým poznáváním, které vychází z poznatků 
o minulosti, věnuje se přetváření současnosti, na základě hodnocení možností a potřeb 
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budoucnosti. Ve společenské praxi se prognózování stává součástí procesu řízení a plá-
nování. Vědecká úroveň prognóz je především daná jejich komplexností, úplností, 
víceoborovostí a názorností. 

Prognostika může sehrát výraznou roli v rozhodovacích procesech. Pokud, při 
určitém zjednodušení, vymezíme tři stadia rozhodovacího procesu, uplatní se prognos-
tické metody a postupy v každé z jmenovaných:

1. Formulace problému, o kterém máme rozhodnout – tomu odpovídá informační 
činnost rozhodovatele.

2. Hledání možných cest k přijetí rozhodnutí – tomu odpovídá konstruktivní činnost 
rozhodovatele.

3. Výběr určité cesty – tomu odpovídá alternativní činnost rozhodovatele.

Efektivnost prognózy je vztah mezi přínosy a náklady na její sestavení. Účinky lze 
vyjádřit jako působení výsledků prognostické činnosti při jejich uplatnění. Odvozují se 
z funkcí prognózy (informační, analytické, syntetické, …). Náklady vznikají v jednotli-
vých etapách prognostické činnosti (analýza, tvorba, převod do praxe, …). Účinky pro-
gnóz posuzujeme na základě oceňování charakteristik jejich vypovídajících schopností 
(spolehlivost, přesnost, komplexnost, …).

Hodnota prognózy pro uživatele spočívá v informačním (proč?, jak?, co?) a zna-
lostním (vysvětlení budoucí reality) obsahu. Než se k takovému stavu dojde, je třeba 
poznat uživatelskou potřebu prognózy – stanovit diagnózu uživatele a navrhnout postup 
přípravy prognózy. Funkce prognostiky:
v Poznávací a informační funkce – prognózováním získáváme nové poznatky 

o budoucích jevech a procesech, jejich zprostředkování v názorné formě pro uži-
vatele usnadňuje i komunikaci mezi zástupci různých oblastí (řízení, správa, věda, 
občanská hnutí, …). Rovněž zahrnuje propagaci výsledků prognostické praxe.

v Heuristická (objevitelská) funkce – orientování a podněcování rozvoje vědecké 
práce tím, že ji orientuje na netradiční a dosud nerozpracované problémy.

v Analytická funkce – rozbor a objasnění příčin vývoje, mezioborových vztahů; 
dekompozice komplexních procesů a jevů na dílčí, identikace jejich charakteris-
tik.

v Syntetizující funkce – integrace prognóz a vyjádření vlivů dílčích procesů a jevů 
na společenský vývoj.

v Hodnotící funkce – váha hodnotících kritérií na jednotlivé varianty prognózy, 
objasnění optimální proporce mezi možnostmi a cíli v oblasti předmětu pro-
gnózy.

v Interpretační funkce – výklad požadavků a podmínek uplatnění prognózy 
v praxi.

v Normativní funkce – odvozování aktuálních norem jednání a variantních cílů ze 
strategie budoucího vývoje. Porovnávají se prognosticky navržené cíle s odpoví-
dajícími realizačními opatřeními. Po schválení se stávají součástí normativních 
dokumentů (plány, postupy, projekty, harmonogramy).
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v Explorativní funkce – orientace na opatření, která povedou k přizpůsobení vůči 
prognózou předvídaným důsledkům vývoje.

v Realizační funkce – převádění prognóz do společenské praxe.
v Regulativní a varovná funkce – cílevědomá činnost předpokládá nejen si uvědo-

mění požadavků ze stanovených cílů, ale i prostředků a způsobů jejich splnění. 
Regulace vychází z dostatečného pochopení možných důsledků realizovaných 
činností.

Prognostická praxe má interaktivní charakter, musí docházet k výměně poznatků 
mezi prognostikem a uživatelem prognóz. Jde předně o dostatečně podrobné a přesné 
stanovení cílů uživatelské praxe, bez jejich pochopení nelze dojít k užitné předpovědi. 
Prognostická praxe, trvale zapojena do strategie společenského života, může přispět ke 
stabilizaci strategických rozhodnutí. Každé rozhodnutí obecně trpí nedostatkem předpo-
vědí. Čím větší rozhodnutí nás čeká, tím rozsáhlejší by měla být předpověď.

