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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o netradičním využití metod a nástrojů managementu kvality 

v metodě cílových nákladů pří stanovování cílové ceny produktu. V práci je popsán postup 

navrhovaného řešení průzkumu požadavků a návrhu ceny produktu formou interaktivního 

dotazování. Metoda QFD, resp. maticový diagram této metody tzv. „Dům kvality“ je součástí 

vyhodnocení interaktivního dotazování a uceluje informace získané tímto průzkumem. 

„Metoda průzkumu návrhu požadavků a ceny produktu“ rozšiřuje informační bázi na základě, 

které je stanovena cílová cena produktu. 

Znalost požadavků a ochoty zákazníků za požadavky platit je rozhodujícím faktorem pro 

správné stanovení cílové ceny produktu.  

Klíčová slova: 

Nástroje managementu kvality, metody managementu kvality, metoda cílových nákladů, 

zjišťování požadavků zákazníka, stanovování cílové ceny produktu 

     

Abstract 

The thesis deals with untraditional use of methods and tools of quality management in the 

method of target costing when determining the target price of the product. The thesis 

describes procedure of the proposed solution of exploration requirements and design price of 

the product in the form of interactive querying. QFD method, respectively matrix diagram of 

the method called "House of Quality" is part of the evaluation of interactive querying and 

reinforces the information obtained from this survey. “Method of examination of the 

application requirements and the price of the product” extends the basis under which is 

established the target price. 

Knowledge of requirements and consumers' willingness to pay for requirements is a critical 

factor in determining the correct target price of the product. 

Key words: 

Tools of quality management, quality management methods, the method of target costs, 

identifying customer requirements, setting target price of the product 
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Úvod 

Pokud uvažujeme, že kvalita je stupeň plnění požadavků zákazníků a dalších 

zainteresovaných stran, pak můžeme prohlásit, že komplexní pochopení této problematiky a 

následné plnění požadavků se stává nutným předpokladem pro úspěch organizace v tržním 

prostředí a její schopnost konkurovat ostatním subjektům na trhu. Tato schopnost organizace 

plnit požadavky je ovlivněna řadou faktorů, které se na výsledné kvalitě podílí různou vahou, 

a to po celou dobu reprodukčního cyklu výrobku a ve všech procesech od definování 

strategie, návrhu a vývoje produktu, procesu realizace, nakupování, vlastní výroby, 

skladování, expedice, dodání až po jeho likvidaci. Pokud jsou v některém z těchto procesů 

požadavky zákazníků ať interních či externích špatně pochopeny nebo vůbec nerozpoznány, 

může to vést ke snížené spokojenosti zákazníků, což se zákonitě projeví 

v konkurenceschopnosti organizace. 

Diplomová práce „Netradiční využití vybraných metod a nástrojů managementu kvality“ 

navazuje na projekt specifického výzkumu SP 2013/38 s názvem „Možnosti zvyšování 

schopnosti organizací plnit požadavky zainteresovaných stran“. V rámci tohoto projektu jsem 

se podílel na řešení tématu „Rozvoj nástrojů managementu kvality s cílem zvyšovat schopnost 

plnit požadavky.“   

Oblastí na kterou se tento projekt zaměřil a na který nyní navazuje tato diplomová práce, je 

rozvoj vybraných nástrojů managementu kvality využívaných v dílčích fázích reprodukčního 

cyklu produktu, např. při návrhu a vývoji produktu a procesu, ve vlastní výrobě nebo 

uplatňování zpětné vazby od zákazníků a dalších zainteresovaných stran s cílem zvyšovat 

schopnost organizací tyto požadavky plnit. V projektu jsem nastudoval literaturu týkající se 

metod managementu kvality, např., sedm tradičních a sedm nových nástrojů managementu 

kvality, QFD – dům kvality. Dále jsem v rámci řešení projektu prověřoval možné oblasti, v 

kterých by se mohly tyto tradiční nástroje využít, např. fuzzy logika, neuronové sítě a 

nákladové hledisko. V projektu jsem pak rozpracoval hlavně oblast nákladového hlediska a 

jeho metod, které je možné použít v kombinaci s nástroji a metodami managementu kvality 

pro lepší pochopení požadavků zákazníků a jejich následné plnění.  
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V úvodních kapitolách diplomové práce budou shrnuta základní zjištění z projektu 

specifického výzkumu SP 2013/38, dále bude proveden teoretický rozbor stávajících přístupů 

k aplikaci vybraných metod a nástrojů managementu kvality a jejich zařazení do jednotlivých 

fází reprodukčního cyklu produktu. Následně se budu zabývat možností netradičního použití 

metod managementu kvality a jejich propojení s ekonomickými nástroji. 

V návaznosti na předešlé kapitoly a výstupy z projektu bude rozpracován postup metody, jež 

bude kombinovat vybranou metodu managementu kvality a metodu nákladového hlediska. 

Tato metoda bude popsána a představena na případové studii, která vysvětlí komplexně 

postup této nově modifikované metody. 

Cílem této diplomové práce je analyzovat a navrhnout možnou metodu propojení vybraných 

metod a nástrojů managementu kvality a nákladového hlediska pro zlepšení pochopení a lepší 

plnění požadavků zákazníka při zachování co nejnižších nákladů.  
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1 Projekt specifického výzkumu SP 2013/38  

1.1 Cíl projektu 

Projekt specifického výzkumu SP 2013/38 s názvem: „Možnosti zvyšování schopnosti 

organizace plnit požadavky zainteresovaných stran“ byl prvním impulsem pro tuto 

diplomovou práci. V rámci projektu jsem se podílel na řešení dílčího cíle „Návrh postupu 

pokročilého uplatnění některých tradičních nástrojů managementu kvality.“  

Cílem projektu byl rozvoj vybraných nástrojů managementu kvality, které jsou využívány 

v dílčích fázích reprodukčního cyklu produktu, např. při návrhu a vývoji produktu a procesu, 

vlastní výrobě nebo uplatňování zpětné vazby od zákazníků a dalších zainteresovaných stran 

s cílem zvyšování schopnosti organizací tyto požadavky plnit.   

