
DELPHI METODA 
 
 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY  
➢ Jedná se o techniku strukturovaného zjišťování názorů 

a kompetentních a odhadů předních expertů v daném 
oboru, hledání řešení, heuristické (založené na zpětné 
vazbě) dotazování a prognózování 

➢ Je to specifický způsob získávání odborných názorů pomocí 
tří hlavních způsobů dotazování 

• face-to-face 

• několikakolového opakování (2–3 kola iterací s časovým 
omezením) 

• real-time Delphi (v rozmezí několika týdnů mohou 
respondenti opravovat své odpovědi a navzájem reagovat 
na odůvodnění ostatních, a to ať ve formě on-line diskuze 
nebo fóra) 

➢ Pomáhá při plánování a predikci dlouhodobé budoucnosti 

➢ Dvě varianty Delphi 

A. „klasická“ (cíl: nalezení shody mezi experty ohledně 
budoucího vývoje za pomoc numerického vyjádření, např. 
v jakém roce bude na silnicích jezdit 50 % elektromobilů) 

B. „policy“ (cíl: ne nutně shoda, ale získání názorů větší skupiny 
expertů ohledně definice problému, návrhu řešení, jejich 
efektivity či průchodnosti, např. jaký je podíl osob, pro které 
opatření XY zásadně nezmění jejich situaci) 

➢ Třemi základními principy je anonymita (s výjimkou face-to-
face Delphi), strukturované a kontrolované podávání 
informací a iterativnost 

➢ Po každém kole se účastníkům dostane kontrolované odezvy, 
při které se dozví organizované skupinové shrnutí (většinou 
ve formě statistiky)  

➢ Na základě toho mohou své názory doplnit, upravit, 
přehodnotit, potvrdit či dovysvětlit 

➢ Dotazníkových kol může být tolik, kolik uzná zpracovatel 
za vhodné pro dosažení konsensu (většinou ale stačí 3 kola) 

➢ Díky anonymitě respondenti mohou vyjádřit své názory 
a nejsou ovlivňováni jako při běžné komunikaci 

 

 

 

  

      

 

 

18–19 týdnů 

 

on-line i off-line 

 

Min. 5 expertů 
 

POZITIVA   
➢ Anonymita během konzultace, pak vhodné 

odanonymizování účastníků 

➢ Omezuje skupinové myšlení, konformismus a vliv 
seniorních názorů 

➢ Není nutné skupinové setkání (lepší časová flexibilita 
a zamezení konfliktu ve skupině) 

➢ Stejná váha názorů účastníků 

➢ Interakce a poskytnutí zpětné vazby 

➢ Přehledná prezentace odpovědí 

➢ Díky vícekolovému dotazování (možnost změnit názor) 
větší přesnost a spolehlivost získaných odpovědí 

NEGATIVA   
➢ Celý proces zabere velké množství času 

➢ Velká důležitost výběru expertů a struktury 
dotazníku 

➢ Možnost „odpadnutí“ respondentů mezi 
koly 

➢ Možnost, že nedojde ke konsenzu 

 

KDY VYUŽÍT DELPHI?  
➢ Při řešení širokých komplexních problémů 

➢ Kdy nejsou dostupné potřebné informace 
(neexistují nebo je jejich získání příliš 
finančně náročné) 

➢ Je velká důležitost informovaného názoru 
zapojených stran (stejně důležitý nebo 
důležitější než tvrdá data) 

➢ Existuje riziko vzniku konfliktů, neshod 
a obtíží při komunikaci ve skupině 

➢ Při obtížné organizaci skupinových setkání 
(časové důvody) 

➢ Potřebná heterogenita nebo anonymita 
odpovědí 

➢ V jiných analytických pracích – nalezení 
shody nad definicí veřejně politických 
problémů a diskuze ohledně 
efektivity/průchodnosti potenciálních 
řešení. 



Time management 
Jedno z hlavních negativ této metody je 

časová a finanční nákladnost. Níže je 

uvedena orientační představu a shrnutí, co 

od metody lze očekávat (přibližný časový 

rozvrh je pro on-line formu; v případě off-line 

formy je nezbytné počítat s delším časovým 

obdobím) 

1. - 2. týden  

- Obecná příprava 

• Sestavení panelu odborníků 

• E-mailové adresy účastníků 

• Vyspecifikování formy spolupráce 

• Vypracování doprovodných textů 

- Spuštění a konfigurace on-line systému  

• Vytvoření otázek pro první kolo 

• Vytvoření zvacího e-mailu 

• Obvolání účastníků ohledně formálního 

souhlasu 

• Vytvoření prvního kola v on-line systému 

Delphi (uživatelé, hesla, texty apod.) 