3. SYSTEMATIZACE PROGNOSTIKY A PROGNÓZ
Základními metodami predikce jsou předpovědi kvalitativní a kvantitativní. 

Z množství metod kvalitativních lze zvýraznit metodu Delfského panelu a z kvantitativ-
ních pak extrapolační metodu s využitím časových řad. Základní typy predikce podle 
předpokladové části jsou předpovědi pasivní, aktivní, a normativní.

Pro tvorbu pasivní předpovědi reprezentuje vhodný postup především extrapo-
lační metoda. Aktivní předpovědi pak budeme spojovat s analýzou cílů, modelováním 
a tvorbou scénářů budoucnosti. Normativní prognózy jsou odvozovány od žádoucích 
budoucích cílů.

Významnou etapou prognózování je analýza předmětu prognózy. Na základě 
výsledků analýzy může být prognóza řešená jako explorativní (výzkumná), normativní 
(cílová) a to s globálním záběrem nebo pro lokální potřeby. Klasikaci prognóz lze 
uskutečnit podle objektu, období, cíle, rozsahu, složitosti, stupně determinovanosti. 
Z pohledu časového horizontu může být prognóza krátkodobá, střednědobá, dlouho-
dobá.

Z prognostických metod mají významné postavení metody expertizní. Patří mezi 
ně Brainstorming, Delfský panel, morfologická analýza, metody her a scénáře budouc-
nosti. V prognostické praxi se uplatňují modely matematické (extrapolační předpis pro-
jekce), gracké a grafové (strom významu, strom cílů), simulační a postupy eventuelně 
přístupy exaktní (logicky vyjádřený postup), heuristické (objevování nových cest), sys-
témové.

4. OČEKÁVANÉ PROGNÓZY PRO VRCHOLNÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY
Z charakteristiky potenciálních uživatelů lze očekávat i obsah zpracovávaných 

prognóz:
v Vývoj bezpečnostních rizik pro ČR, předpokládaná opatření pro jejich eliminaci.
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v Stav a vývoj zdrojů pro zajištění obrany (osoby, věcné prostředky, výrobní pro-
gramy a kapacity, vědecký a výzkumný potenciál).

v Strategická koncepce obrany a její konfrontace s bezpečnostními riziky, zdroji pro 
zajištění obrany a navrhovanými opatřeními.

v Odpovídá vývoj ozbrojených sil strategické koncepci obrany? (profesionalizace, 
počty a struktura, priority výstavby a rozpočet, atd.).

v Rozpočet a jeho optimální využití k zajištění obrany.
v Věda, výzkum a vývoj, průmyslový potenciál ve prospěch obrany.
v Odpovídá příprava armády k plnění strategických cílů obrany?

Vlastní postupy v přípravě prognóz lze v obrysech načrtnout v etapě předpro-
gnózní analýzy, rozpoznání strategie uživatele a vytvoření jeho organizačního modelu.

Předprognózní analýza by měla:
v Rozpoznat strategii jednání uživatele.
v Zjistit, kde v učící smyčce vznikají uživateli nejistoty (v čem má nedostatek infor-

mací?).
v Stanovit, co bude předmětem prognostických rozborů.

Rozpoznat strategii jednání uživatele znamená:
v Zmapovat jeho cíle a jejich souvislosti.
v Určit kritéria pro vyhodnocování cílů.
v Ohodnotit jednotlivé cíle ve strategii jednání.
v Vyjádřit strategii modelem.

Organizační model potencionálního uživatele, stanovení jeho cílů předpokládá 
znalost jeho jednání, specikaci účelové funkce. Model institucionální reality (tedy 
rozbor cílů) vychází ze studia plánů, programů, koncepcí, záměrů, působností, poslání, 
… a jejich vztahů.

5. PŘEHLED PROGNOSTICKÝCH METOD, TECHNIK, MODELŮ
A POSTUPŮ

Vypořádat se přehledným způsobem s množstvím prognostických metod, technik, 
postupů a modelů je velmi náročný úkol. Jednak to vyplývá z celé řady disciplín, co 
do prognostiky zasahují a pak v praktické prognostické činnosti se metody, techniky, 
postupy a modely v jednotlivých etapách přípravy a tvorby předpovědi vzájemně prolí-
nají a doplňují.