1.2 Řešení projektu 

V tomto projektu jsem se zaměřil nejprve na průzkum metod managementu kvality v různých 

reprodukčních fázích cyklu produktu. Prvním krokem byl sběr informací o metodách a 

nástrojích managementu kvality samostatně. Posléze jsem průzkum rozšířil na oblast metod a 

postupů z jiných kategorií než je kvalita, kterými jsou fuzzy logika, neuronové sítě a 

nákladové hledisko. Po dokončení průzkumu jednotlivých metod a nástrojů jsem začal 

vyhledávat možnosti kombinací různých metod managementu kvality a výše zmíněných 

metod a nástrojů fuzzy logiky, neuronových sítí a nákladového hlediska v zahraniční literatuře 

a online dostupných databázích. Bližší srovnání přináší tabulka č. 1 

Následně jsem v projektu rozpracoval jednoduchou koncepci průzkumu požadavků a ochoty 

zákazníků platit za tyto požadavky. Tato metoda průzkumu má posílit vstupní informace pro 

metodu cílových nákladů (target costing) spadající do oblasti nákladového hlediska. A jelikož 

plnění požadavků je základním předpokladem kvality, tak i vhodné plnění požadavků 

v návaznosti na nízké náklady může posílit konkurenceschopnost organizace. 

„Metoda průzkumu návrhu požadavků a ceny produktu“ je online průzkum interaktivním 

dotazníkem s jedinou otázkou, a to: „Zda je zákazník ochoten za jím navržený produkt 

zaplatit námi navrženou cenu.“ Před zodpovězením otázky, zda je ochoten zaplatit naši cenu, 

má zákazník možnost sestavit vlastní vizi produktu ve smyslu možnosti vydefinovat si 

požadavky a funkce, které by měl produkt mít. Požadavky a funkce a jim přidělené náklady 
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jsou prvotně uloženy v databázi, z které jsou čerpány pro online interaktivní dotazník, kde si 

zákazník volí jednotlivé funkce a požadavky. Požadavky, jež databáze nezahrnuje, má 

zákazník možnost sám doplnit a obohatit tak organizaci o požadavky, které před tímto 

průzkumem nebrala v potaz. Dotazník díky online zpětné vazbě sestaví zákazníkovi 

výslednou cenu, na kterou byl tázán. Po zodpovězení otázky jsou výsledky odeslány zpět do 

databáze, kde se ukládají a následně po skončení celého průzkumu vyhodnocují. Díky této 

provázanosti je organizace schopna zachytit individuální požadavky zákazníka v návaznosti 

na jejich cenu. V této souvislosti je vhodným nástrojem pro porozumění požadavků zákazníka 

dům kvality, díky definování požadavků důležitých pro zákazníka při jeho ochotě za tyto 

požadavky zaplatit. 

Tabulka č. 1: Přehled různých kombinací metod a nástrojů managementu Kvality aj. oblastí  

 

QFD

Když cena hraje hlavni roli
Target Costing: Market Driven Product 

Design

QFD - nástroj pro rozhodování v oblasti 

DESIGN

http://www.businessvize.cz/organizace/targ

et-costing-kdyz-cena-hraje-hlavni-roli

http://books.google.cz/books?id=Bt9wyNYSz

0UC&printsec=frontcover&dq=target+costing

&source=bl&ots=PoEtj2BbEz&sig=6pMUtw7K

hvotTrw6BmoPi1vUns8&hl=cs&ei=O6-wS-

LuJZCOnQPFp-

zRDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resn

um=3&ved=0CBIQ6AEwAg#v=onepage&q=&f

=true>.

http://www.eps.ufsc.br/teses97/marly/

The Target Costing Approach: An 

Explanation of the Goals and Method

Target costing: the next frontier in 

strategic cost management

Key Factors in the Successful Application 

of Quality function deployment (QFD)

http://books.google.cz/books?id=j0hPFTbovl

YC&dq=target%20costing&hl=cs&source=gbs

_similarbooks

http://books.google.cz/books?id=14IoAQAA

MAAJ&dq=target%20costing&hl=cs&source=g

bs_similarbooks

Key Factors in the Successful Application of 

Quality function deployment (QFD)

Cost engeniring with quality function 

deployment

Technical Target Setting in QFD for web 

service systems using an artificial neural 

network

http://www.fat.uerj.br/intranet/disciplinas/

Desenvolvimento%20do%20Produto/Artigos

%20PDF/prod4.pdf

Technical Target Setting in QFD for web 

service systems using an artificial neural 

network

FMEA - fuzzy

Application of fuzzy QFD for enabling 

agility in a manufacturing organization A 

case study

QFD- and VE-enabled target costing: a 

fuzzy approach

Fuzzy Rule-Based Bayesian Reasoning 

Approach for priorization of failures in 

FMEA

Application of fuzzy QFD for enabling agility 

in a manufacturing organization A case study

QFD- and VE-enabled target costing a fuzzy 

approach

Fuzzy Rule-Based Bayesian Reasoning 

Approach for priorization of failures in FMEA

Fuzzy logic approach to prioritise 

engineering characteristics in quality 

function deployment (FL-QFD)

Fuzzy Approaches for Constructing 

House of Quality in QFD and Its 

Applications A Group Decision-Making 

Method

New FMECA Methodology Using 

Structural Importance and Fuzzy Theory

Fuzzy logic approach to prioritise engineering 

characteristics in quality function 

deployment (FL-QFD)

Fuzzy Approaches for Constructing House of 

Quality in QFD and Its Applications A Group 

Decision-Making Method

\New FMECA Methodology Using Structural 

Importance and Fuzzy Theory

Target costing

QFD-fuzzy
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1.3 Návaznost diplomové práce 

Bližší specifikace o koncepci „Metody průzkumu návrhu požadavků a ceny produktu“ budou 

popsány mnohem podrobněji v dalších kapitolách následujících po teoretickém představení 

oblastí, na kterých je metoda postavena. V této souvislosti se práce nadále nebude zabývat 

oblastmi fuzzy logiky či neuronových sítí. 