3. – 5. týden 

- Realizace prvního kola dotazování 

- Obvolání respondentů 

6. – 7. týden 

- Zpracování výsledků prvního kola 

a zahájení druhého kola 

• Analýza dat 

• Představení výsledků 

• Pozvání účastníků e-mailem k účasti 

v dalším kole 

8. – 10. týden 

- Druhé kolo dotazníků  

• Obvolání těch, kteří neodpověděli 

11. – 12. týden 

- Zpracování výsledků druhého kola 

a zahájení třetího kola 

- Analýza dat – reakce na argumenty 

- Rozeslání pozvánek e-mailem k účasti 

v dalším kole 

13. – 15. týden 

- Třetí kolo dotazníků 

16. – 17. týden 

- Zpracování výsledků třetího kola 

(průběžná zpráva) 

18. – 19. týden 

- Závěrečná zpráva 
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KDE MŮŽE NASTAT PROBLÉM? 

➢ Vnucení názoru organizačního týmu 
přílišným specifikováním otázek, které 
nedovolí vnímat problém z jiných 
pohledů 

➢ Podcenění náročnosti Delphi 
a nedostatečné odměnění respondentů 
a organizačního týmu 

➢ Předpoklad, že Delphi může být 
náhradou za veškerý osobní kontakt 
během dané situace 

➢ Nedostatečné prozkoumání neshod, 
takže lidé s extrémními názory odejdou 
z dotazování předčasně a vznikne uměle 
vytvořený konsenzus 

➢ Špatná prezentace a sumarizace 
výchozích dat a nezaujetí společnosti 
výsledky  

Zajištění nízké míry odpadnutí 

a. Nedělat dotazníky moc náročné 

- Doba vyplnění dotazníků max. 30 minut 
- Jednoznačné zadání otázek  
- Pokusit se co nejvíce snížit míru 

dissensu 

b. Motivovat účastníky 
- Motivace může být finanční nebo 

formou společenských odměn 
- Ujistit účastníky, že výsledky budou 

použity v praxi a pomohou zlepšit i jejich 
činnost  

c. Připomínat se 
- Zasílat účastníkům informace, osobní 

kontakt, pravidelné newslettery 

Dosažení konsenzu 

1. Neposkytovat žádné informace 

o konsenzu mezi koly 

2. Při neshodě na ni upozornit (poprosit 

o odůvodnění u položek, u kterých 

nepanuje shoda) 

3. Tři kola dotazování odpovídají zhruba 

75% šanci na dosažení konsenzu 

4. Konsenzus není vždy nutný, neshoda toho 

též mnoho napoví. Dívat se spíše 

na stabilitu odpovědí 

 



Zde jsou vysvětleny fáze a kroky Delphi metod. První fáze 

(přípravná fáze) a první část druhé fáze (personální vedení a 

úkoly) jsou pro všechny metody stejné. Následně jsou 

rozepsány jednotlivé varianty a jejich specifika.  

 

Pro kýžený výsledek Delphi metody je 

důležité: 

➢ Pozorně vybrat skupinu respondentů a expertů 
(snaha o co největší heterogenitu) 

➢ Přizpůsobit formu a design konkrétním 
potřebám řešeného problému 

➢ Zajistit poctivost a nezaujatost v organizačním 
týmu 

➢ Zajistit společný jazyk a logiku, pokud jsou 
respondenti jiných národností 
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1. Přípravná fáze 

Definice problému 

S definicí problému může pomoci například vhodná 
literatura, workshopy nebo osobní rozhovory. Díky 
osobním rozhovorům můžeme získat pohledy 
ostatních na dané téma a zjistit, zda řešený problém 
rozšířit nebo zúžit. Při tomto kroku je také důležité se 
ujistit, že Delphi metoda je pro daný problém opravdu 
vhodná. 

 

 

 
2. Realizace 

Personální vedení a úkoly 

I. Organizační tým  
- Vypracuje dotazník 

- Identifikuje a najme experty 

- Distribuuje dotazníky 

- Po každém kole analyzuje dotazníky a dává 

zpětnou vazbu expertům 

II. Odborníci 
- Vyplňují dotazníky 

III. Moderátoři 
- Moderátoři se uplatňují pouze ve variantě 

face-to-face (jsou potřeba minimálně 2) 

 



Oč se jedná? 