Je zřejmé, že příprava, sestavení a vysvětlení předpovědi je spojeno s pozorová-
ním dějů v realitě a jejich analýzou, s racionálními úvahami a odvozováním soudů na 
základě zjištěných předpokladů. Prognostika vyžaduje shromáždění a úpravu dat, ze 
kterých se výpočetními postupy získají hodnoty o budoucnosti. Prognostické postupy 
vedou rovněž k sestavení vzorců a soustav rovnic, tedy matematického modelu pro 
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simulaci, ale rovněž tak v prognostických postupech jsou využívány a zpracovány 
názory expertů.

Aplikace prognostických metod je individuální záležitost, nelze postupovat sché-
maticky a nejlépe je uplatnit kombinaci více metod. Při vlastním postupu řešení pro-
gnózy bereme v úvahu charakteristiky metodické, informační a komunikační.

Metodikou prognózování rozumíme postupy poznávací činnosti, užití množiny 
vzájemně se doplňujících metod a postupů. Je závislá na možnostech, schopnostech 
a potřebách prognostika. Často se setkáváme v prognostické praxi s několika metodi-
kami, které sledují jeden a tentýž cíl.

5.1 Metody kvalitativní a kvantitativní
Kvalitativní metody, někdy též nazývané subjektivní či úvahové (Judgmental), 

jsou v prvém případě uplatněny tehdy, pokud historická data, týkající se k předpovídané 
události, jsou nedostačující nebo nejsou k dispozici a ve druhém případě pokud předpo-
vídané události nelze postihnout kvantikovatelnými informacemi či se jedná o techno-
logické změny. Případně sem můžeme řadit tzv. předběžné prognózy, odvozené intuicí 
a zkušenostmi.

Základní užité postupy v kvalitativních metodách vychází ze zkušeností, úvah či 
názorů expertů. Kvalitativní procedury jsou buď výzkumné anebo normativní. Výzkumné 
metody vychází z informací o minulosti a přítomnosti, aplikují heuristické přístupy 
směrem do budoucnosti (často sledováním všech možných scénářů) tak, aby výsledná 
předpověď odpověděla na otázku, co a kdy by mělo v budoucnosti nastat.

Naproti tomu normativní předpověď zahajuje budoucími cíli a od nich se vrací do 
přítomnosti zjišťováním s jakými zdroji a technologiemi jsou tyto cíle dosažitelné a jaká 
omezení přitom musí být eliminována.

Heuristické metody racionalizují a systematizují tvůrčí práci při sestavování pro-
gnózy, umožňují přehledně a účelně uspořádat velké množství prognostických infor-
mací, vedou k vyloučení logických chyb a zbytečných omylů. Zkracují řešení tím, že 
zkoumají jen ty varianty řešení, které s určitou pravděpodobností uspokojí požadavky 
řešení. V prognostice se jedná především o přístupy, které nepracují se spolehlivými daty 
nebo zákonitostmi vývoje, ale se zkušenostmi prognostika a intuicí experta při volbě 
různých hypotéz o budoucnosti.

Jmenujme a objasněme některé z typických kvalitativních metod:
v Naivní extrapolace (Naive Extrapolation).
v Předpověď na základě konsensu (Jury of executive opinion).
v Delfský panel (Delphi Panel).
v Analogie či historická analogie (Analogy).

Při naivní extrapolaci vycházíme z jednoduchého předpokladu, že budoucí 
výsledky jsou vlastně rozšířením výsledků aktuálních událostí. Takže budoucí předpo-
věděná hodnota se rovná hodnotě aktuální (naměřené).
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Předpověď na základě konsensu vychází z názorů expertů v typických remních 
činnostech jako je marketing, výroba, odbyt, nance apod.

Delfský panel je metodou, která má svůj původ v oblasti vojenství při pro-
gnózování složitých problémů. Metoda předpokládá zapojení expertů z oblasti tvorby 
předpovědi. Jsou dotazováni v dialogu či písemné anketě v několika kolech s něko-
likatýdenními intervaly a vyjadřují předpověď hodnotami zvolených parametrů podle 
předem vydaných instrukcí. V průběhu tvorby předpovědi zůstává každý expert pro 
ostatní experty anonymní.