  

Rozhodovací diagram

Efektivní řazení heuristického binárního rozhodovacího 

diagramu založeném na FTA 
Critical Path Analysis With Fuzzy Activity Times

Using PERT as an Approximation of 

Fuzzy Project-Network Analysis

Efficient Ordering Heuristics in Binary Decision - based 

on FTA
Critical Path Analysis With Fuzzy Activity Times

Using PERT as an Approximation of 

Fuzzy Project-Network Analysis

Circle Chart for Monitoring of Periodic

Measurements
Fuzzy Critical Path Method

Circle-chart-for-monitoring-of-periodic-

measurements_2012
Fuzzy Critical Path Method

Analýza údajů v matici fuzzy Regulační diagramy fuzzy RD

Development of a supplier selection model using fuzzy 

logic

Economic statistical np-control chart designs 

based on fuzzy optimization

Časoprostorová metoda pro sledování 

obrazových dat

Development of a supplier selection model using fuzzy 

logic

Economic statistical np-control chart designs 

based on fuzzy optimization

A-spatiotemporal-method-for-the-

monitoring-of-image-data_2012

Evaluation of the supplier performance using an 

evolutionary

fuzzy-based approach

Fuzzy control charts for process

quality improvement and product

assessment in tip shear carpet

industry

Ekonomicko-statistické návržení grafu 

vstupní kontroly

Evaluation of the supplier performance using an 

evolutionary fuzzy-based approach

Fuzzy control charts for process quality 

improvement and product 

Economic-statistical-design-of-

acceptance-control-chart_2013

Síťový diagram
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2 Teoretický základ 

V této kapitole diplomové práce je obecně předestřen teoretický základ nástrojů a metod 

managementu kvality zahrnující metodu postupného zlepšování DMAIC, sedm nových a 

tradičních nástrojů managementu kvality, metodu QFD (quality function deployment). Dále 

teoreticky bude popsána oblast metod a nástrojů, které budou využity v praktické části práce, 

tzn. pro navrhovanou metodiku. 

2.1 DMAIC 

Pro jakékoliv zlepšování - například kvality výrobků, služeb, procesů, aplikací nebo dat - se 

používá univerzální metoda postupného zlepšování DMAIC - cyklus zlepšování, která je 

integrální součástí metody SixSigma. Jednotlivé fáze celého cyklu pomáhají docílit 

skutečného zlepšení. Písmena znamenají (D) Definování – (M) Měření – (A) Analýza – (I) 

Zlepšování – (C) Kontrola (regulace) a hlavními cíli v jednotlivých fázích cyklu zlepšování 

jsou[1]:  

(D) -  definování procesu, zákazníka a jeho požadavků na výstup procesu a odhad 

předpokládaných ekonomických přínosů projektu zlepšení 

(M) -  měření stávající výkonnosti celého procesu 

(A) -  analýza procesu, která si klade za cíl stanovit kořenové příčiny nízké výkonnosti 

procesu nebo výskytu chyb 

(I) –  volba, příprava a realizace opatření ke zlepšení výkonnosti celého procesu 

(C) –  udržení procesu na nově dosažené úrovni výkonnosti [1]  

2.2 Sedm základních nástrojů managementu kvality 

Nezastupitelnou roli v rámci cyklu zlepšování hraje skupina sedmi základních nástrojů 

managementu kvality, tj. soubor statistických metod a grafických technik napomáhajících 

řešení problémů s kvalitou. Sedm nástrojů managementu kvality bylo utříděno Ishikawou 

(roku 1960), byl jedním z prvních guru kvality[17]. Skupinu sedmi základních nástrojů 

managementu kvality reprezentují[7]: 

https://managementmania.com/cs/vyrobky
https://managementmania.com/cs/sluzba
https://managementmania.com/cs/proces
https://managementmania.com/cs/data
https://managementmania.com/cs/metody-rizeni-inovaci
https://managementmania.com/cs/six-sigma
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 Kontrolní tabulky a záznamníky 

 Histogram 

 Vývojové diagramy 

 Paretův diagram 

 Ishikawův diagram příčin a následků (rybí kost) 

 Bodový diagram 

 Regulační diagramy [1]  

Vhodné využití nástrojů managementu kvality v jednotlivých fázích výše zmíněného cyklu 

DMAIC je uvedeno v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: Zařazení sedmi základních nástrojů managementu kvality do fází cyklu 

DMAIC[1]

 

2.2.1 Kontrolní tabulky a záznamníky 

Je zcela zřejmé, že nosníkem managementu kvality je informační systém kvality, jehož 

největší část tvoří dokumentace prvotních údajů kvality. Aplikace ostatních metod řízení a 

zlepšování kvality se pak dále odvíjí od správného sběru a uchovávání dat. Právě ke sběru a 

záznamu těchto dat dochází prostřednictvím kontrolních tabulek a záznamníků, při jejichž 

tvorbě je třeba dodržet následující principy[1]: 

 princip stratifikace, 

 princip jednoduchosti a standardizace, 

 princip vizuální interpretace. 
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2.2.2 Histogram 

Histogram představuje grafické znázornění intervalového rozdělení četností (v oblasti řízení 

kvality jde např. o rozdělení četnosti hodnot znaku kvality - rozměrů, chemického složení, 

pevnosti, napětí, výkonu apod. nebo hodnot výrobních činitelů ovlivňujících kvalitu výrobků - 

řezných rychlostí, tlaků, teploty apod.). Jedná se o sloupcový graf, kde základna jednotlivých 

sloupků (osa x) odpovídá šířce intervalu a výška sloupků (osa y) vyjadřuje četnost hodnot 

sledované veličiny v příslušném intervalu. Díky přehlednosti a vcelku jednoduchému 

sestavení patří histogramy k nejznámějším a v praxi nejpoužívanějším jednoduchým 

statistickým nástrojům. Aplikují se při průběžné kontrole ve výrobním procesu, při studiu 

způsobilosti procesu, při analýze přesnosti a stability výkonu strojů, při výuce seřizovačů, 

operátorů i kontrolorů. Často se jich využívá při zpracování výkazů o výsledcích kontroly 

kvality, při periodické plánované prověrce způsobilosti zařízení.  