➢ Projekt zabývající se vývojem 
megatrendů a velkých společenských 
výzev, které budou ovlivňovat svět 
v příštích desetiletích 

➢ Iniciátor projektu – Rada pro výzkum, 
vývoj a inovace, která ho zadala 
prostřednictvím Technologické agentury 
ČR v programu Beta2 

➢ Řešitel projektu – České priority 

➢ Hlavní záměr – vytvoření mechanizmu 
k identifikaci priorit v oblasti 
společenských výzev a potřebám 
výzkumu společenských výzev 

 

➢ Projekt má přesah pro využití ve veřejné, 
akademické a podnikatelské sféře 
a v neziskovém sektoru 

➢ Kdy – říjen 2020 až červen 2021 

➢ Cíl – vytvořit a plně implementovat 
metodiku pro identifikaci megatrendů 
a velkých společenských výzev 
významných pro Českou republiku 

➢ Základní požadavky zpracování – 
evidence-based přístup, inkluzivnost, 
transparentnost, opakovatelnost, 
realizovatelnost a využití hodnotových 
rámců kvality života, rezilience 
a udržitelný rozvoj 

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE: MEGATRENDY  

A VELKÉ SPOLEČENSKÉ VÝZVY  

Poučení, které praxí získali 
➢ Je opravdu důležité, aby skupina byla maximálně heterogenní. 

➢ Formulace otázek nebyla zcela jednoznačná. 

➢ Ne všichni poskytovali odůvodnění, někteří poskytovali jen 
částečné vstupy. 

➢ U některých účastníků byla velmi silná a významná korelace mezi 
deklarovanou úrovní expertizy a hodnocením. 

➢ Osobní kontakt s účastníky byl klíčový, bylo potřeba rozesílat 
upozornění. 

➢ Metoda generuje jednoduchý grafický výstup (bubble-chart + 
word cloud a frekvenční tabulka). 

➢ Matice expertů může být užitečná nejenom pro transparentnost 
výstupů Delphi, ale i při sestavování vlastního expertního panelu. 

➢ Experti a expertky jsou zpravidla časově velmi vytížení (Delphi je 
pro ně pouze jedna z mnoha aktivit) a musí věřit, že jejich časová 
investice povede k reálnému dopadu (pokud od expertů není 
získán potřebný a očekávaný výstup, pravděpodobně jim metoda 
nedává smysl). 

➢ Chce-li se po expertech a expertkách jejich čas, je žádoucí jim ho 
adekvátně zaplatit, přestože finanční kompenzace pro ně není 
zpravidla tak důležitá, jako finální výsledek. 

➢ Je důležité zvolit vhodný způsob komunikace. V tomto ohledu se 
doporučuje kontaktovat odborníky na komunikaci, kteří s tím 
mohou pomoci. 

➢ Klíčová je jednoznačnost a pochopitelnost otázek, které jsou 
kladeny (formulaci otázky je dobré dopředu otestovat – méně 
otázek může ve výsledku znamenat více). 

➢ Každý expert či expertka potřebuje po organizační stránce něco 
jiného (je dobré se připomínat, poslat pozvánku do kalendáře, 
nerušit, volit pouze krátké e-maily). Je nutné 
komunikovat individuálním přístupem! 

➢ Zpracování dat je náročné, je možné využít specializovaný 
software na Delphi. 

Situace, které byly řešeny 
➢ Jak efektivně zapojit odbornou veřejnost? 

➢ Komplikace při sestavování expertní skupiny vzhledem 
k ambicióznosti projektu. 

➢ Kolik oblastí megatrendů/společenských výzev nechat experty 
hodnotit? 

➢ Jak formulovat otázky v Delphi vzhledem ke komplexnosti celého 
zadání? 

➢ Komplikace při sestavování harmonogramu Delphi vzhledem 
k obsáhlosti podkladů. 

➢ Jak co nejlépe ošetřit subjektivitu expertů při hodnocení? 

➢ Jakou míru obecnosti/konkrétnosti hodnocení zvolit? 

➢ Komplikace při zpracovávání průběžných výstupů. 

➢ Jak nezahltit experty? 

Více informací k projektu: 

www.megatrendy.cz  

Kontaktní osoba: Jan Kleňha 

(České priority)  

E-mail: jan@ceskepriority.cz;  

mobil: +420 777 301 091 

http://www.megatrendy.cz/
mailto:jan@ceskepriority.cz