Kladené otázky jsou typu: „Dojde podle Vašeho mínění k takové události či ten-
denci?“ Jednotlivé odpovědi expertů jsou shromážděny, vyhodnoceny, sumarizovány, 
zpracovány do tabulek a tak jsou předány znovu všem účastněným expertům. Experti, na 
základě předaného podkladu, mohou svoji předchozí předpověď korigovat. Toto se cyk-
licky opakuje, pokud nejsou odpovědi stabilizovány. Avšak v mezním případě ke shodě 
nemusí dojít, pokud experti setrvají důsledně na svých výchozích hodnoceních.

Například pro oblast předpovědi „objevy a vynálezy“ by mohl postup delfského 
panelu být následující:

1. V prvním kole jsou experti požádáni, aby uvedli objevy a vynálezy, které pova-
žují za potřebné a uskutečnitelné v nejbližších padesáti letech v oblasti, ke které 
mají bezprostřední vztah. Odpovědi se vyhodnotí a sestaví se seznam nejčastěji se 
objevujících předpovídaných objevů a vynálezů.

2. Všem, kteří odevzdali dotazník v prvním kole, se zašle vytvořený seznam a požá-
dají se, aby uvedli termín, ve kterém se s pravděpodobností např. 75 % daný objev 
a  vynález uskuteční. Rovněž by měli uvést důvody, proč odhadnuté datum usku-
tečnění nemůže být dříve či později. Případně by mohli ještě seznam doplnit. 
Odpovědi se statisticky vyhodnotí (medián a kvartily dat realizace událostí).

3. Ve třetím kole je expertům sděleno, u kterých prognóz došlo ke shodě. Ti experti, 
jejichž odhad se lišil, jsou požádání o zdůvodnění svého názoru. Případně mohou 
znovu svůj odhad upravit nebo se zde mohou upřesnit nejasnosti. Následuje sta-
tistické vyhodnocení jako v předchozím kole.

4. Ve čtvrtém kole se zopakuje obsahově kolo třetí s další precizací otázek a upřes-
nění odpovědí, pokud nebylo v předchozím kole dosaženo dostatečné shody.

Metoda analogie se využívá k prognózování jednoho systému na základě zkou-
mání jeho podobnosti s charakteristikami jiného systému (reálného či abstraktního). 
Snažíme se nalézt co nejvíce shodných podstatných vlastností a znaků. Vybíráme je však 
náhodně, neměli bychom se nechat ovlivnit předčasně utvořeným názorem. U zkouma-
ných charakteristik je nutno sjednotit jejich obsah a formu.

Historická analogie předpokládá předpověď na základě minulých událostí, které 
jsou analogické současné situaci. Je založena na zobecňování historických zkušeností 
a důsledky a souvislostmi sociálních, ekonomických a technických jevů. Technika kvan-
titativní historické analogie srovnává hodnoty charakteristik trendů historického a pro-
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gnózovaného trendu. Technika kvalitativní historické analogie se používá spíše pro 
získání názorného podobenství vývoje.

Závěr ke kvalitativním metodám:
v Za hlavní přednost metod lze považovat využití velkého množství informací.
v Nevýhodou metody je její nesystematičnost v měření a vyhodnocení přesnosti 

předpovědi a možná předpojatost expertů.
v Jsou vhodné pro dlouhodobé předpovědi.

V kvantitativních metodách se, v protikladu ke kvalitativním, aplikuje statis-
tická analýza dat z minulosti v různých časových pohledech. Prognostik s využitím 
historických dat identikuje cestu předpovědi, k ní přidá vhodný matematický model 
a pomocí rovnic modelu předpovídá body v budoucnosti. Takový přístup předpokládá, 
že identikovaná cesta pro předpověď pokračuje i do budoucnosti. Kvantitativní metody 
se člení do dvou skupin:

1. Vycházející z časových řad (Time-series).
2. Ekonometrické nebo příčinné (Econometric or causal).

Modely časových řad analyzují chronologické sekvence pozorování jednotlivých 
proměnných. Pozorování mohou být uskutečněna ročně, kvartálně, měsíčně, týdně, 
denně, každou hodinu, atd. Zájmová proměnná může obsahovat jednotlivé naměřené 
údaje, údaje agregované či odvozené z ekonomické či jiné oblasti. Každopádně metody 
využívající časové řady vychází z předpokladu, že studiem minulých hodnot a jejich 
pohybu v čase, lze předpovědět budoucí hodnoty analyzované proměnné.