2.2.3 Vývojové diagramy 

Tyto diagramy jsou základním nástrojem zdokonalování procesu, neboť pomáhají odhalit, jak 

určité činnosti postupují tam, kde je možno identifikovat proces, a pochopit, jak proces 

funguje. Snadněji lze identifikovat zlepšení, zdokonalit úroveň komunikace mezi a 

pracovními skupinami v organizaci. Vývojové diagramy jsou univerzálním nástrojem popisu 

jakéhokoli procesu a jsou důležitou pomůckou při budování systému managementu kvality. 

Velmi užitečným nástrojem jsou vývojové diagramy při řešení těchto situací[3]: 

 vysvětlení procesu zákazníkům nebo uživatelům při prokazování kvality, 

 objasnění vazeb mezi činnostmi procesu novým pracovníkům, 

 odkrytí a objasnění vazeb mezi útvary participujícími na určitém procesu, 

 odhalení nedostatků v procesu (nevhodné, zbytečné činnosti, chybějící činnosti, 

zdvojování úsilí, zpožďování) a navržení zlepšení, 

 srovnání skutečného a ideálního průběhu procesu. 

2.2.4 Paretův diagram 

V oblasti řízení kvality je Paretův princip jedním z nejefektivnějších běžně dostupných a 

snadno aplikovatelných rozhodovacích nástrojů. Umožňuje oddělit podstatné faktory 

(například příčiny určitého problému s úrovní kvality) od méně podstatných a ukázat kam má 

být zaměřeno úsilí při odstraňování nedostatků v procesu zabezpečování kvality. Pro oblast 
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řízení kvality použil poprvé aplikaci známého Paretova principu americký odborník na kvalitu 

J. M. Juran, když zformuloval závěr, že 80-95% problémů s kvalitou je způsobeno malým 

počtem příčin (5 až 20%).  Tyto příčiny nazval „životně důležitou menšinou“, na kterou je 

v další analýze procesu třeba přednostně zaměřit pozornost, příčiny do hloubky analyzovat a 

odstranit či minimalizovat jejich působení. Ostatní příčiny (80-95%) nazval zprvu „triviální 

většinou“, později „užitečnou většinou“[1]. 

2.2.5 Diagram příčin a následku 

Diagram příčin a následku je důležitým grafickým nástrojem pro analýzu všech příčin 

určitého následku (problému s kvalitou). Označuje se rovněž jako Ishikawův diagram (podle 

japonského odborníka Kaoru Ishikawy), nebo podle svého tvaru jako diagram rybí kosti. 

Diagram příčin a následku by se mel stát prvním krokem řešení těch problémů, jež mohou být 

vyvolány více příčinami.  

Nezbytným předpokladem pro efektivní zpracování diagramu příčin a následků je týmová 

práce s využitím brainstormingu, přičemž složení týmu by mělo korespondovat s řešenou 

problematikou, ale doporučuje se i zapojení "laiku", kteří nejsou zatíženi "provozní 

slepotou"[4]. 

2.2.6 Bodový diagram 

Bodový diagram je grafickou metodou pro studium vztahu mezi dvěma proměnnými. Pomocí 

něj lze posuzovat například vzájemnou souvislost mezi dvěma znaky kvality výrobku, mezi 

určitým znakem kvality výrobku a jednotlivými parametry procesu, nebo jak dalece údaje 

měřidla odpovídají referenčním hodnotám apod. Rozmístění bodu v bodovém diagramu, které 

odpovídají jednotlivým dvojicím hodnot příslušných proměnných, charakterizuje směr, tvar a 

míru těsnosti závislosti mezi sledovanými proměnnými. Ve většině případů se v praxi 

setkáváme s volnými závislostmi, které jsou charakteristické určitým rozptylem bodu, a jeho 

příčinou je nejčastěji působení dalších vlivů.  

Vypovídací schopnost bodového diagramu může být výrazně ovlivněna volbou měřítek na 

jednotlivých osách, proto je před vyslovením závěru z analýzy bodového diagramu vždy 

žádoucí stupnice hodnot na jednotlivých osách pečlivě analyzovat.  
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2.2.7 Regulační diagram 

Regulační diagram je základním nástrojem statistické regulace procesu, která reprezentuje 

preventivní přístup k řízení kvality, neboť na základě včasného odhalování odchylek průběhu 

procesu od předem stanovené úrovně umožňuje zásahy do procesu s cílem udržovat jej 

dlouhodobě na požadované a stabilní úrovni, resp. proces zlepšovat. Obecně je regulace 

realizována pravidelnou kontrolou regulované výstupní veličiny, při níž zjišťujeme, zda tato 

veličina (znak kvality či parametr procesu) odpovídá požadované úrovni. Další fází regulace 

je udržování regulované výstupní veličiny na požadované a stabilní úrovni.  

Dosahování a udržování procesu na požadované a stabilní úrovni kvality je podmíněno 

důslednou analýzou chování procesu, při níž je třeba odhalit, jak proces funguje, jaké jsou 

jeho nedostatky a jejich příčiny, zda se opakují, na co mají vliv v procesu. Statistickou 

regulaci procesu tedy můžeme definovat jako bezprostřední a průběžnou kontrolu procesu, 

která je založena na matematicko-statistickém vyhodnocení kvality produktů. Poskytuje 

informaci pro operativní a včasné zásahy do procesu[5].  

2.3 Sedm nových nástrojů managementu kvality 

Zatímco sedm základních nástrojů se používá zejména pro řešení problému operativního 

řízení kvality, sedm "nových" nástrojů nachází své uplatnění zejména při plánování kvality, v 

rámci něhož je potřeba zpracovávat různorodé informace, definovat cíle kvality a stanovit 

vhodné postupy a metody k jejich dosažení. Stejné jako sedm základních, tak ani sedm 

"nových" nástrojů přitom samozřejmě nepředstavuje vyčerpávající seznam vhodných metod. 

Manažeři - aby bylo jejich rozhodnutí správné - musí umět soustředit všechny potřebné 

informace a neopírat se o ty, které jsou ve vztahu k rozhodovací situaci irelevantní. K tomu 

jim napomáhá skupina sedmi nových nástrojů managementu, kterou doporučilo Japonské 

sdružení vědců a techniků JUSE k užívání poté, co se osvědčily v praxi japonských firem. 