Příčinné (deterministické) modely odvozují hodnoty předpovídané proměnné 
(závislé) z chování jiných proměnných (nezávislých). Například, velikost budoucího 
prodeje lze odvodit z objemu aktuálních výdajů, disponibilních příjmů zákazníků, ceny 
produktů, apod. Cílem příčinných modelů je vyjádření vztahů mezi nezávislými pro-
měnnými matematickým vzorcem k určení předpovídaných hodnot proměnné závislé.

Metoda extrapolace je založena na prodlužování sledovaných vývojových řad. 
Vychází z předpokladu, že sledovaný proces se bude v budoucnu vyvíjet stejným 
směrem nebo i stejnou intenzitou. Poměrně vysokou poznávací hodnotu má extrapolace 
tehdy, pokud se podaří formulovat zákonitosti vývoje prognózovaného jevu nebo pro-
cesu například formou křivky vývoje. Byly popsány tyto základní křivky vývoje (viz 
obrázek 1):
v Vývoj podle přímky (polynomu prvního řádu) s lineární růstem/poklesem, což je 

poměrně řídký jev, který se ve společnosti a přírodě vyskytuje spíše výjimečně. 
v Vývoj podle cyklické křivky, tedy periodicky se opakující jev.
v Vývoj podle paraboly (polynomu druhého řádu) pro trendy charakterizované 

jedním sklonem.
v Vývoj podle exponenciály, popisuje jevy, jejichž intenzita neustále narůstá/klesá. 

Zpravidla se jedná o počáteční stavy prognózované skutečnosti.
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v Vývoj podle logistické křivky („S“ - křivky) je typickým pro společenské jevy. 
Vyjadřuje fakt, že exponenciální růst/pokles probíhá pouze do určité meze.

Extrapolační metody mohou být orientované na zjišťování trendů parametrů, na 
zkoumání funkčních nebo strukturních charakteristik objektů prognózy.

Postup uplatnění metod extrapolace zahrnuje etapy:
1. Určení parametrů trendu.
2. Výběr dat charakterizujících minulý vývoj.
3. Volba délky extrapolovaného období.
4. Určení funkce (křivky) vyjadřující budoucí trend.

Trend popisuje vztahy mezi dvěma nebo více parametry. Je-li jedním z těchto 
parametrů čas jedná se o časové řady sledovaných ukazatelů. Trend je denován, pokud 
jsou k dispozici data z více než dvou cyklů jeho průběhu a je-li možné určit jeho počátek 
a konec. Volba parametrů vychází z uživatelem požadovaného cíle prognózy. Dostatečně 
rozsáhlý seznam parametrů získáme soustředěním na ukazatele, které jsou nositelem 
pokroku. Po určení hlavních parametrů vývoje, zjišťujeme parametry vedlejší, odvo-
zené, doprovodné a jejich vlivy (urychlení/brždění trendu).

Pro určené parametry vývoje následuje sběr dat. Data tvoří buď časovou řadu 
nebo řadu vzájemných vztahů na čase nezávislých. Časové řady se vhodně sestavují 
ze zpracovaných statistik (objem národního důchodu, počet automobilů, počítačů, spo-
třeba paliv, …). Časovou řadu charakterizuje uspořádanost a chronologie dat, kde jed-
notlivé údaje jsou v absolutních (naměřených) velikostech ve zvoleném intervalu nebo 
jako okamžité hodnoty nebo lze pracovat s odvozenými hodnotami v podobě poměrných 
či průměrných hodnot. V časových řadách se rozpoznávají složky trendové, cyklické 
(sezónní) a náhodné.

Pro volbu délky extrapolovaného období existují 2 přístupy. První předpokládá, 
že spolehlivě předvídatelné trendy mají jen dlouhodobou povahu a proto je nutno analy-
zovat minulý průběh co nejdále (délka prognózy nesmí být delší než referenční řada). 
Druhý přístup proti tomu nepovažuje minulost za směrodatnou, protože budoucnost 
nikdy nemůže opakovat všechny vlivy ve stejné intenzitě a směru. Platí pak jen pro krát-
kodobá období do 5 let.

Křivka budoucího trendu může být některá z výše jmenovaných nebo i jakákoliv 
jiná křivka. Rozptýlené hodnoty parametru trendu vyrovnáváme některou z matematic-
kých nebo grackých metod. Známá je například metoda regrese a korelace. V první 
etapě uplatnění této metody v prognostice se zpravidla hledá vhodná regresní funkce, 
která co nejvěrněji prokládá a vyrovnává uspořádaný soubor hodnot, vynesených v kore-
lačním diagramu. Ve druhé fázi se zjišťuje, do jaké míry kolísají empirické hodnoty 
v korelačním diagramu okolo nalezené regresní funkce. Korelaci teoretických a naměře-
ných hodnot vyčíslíme metodou nejmenších čtverců a těsnost jejich závislosti pak kore-
lačním koecientem.
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 Závěr ke kvantitativním metodám:
v Po vhodném výběru nezávislé proměnné (proměnných), spočívá předpověď pouze 

na hodnotách této proměnné a je tudíž objektivní.
v Existují způsoby měření přesnosti předpovědi.
v Pokud je jednou model sestaven, je generování předpovědi závislé pouze na čase.

v Jsou vhodné pro krátkodobé a střednědobé předpovědi.

Obr. 1: Křivky vývoje
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5.2 Predikce pasivní, aktivní a normativní
Řešení pasivní predikce je postupem prognostické praxe, který je nejméně kom-

plikovaný. Vychází ze zákonitostí o realitě a výsledcích měření, z nich pak prognostik 
extrapoluje výroky o budoucnosti tam, kde výchozí závislosti platí i v budoucnosti. 
Základní kroky projekce:

1. Nalezení representativní měřitelné charakteristiky prognózované reality.
2. Stanovení časové závislosti hodnot této charakteristiky.
3. Určení budoucí hodnoty charakteristiky dle extrapolačního vzorce.

Zatímco první krok má výzkumný charakter, druhý a třetí krok je spojen s pozo-
rováním, měřením a výpočetním zpracováním. Rozhodující význam má volba charak-
teristiky, měla by být stálá vůči časovým změnám, citlivá k odpovídajícímu vyjádření 
prognózované reality a mít vhodnou formu pro matematické zpracování. Výběr charak-
teristiky vede na hledání přímo měřitelných veličin, spolehlivě s ní souvisejících.

Naměřené hodnoty se uspořádají do časové posloupnosti – časové řady tak, aby se 
dalo z nich usuzovat s pomocí extrapolačního vzorce na hodnoty budoucí. Určení tohoto 
vzorce je náplní metod matematické statistiky. Vypočtený výsledek podrobujeme ještě 
na základě zkušeností kritickému pohledu z hlediska důvěryhodnosti. Výsledek může 
být označen za nedůvěryhodný, pokud přesáhne určitou přípustnou hodnotu. 

Do aktivní predikce zahrnujeme výroky o lidských činnostech a jejich důsled-
cích, zakládající se na poznání reality. Odvozování výroku o budoucnosti je úsudkem 
o důsledcích lidské činnosti. Ve vztahu k pasivním predikcím jde navíc o užití intuitiv-
ních metod k odhadování vztahů činnost – důsledek. Metody odhadu spoléhají na zna-
losti expertů k vyhodnocení reality, zachycené nějakým modelem. Postupujeme ve 3 
krocích:

1. Vytvoření modelu prognózované reality.
2. Predikce budoucnosti expertním odhadem nebo simulací (na základě modelu).
3. Generování scénářů budoucího vývoje reality.