Těchto sedm nástrojů managementu lze obecně charakterizovat těmito znaky:[6]  

 podpůrná funkce pro utřídění, vizualizaci a analýzu informací verbálního charakteru,  

 jednoduchost (to však někdy vede k jejich podceňování ze strany manažerů),  

 zdrojová nenáročnost,  

 názornost (každý nástroj je doprovázen grafickou formou). 
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Výčet sedmi "nových" nástrojů managementu kvality a popis jejich aplikace je uveden 

v následující tabulce.  

Tabulka č. 3.: Přehled sedmi nových nástrojů managementu[6] 

Nástroj Aplikace 

Afinitní diagram 
seskupení a utřídění velkého počtu nápadů a informací k danému 

tématu do logických skupin 

Diagram 

vzájemných vztahů 

určení vztahů příčina-následek mezi jednotlivými informacemi 

směřující k identifikaci klíčové příčiny 

Stromový diagram 
znázornění souvislostí mezi tématem a jeho skladebnými prvky 

rozkladem na jednotlivé úrovně 

Maticový diagram 
identifikace vzájemných souvislostí mezi různými dimenzemi 

problému 

Analýza údajů v 

matici 
odhalení skrytých vztahů v maticovém diagramu 

Rozhodovací 

diagram 

identifikace potenciálních problémů, které by mohly při řešení 

situace nastat 

Síťový diagram 
určení logické a časové posloupnosti jednotlivých kroků řešení 

problému 

 

2.3.1 Afinitní diagram 

V každé rozhodovací situaci je k dispozici množina různorodých a zpravidla nepřehledných 

informací, které soustřeďují celkový pohled na stav problému, ale dostatečně nekomunikují 

vzájemné souvislosti. Pro přehlednost a zvýšení účinnosti rozhodování je vhodné uspořádat 

informace do relativně samostatných příbuzných skupin podle zvolených třídících znaků, 

čímž se vytvoří zřetelnější pohled na celý problém a umožní následně definovat jeho možné 

hlavní příčiny.  

Afinitní diagram graficky uspořádá shromážděné informace do logických skupin podle 

příbuznosti a tím poskytne zřetelnější strukturu a zvýší možnosti pochopení všech souvislostí 

projednávaného tématu. Vhodnou pomůckou pro uspořádání je doporučovaná grafická forma, 
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která navíc nabádá k diskusi a formulaci vhodného názvu pro každou skupinu. Utříděné 

informace poskytnou možnost lépe pochopit problém a odhalit nové souvislosti[6].  

2.3.2 Diagram vzájemných vztahů 

Diagram vzájemných vztahů (někdy také označovaný jako relační diagram) umožňuje 

identifikovat logické nebo příčinné souvislosti mezi jednotlivými náměty, jež se vztahují k 

řešenému problému. Tento nástroj se uplatňuje zejména tehdy, když studovaný problém je 

charakterizován složitými logickými nebo příčinnými vazbami a vyžaduje jejich dokonalé 

pochopení. 

Výchozími údaji pro sestrojení diagramu vzájemných vztahu mohou být náměty vytvořené při 

sestavování afinitního diagramu. Obvykle se však nepracuje se všemi vytvořenými náměty, 

ale jen s jednotlivými skupinami námětů nebo s náměty v jedné vybrané skupině[4]. 

2.3.3 Systematický (stromový) diagram 

Systematický diagram, někdy také označovaný jako stromový, je názorným zobrazením 

systematické dekompozice určitého celku na jednotlivé dílčí části. Používá se například k 

rozložení problému na dílčí problémy, k vytvoření plánu řešení problému, k zobrazení 

struktury příčin problému apod. V případech, kdy pro daný problém již byl konstruován 

afinitní diagram nebo diagram vzájemných vztahů lze tyto vytvořené náměty a stanovené 

vzájemné vztahy využít. Zpracování systematického diagramu spočívá v systematické 

dekompozici řešeného problému, jež se provádí postupným přiřazováním kartiček s náměty, 

jež vždy rozvíjejí předcházející úroveň až do dosažení dostatečné úrovně podrobnosti  

Sestavený systematický diagram představuje názorné logické uspořádání všech dílčích kroků, 

jejichž provedení by mělo zajistit dosažení plánovaného cíle. Lze ho využít v řadě dalších 

praktických situací, například při rozkladu požadavku zákazníka na konkrétní dílčí 

požadavky, zobrazení logické struktury problému nebo pro systematické uspořádání námětu 

získaných při zpracování afinitního diagramu či diagramu vzájemných vztahů[4].  

2.3.4 Maticový diagram  

Různá hlediska (roviny) řešeného problému přímo vyžadují jejich vzájemné spojení. Diagram 

afinity, rovněž tak i diagram příčin a následků umožní stanovit množinu vnitřních prvků v 

dané rovině, nejsou však uzpůsobeny k hlubšímu vymezení vztahů mezi prvky různých rovin 
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navzájem, což nabízí právě maticový diagram, který umožní najít vzájemné souvislosti uvnitř 

i mezi různými rovinami (dimenzemi) posuzovaného problému. Jednotlivé roviny jsou 

reprezentovány určitou skupinou charakteristik, jejichž uspořádání tvoří příslušné matice 

znaků. Mohou ji tvořit parametry procesu, vlastnosti produktu, působící faktory, skladebné 

prvky apod. Ke vzájemnému propojení relativně samostatných matic znaků slouží matice 

vztahů[6]. 

Podle počtu vytvořených matic znaků lze konstruovat různé tvary maticových diagramů[6]:  

a) diagram tvaru „STŘECHA“ – při existenci jedné roviny, když chceme zjistit vzájemné 

vztahy mezi jednotlivými znaky; 

b) diagram tvaru L - pro uspořádání dvou dimenzí a vztahů mezi jejich jednotlivými 

znaky (nejtypičtějším příkladem je matice odpovědností); 

c) diagram tvaru T - pro uspořádání tří dimenzí (například: požadavky zákazníka, 

vlastnosti produktu, parametry procesu), s tím že matice vztahů zobrazují vždy 

souvislosti mezi dvěma dimenzemi; 

d) diagram tvaru Y - pro uspořádání tří dimenzí tématu, s tím že oproti diagramu tvaru T 

je schopen zobrazit najednou bilaterální vztahy mezi jednotlivými dimenzemi; 

e) diagram tvaru X - pro uspořádání čtyř dimenzí tématu, a to vždy po dvou; plné 

vzájemné propojení je možné až analýzou maticových dat. 

V praxi se setkáme nejčastěji s aplikací maticových diagramů tvaru L (matice odpovědností, 

matice toku informací). Je-li problém složitější, a je tudíž charakterizován větším počtem 

dimenzí, je nutno použít kombinace výše uvedených tvarů maticových diagramů[6]. 

Typickým příkladem je „Dům kvality“ v metodě QFD (Quality Function Deployment). 

2.3.5 Analýza údajů v matici 

Analýza údajů v matici se zaměřuje zejména na porovnávání různých položek 

(vícerozměrných proměnných) charakterizovaných řadou prvků. Příslušnými položkami 

mohou být jednotlivé výrobky, varianty návrhu, suroviny z různých lokalit, dodavatelé, 

pracovníci apod. Toto zkoumání vyžaduje shromáždění číselných údajů o prvcích 

posuzovaných proměnných. Pro analýzu údajů v matici se využívají například tyto metody: 

a) analýza hlavních komponent, 

b) stanovení "vzdáleností" mezi vícerozměrnými proměnnými, 
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c) mapa (vjemová mapa, poziční mapa), 

d) plošný diagram (glyf). 

2.3.6 Rozhodovací diagram  

Rozhodovací diagram je nástrojem, který umožní usměrnit rozhodování o možných 

opatřeních do budoucnosti s akceptací možných rizik při praktické aplikaci, a zároveň umožní 

stanovit protiopatření k jejich zamezení. Pomocí stromového diagramu zobrazuje jednotlivé 

okamžiky rozhodování a identifikuje možné problémy, které by mohly při realizaci nastat. 

Zároveň je kvalifikovaně odhadována i pravděpodobnost, že nastanou. To vede tým k tomu, 

aby zvážil a navrhl pro vysoká rizika účinná protiopatření. Protiopatření mohou mít různé 

formy[6]:  

a) jiná varianta řešení, která znamená nižší či žádné riziko,  

b) dodatečná aktivita vedoucí ke snížení identifikovaného rizika,  

c) následná aktivita, kterou je nutno realizovat v případě, že riziko nastalo. 

2.3.7 Síťový graf 

Síťový graf je vhodným nástrojem pro stanovení optimálního harmonogramu průběhu 

složitých činností a jejich následné monitorování. Zpracováváním síťového grafu se získají 

důležité podklady pro stanovení vhodných opatření pro zkrácení celkové doby trvání činnosti, 

pro rychlé posouzení vlivu zpoždění jednotlivých činností na časový harmonogram, pro 

operativní úpravy harmonogramu v případě jakýchkoli změn dob trvání činnosti apod. 

Nejznámější a nejpoužívanější metodou využívajících síťového grafu je metoda kritické cesty 

(CPM – Critical Path Method)[8]. 

Síťový graf je velice cenným nástrojem například při zpracování plánů pro vývoj nových 

produktů, plánů zlepšování kvality, plánů experimentálních měření, plánů zavádění systému 

managementu kvality, při synchronizaci těchto plánů s ostatními aktivitami managementu 

kvality apod. 

2.4 QFD (Quality function deployment) 

Metoda QFD (Quality function deployment) je používaným postupem jak začlenit požadavky 

zákazníků do vlastností produktů. Nástroj, který se používá běžně v QFD matici se nazývá 

„dům kvality“, který je využíván, pro účel převádění informací o trhu do strategie produktů 
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pro podnikání[15]. Metoda QFD je velice důležitým nástrojem komunikace a její úspěšnost je 

založená na týmové práci pracovníků z různých odborných útvarů zapojených do vývoje 

výrobku. V projektu QFD by měli být zapojeni pracovníci marketingu, vývoje, konstrukce, 

řízení kvality, přípravy výroby, výroby, technické kontroly, ekonomického útvaru aj.[4].  

Výhody QFD[4]: 

 Orientace na zákazníka 

 Vytváření báze informací pro zdokonalené plánování kvality 

 Méně konstrukčních a technologických změn 

 Dřívější identifikace rizikových oblastí a konfliktních znaků kvality 

 Méně problémů při rozběhu výroby 

 Nižší náklady na vývoj a na výrobu nových výrobků 

 Lepší alokace zdrojů 

 Méně problémů v distribuční síti 

 Otevřenost novým koncepcím 

 Vytváření databáze znalostí 

 Podpora orientace na TQM (Total quality management) 

2.4.1 Dům kvality 

Nejčastější formou využití metody QFD je převod požadavků zákazníka do základních 

technických parametrů výrobku. Výstupem je kombinovaný maticový diagram často 

nazývaný „Dům kvality“ [4]. 

Zpracování „Domu kvality“ je uskutečňováno v týmu, v němž jsou zastoupeni pracovníci 

marketingu a vývoje. Obecně pracovníci marketingu předkládají požadavky zákazníků a 

pracovníci vývoje seznam znaků kvality, které definují navrhovaný výrobek. Požadavky 

zákazníků a znaky kvality výrobku se zaznamenávají do řádků a sloupců maticového 

diagramu[4]. 

Pro zohlednění rozdílné závažnosti se požadavkům přiřazuje váha např. na stupnici 1-10, kde 

10 znamená nejvyšší závažnost a 1 nejnižší závažnost. 
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Dalším krokem v „Domu kvality“ je hodnocení, jak výrobky organizace plní jednotlivé 

požadavky zákazníků ve srovnání s obdobnými konkurenčními výrobky. K vyhodnocení se 

používá stupnice s bodovým rozsahem 1 až 5, která se znázorňuje graficky[4]. Následně se 

týmem vyhodnocuje míra vzájemné závislosti mezi znaky kvality výrobku a požadavky 

zákazníka. Vytvořený maticový diagram už názorně poskytuje první informace o provázanosti 

jednotlivých požadavků zákazníka a znaků kvality. V dalším kroku se analyzují vzájemné 

vztahy mezi jednotlivými znaky kvality výrobku, ve střeše domu kvality.  