Tvorba modelu by měla zachytit vztahy mezi jednáním lidí a realitou, která je 
tímto jednáním ovlivněna a zároveň toto jednání podmiňuje. Pro jednoduchou představu 
modelu vystačíme s verbálním popisem, ve kterém zpracujeme na základě dotazování 
expertů seznam okolností, které mají vliv na jednání. Model by měl určit proměnlivé 
vztahy a vlastnosti prvků ve zjednodušeném systému. Jeho tvorba obsahuje určení sou-
boru prvků, které charakterizují předmět prognózy; určení a kvantikace interakcí uvnitř 
daného souboru, umožňující opravu výsledné prognózy při změně podmínek a odvození 
variantních vývojových podmínek a organizačních opatření vedoucích k dosažení urči-
tých cílů dle alternativ rozvoje předmětu prognózy. Prognostický model lze popsat sou-
stavou rovnic, gracky, slovním popisem, tabulkami apod.

Modelování může být založeno na logických postupech (analogie, scénáře, …), 
může uplatnit matematicko-ekonomické nástroje (statistika, ekonometrie, …) nebo může 
využívat informatické zdroje a techniky (rozbor patentové dokumentace, …).
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Pro složitější modely nutno aplikovat systémový přístup. Účelově vymezený úsek 
reality – systém dekomponujeme na prvky a zobrazíme jejich vzájemné interakce z hle-
diska cílového chování systému. Rozhodující je správné určení účelové funkce (cíle sys-
tému), je zde nutná dobrá znalost uživatele prognózy.

Předvídáním nutných nebo žádoucích cílů a stavů budoucnosti, cest a lhůt jejich 
dosahování se věnuje prognózování normativní. Postupuje tak, že k zadaným cílům, 
potřebám nebo představám o žádoucích stavech v budoucnosti hledá a oceňuje možné 
varianty jejich dosažení.

Praxe normativních predikcí nejprve analyzuje institucionární realitu, vyjádří ji 
modelem a s jeho pomocí tvoří představy o budoucnosti. Jednotlivé budoucí stavy orga-
nizace jsou ovlivněny normami, které na jednání institucí i osob působí. Zkoumají se 
dopady prvků strategie jednání na utváření budoucnosti. Výsledkem jsou doporučení na 
úpravu strategie jednání. Můžeme opět hodnotit hierarchický systém cílů a prostředků, 
z nich vytvořit strom významnosti.

Složitost prognostické praxe zde ovlivňuje aktivní jednání účastněných. Dochází 
k vývoji zájmů, což se obtížně odhaduje. Prognostik se snaží usuzovat na vztah vědomí 
jednajícího k realitě, pomáhá si přitom například historickou analogií nebo teorií her.

Mezi volbou prognóz mohou být některé z dále jmenovaných, jako například 
explorativní (výzkumné) prognózy, které vypovídají o možných budoucích vývojo-
vých stavech a tendencích jevů a procesů. Odhalují směr a intenzitu budoucího vývoje. 
Schématicky je hledání cílů znázorněno na obrázku 2 (vlevo).

Normativní (cílové) prognózy vypovídají o možných nebo dokonce nutných 
variantních cestách k žádanému cíli. Předem je tedy stanovena norma, které má být 
dosaženo. Schématicky je hledání cest k cíli znázorněno na obrázku 2 (vpravo).

 

Obr. 2: Hledání cílů a hledání cest k cíli

Metoda Brainstorming („bouření mozků“, „víření myšlenek“) vznikla jako reakce 
na pasivní, netvůrčí a nízkou úroveň diskusí a porad. Jejím cílem je podněcovat tvůrčí 
myšlení tak, aby mohla být formulována nová netradiční řešení zvoleného problému. 
Má zabránit závislosti názorů diskutujících na názorech autorit, má vyloučit potlačo-
vání nových myšlenek a progresivních názorů. Podstata metody spočívá v rychlé diskusi 
mezi účastníky jednání na dané téma, ve které jsou respektovány následující poža-
davky:
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v Formulace předmětu diskuse je volbou mezi obecným a konkrétním zadáním. 
Obecnější zadání vede k získání komplexnějších názorů, konkrétnější zadání pak 
k přesnějším a výstižnějším názorům. Téma diskuse by mělo být známo v dosta-
tečném předstihu.

v Kritizovat názory a návrhy v průběhu diskuse se zakazuje (zejména frázemi typu 
„to nejde“, „je to složitější“, „kdo to bude dělat“, …). Mělo by se tím předejít 
prosazování předsudků a tradičních představ o řešení zvoleného problému.