V takto již téměř dokončeném „Domu kvality“ je nyní dostatek informací pro návrh cílových 

hodnot znaků kvality navrhovaného výrobku. Navržené cílové hodnoty znaků kvality se 

zaznamenávají do základny „Domu kvality“[4]. 

2.5 Moderní metody kalkulací 

Rozvoj přístupů a potřeby rozvíjet dosavadní metody kalkulací je nedílnou součástí vývoje 

řízení nákladů. Proto je na místě pokusit se propojit tradiční nástroje managementu kvality s 

moderními metodami kalkulací, které v současné době zaujímají silné postavení. Takovými 

metodami jsou kalkulace nákladů metodou ABC nebo metoda cílových nákladů (target 

costing). 

2.5.1 Kalkulace nákladů metodou ABC (activity-based costing)  

Tato metoda je založena na přiřazování nákladů nejen dle objemových měřítek, ale také podle 

dílčích činností. Používá se tedy měření skutečných výkonů a aktivit. Potřeba nové metody 

kalkulace vyplývala a stále vyplývá z důvodu růstu podílu nepřímých, a tedy i nejčastěji 

fixních, nákladů na produkci, kdy některé produkty byly zatěžovány více a některé méně, než 

by bylo nutné. Při takto určených nákladech by se pak nevyužíval celý ekonomický potenciál 

subjektu a daná strategická rozhodnutí založená na těchto informacích by mohla být 

nedostatečná či dokonce chybná. Metoda activity-based costing je velice důležitá zejména ve 

finančním sektoru, kde se neustále vyvíjí větší tlak na efektivnější řízení nákladů. 

Managementu se zde dává možnost analyzovat náklady dle jednotlivých činností a určovat tak 

faktory ovlivňující jejich velikost. „Při metodě ABC se všechny náklady, které nelze přiřadit 

přímo produktu, přiřazují činnostem, které tyto náklady vyvolají. Náklady na každou činnost 

jsou přiřazovány produktům, které danou činnost vyžadují.“[9] Je také schopna poskytovat 

informace o nákladech na produkt či dokonce na klienta. Základní myšlenkou metody ABC je 
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tedy přiřazování režijních nákladů jednotlivým aktivitám a následně pak jednotlivým 

nákladovým objektům[10]. 

Možné způsoby uplatnění kalkulace metodou ABC jsou[11]: 

1) Strategické řízení nákladů - kam se řadí strategické plánování, optimalizace řízení a 

alokace zdrojů.  

2) Operativní řízení nákladů – které měří a kontroluje výkonnost ve vztahu k nákladům a 

činnostem. Můžeme použít několik různých způsobů:  

a) řízení nákladů založené na činnostech,  

b) tvorba rozpočtů založená na činnostech,  

c) řízení výkonnosti,  

d) snižování nákladů.  

3) Kalkulace nákladů na produkt – je základem strategie oceňování a analýzy výnosnosti 

jak produktu, tak i skupiny produktů.  

4) Výnos klienta – odrážejí se zde náklady přiřazené přímo na klienta nebo skupinu 

klientů.  

Každá metoda má svá pro a proti. Prozatím jsme si ukázali, jak jednotlivé postupy fungují a v 

jakých oblastech by se mohly použít. Metoda ABC má však i své záporné vlastnosti, mezi, 

které můžeme zařadit[12]: 

a) značně náročná metoda z hlediska objemu informací a zjišťování dat,  

b) problém s přiřazováním nákladů, které jsou společné více aktivitám,  

c) může se vyskytnout problém v oblasti účetních metod a finančního účetnictví, 

neboť stávající účetní předpisy mohou vyžadovat standardní kalkulační metody.  

2.5.2 Metoda cílových nákladů (Target costing)  

Klasické kalkulace se zaměřují na výrobky a poskytované služby. V současné době však platí 

pravidlo orientace na trh a zákazníka, což je pro úspěšnost organizace obzvlášť významné. 

Metodu cílových nákladů tak již nezajímá primárně odpověď na otázku, jak vysoké budou 

náklady produktu či služby, ale zaměřuje se na otázku, jak velké náklady jsou přípustné pro 

trh. Proto je potřeba s kalkulacemi a plánováním nákladů začít ještě před zahájením 
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počátečních fází vzniku daného produktu. Plánování nákladů se tak časově prolíná s 

plánováním produktů[13].  

„Cílem metody cílových nákladů je vyvinout výrobky s náklady, které „dovoluje“ zákazník, 

za současného splnění zákazníkem požadované funkčnosti“[12]. 

Tato metoda je reakcí na tradiční kalkulační postupy, kdy s vývojem stále dokonalejších 

výrobků nutně vzrůstaly náklady a jejich výše se promítala do stále vyšší ceny. Zároveň 

docházelo k růstu rizika, že poměr cena/výkon nebude odpovídat požadavkům trhu. Metoda 

cílových nákladů není žádným novým kalkulačním postupem, jedná se spíše o metodu řízení 

nákladů ve smyslu stanovení limitu nákladů na výrobek, jeho jednotlivé součásti či výrobní 

procesy. 

Metoda cílových nákladů tedy slouží pro řízení nákladů během celého životního cyklu 

výrobku, přičemž klíčovou etapou pro stanovení limitu nákladů je již vývoj výrobku. Výrobek 

totiž musí odpovídat požadavkům zákazníka a současně mít pro něj i atraktivní cenu. Zároveň 

ale musí plnit požadavky podniku, tj. zajistit dostatečnou výši zisku. Metoda cílových nákladů 

tedy důsledně uplatňuje zásadu, že např. funkce, které výrobek nabízí, ale zákazník je 

nevyužije, znamenají náklady navíc. Proto má smysl nabízet zákazníkům výrobek tak dobrý, 

jak je třeba, nikoliv tak dobrý, jak je možné. 