v Myšlenky je třeba formulovat přesně a výstižně, aby názorů bylo předneseno co 
nejvíce. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že mezi nimi budou i názory netradiční 
a progresivní. Doba jednoho vystoupení by neměla přesáhnout několik minut 
(3—5), stanoví se na začátku jednání.

v Jednání řídí organizátor (moderátor), který musí zabezpečit nenucený spontánní 
průběh diskuse tak, aby myšlenky mohly vznikat a být vyslovovány zcela volně 
bez obav ze zesměšnění, ztráty prestiže apod. Moderátor usměrňuje diskusi pouze 
tematicky, sám nediskutuje (jeho autorita by mohla ovlivnit diskutující). Vyslo-
vené názory nehodnotí, nezaujímá k nim žádné stanovisko.

v Účastnící jednání vstupují do diskuse bez úvodů a zdvořilostních frází, nehlásí se 
o slovo. Diskuse může rozvíjet i již vyslovené názory jiných účastníků jednání. 
Proto by neměli být účastni lidé ješitní, netolerantní, ti s „patentem na rozum“. 
I přes snahu o odstranění bariér ovlivňování je vhodné, aby účastníci jednání se 
příliš nelišili svoji odbornou úrovní a jejich zaměření by mělo mít mezioborové 
složení.

v Počet účastníků by měl respektovat komunikační optimum, tj. asi 3—12. Diskuse 
by neměla trvat více jak 2 hodiny, měla by probíhat v dopoledních hodinách, v pří-
jemném prostředí. O celé diskusi musí být veden pečlivý zápis.

6. STANOVENÍ PRAVDIVOSTI PŘEDVÍDÁNÍ
Předpověď je výsledkem určitého řetězu poznávacích činností, jejichž východis-

kem jsou již ověřené nebo prokázané poznatky. To jsou tedy východiska předvídání. 
Mezi východisky a výsledky předvídání jsou většinou logické vztahy, ale mohou být 
i intuitivní. Předvídání jako celek je pravdivé, pokud jsou pravdivé veškeré jeho části 
(východiska, postupy, výsledky).

Abychom mohli předvídat jakýkoliv objekt, který v budoucnosti vznikne nebo 
bude objeven, musíme ve většině případů vycházet z minulých a současných poznatků. 
Avšak samotná znalost faktů o přítomnosti netvoří podmínku postačující pro předvídání. 
Spolu s fakty je nutno znát i vývojové tendence předvídaných jevů a procesů, případně 
jejich zákony.

Takže shrnuto, předvídání předpokládá znalost východisek dvojího druhu:
1. Fakta, popisující konkrétní situaci.
2. Zákony, teorie a tendence, odrážející charakteristiky vývoje.
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Stanovení pravdivosti každého druhu východisek má rozdílný charakter. Výchozí 
fakta potvrzují svoji pravdivost porovnáním se skutečností. Složitější je potvrzení prav-
divosti zákonů, teorií a tendencí, což potvrzuje trvale vedené diskuse v tomto směru. 
Konstatujme pouze, že různé vědecké disciplíny mají různé způsoby ověřování pravdi-
vosti zákonů.

Nejsnazší odpověď na otázku pravdivé předpovědi je její srovnání a nastalou sku-
tečností. Tato odpověď je banální a neakceptovatelná, neboť nelze čekat, až budoucnost 
nastane. Potřebujeme mít možnost posoudit spolehlivost předpovědi ještě dříve. Jednou 
z cest je uplatnění verikačních postupů, jako jsou:
v Přímá verikace – ověření stejné předpovědi jinou metodou.
v Nepřímá verikace – porovnání dvou předpovědí stejného objektu, jež vycházejí 

z rozdílných východisek.
v Verikace oponenturou – vyvracení kritických námitek k výsledkům předpovědi.
v Verikace kompetentním expertem – porovnává výslednou předpověď s názorem 

experta, který se na tvorbě předpovědi nepodílel.

7. ZÁVĚR
Cílem článku bylo vzbudit pozornost k problematice prognostiky, ke které je na 

ÚSS VA k dispozici rozsáhlá studie. Vhodné metody, techniky a postupy prognostiky by 
se měly postupně dostat do praxe ÚSS VA a s jejich pomocí pak podpořit rozhodování 
v resortu MO.
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