Přínosy metody cílových nákladů jsou, že[16]: 

 Organizace má správný produkt 

 Produkt má konkurenceschopnou cenu 

 Produkt vytváří zisk 

Metoda cílových nákladů probíhá ve 4 na sebe navazujících fázích, a to[12]:  

1. Stanovení cílové ceny - představující cenu, za kterou se bude výrobek či služba 

realizovat na trhu. Vychází z předešlého průzkumu trhu a zohledňuje i odhad 

průměrného ročního objemu výroby a prodeje.  

2. Stanovení cílových nákladů – po stanovení cílové ceny se s přihlédnutím k 

předpokládanému objemu vypočítají produkce, tržby a následné ziskové rozpětí 

(předpokládaný zisk z výroby). Po odečtení tohoto rozpětí od cílové ceny získáváme 

cílové náklady na produkci neboli tzv. přípustné náklady[12].  
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3. Stanovení předpokládaných nákladů – v této fázi se pak porovnávají zjištěné cílové 

náklady s náklady vyplývající z technické a technologické dokumentace či z 

marketingové a prodejní politiky. Ve většině případů jsou pak takové náklady vyšší 

než náklady cílové.  

4. Snaha nalézt možnosti, jak dosáhnout cílových nákladů – tato fáze pak znamená 

hledání optimální cesty jak co možná nejvíce se přiblížit k tíženým předpokládaným 

cílovým nákladům. Podnik má několik možností, jak se zachovat, a to například 

formou hodnotové analýzy, kde se jedná zejména o taková opatření vedoucí ke snížení 

nákladů na výkony nebo restrukturalizace podnikových procesů, kdy podnik se může 

přiblížit cílovým nákladům zlepšením koordinace a organizace činností. 

Rozdíl v kalkulaci mezi cílovými náklady a běžnou přirážkovou kalkulací je možné znázornit 

následujícím jednoduchým schématem:  

 

 Obr. č. 1: Příklad rozdílu mezi metodu cílových nákladů a běžnou kalkulací 

Metoda cílových nákladů má taky své záporné vlastnosti[12]:  

a) Neustálé snižování nákladů může mít za následek snižování kvality produktů či 

pracovních podmínek.  

b) Nutná spolupráce s jinými metodami ekonomického řízení, neboť kalkulované 

propočty jsou značně zjednodušené a nezohledňují faktory, které by mohly ovlivňovat 

předpokládané kalkulace, například navrhovanou cílovou cenu (situace na trhu, 

preference zákazníků).  
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c) Příliš nezohledňuje životní cyklus produktu a pracuje spíše s průměrnými hodnotami. 

2.6 Dotazování 

„Dotazování může probíhat různými způsoby. Každý typ dotazování má své výhody  

i nevýhody a klade rozdílné požadavky na konstrukci dotazníku. Výběr vhodného způsobu 

dotazování závisí na různých faktorech, především na charakteru a rozsahu zjišťovaných 

informací, skupině respondentů, na časových a finančních limitech, kvalifikaci tazatele atd. 

Můžeme volit mezi přímým dotazováním, kde respondent sám vyplňuje předložený dotazník, 

nebo zprostředkovaným dotazováním, kde přednes otázek a záznam odpovědí zajišťuje 

tazatel“[18].  

Dotazníkové šetření se uskutečňuje v podstatě čtyřmi hlavními typy technik šetření: 

 písemným dotazováním, 

 osobním dotazováním, 

 telefonickým dotazováním,  

 elektronickým dotazováním. 

Forma písemného, osobního a telefonického dotazování se jeví pro „Metodu průzkumu 

návrhu požadavků a ceny produktu“ jako nevhodná z důvodů nemožnosti šíření dotazníků po 

internetovém prostředí, proto dále rozvedu elektronickou formu dotazování. 

2.6.1 Elektronické dotazování 

Elektronické dotazování, tzv. CAWI (Computer Assisted Web Interview) je dosud nejmladší 

způsob dotazování. Sběr dat je realizován prostřednictvím internetu, kdy respondent vyplní 

dotazník na webových stránkách, sociálních sítích nebo obdrží dotazník či odkaz na dotazník 

(URL link) prostřednictvím elektronické pošty.  

Elektronický dotazník je podobný poštovnímu dotazníku. Respondent si sám určuje, kdy ho 

vyplní, není ovlivňován tazatelem, navíc je možné ho doplnit grafickými pomůckami (např. 

obrázky, videoklipy, 3D modely), které respondentovi umožní lépe pochopit výzkumnou 

problematiku. Elektronický dotazník nemusí vypadat jako tradiční papírový dotazník. Může 

mít formu programu, který respondentovi přímo předkládá jednotlivé otázky v návaznosti na 

předchozí odpovědi.  
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Velkou výhodou jsou minimální finanční a časové náklady. Rozesílání e-mailu je 

mnohonásobně rychlejší než rozesílání klasických dopisů. Zpracování odpovědí je jednodušší 

a rychlejší, protože všechna data jsou již uložena v elektronické podobě a není tak nutné je 

pro další zpracování upravovat. Předcházíme tak i administrativním chybám vznikajících při 

přepisu získaných dat z dotazníku do počítače.  

2.7 Odhad vah kritérií z informací respondentů 

2.7.1 Bodovací metoda 

Bodovací metoda patří mezi nejjednodušší metody rozhodování mezi více varianty vyžadující 

kardinální informaci. Spočívá v přiřazení bodů z určené stupnice každému kritériu. Stupnice 

může mít v podstatě jakýkoli rozsah, je však běžné používat např. stupnici 1 – 10. Čím více 

bodů, tím více je kritérium preferované. Výhodou je to, že je možné přiřadit i několika 

kritériím stejný počet bodů. Váhy kritérií se pak vypočtou[19]:  
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akl = hodnocení k-tého požadavku l-tým respondentem 

vkl = váha k-tého kritéria podle l-tého respondenta 

vk = průměrná váha k-tého kritéria  
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Obr. č. 2: Postup vyhodnocení bodovací metody   

R1 R2 R3 R4

požadavek 1 7 8 8 8

požadavek 2 1 1 1 2

požadavek 3 4 2 5 1

požadavek 4 5 10 4 9 požadavek 1 0,35 0,32 0,4 0,32 1,39 0,3475

požadavek 5 3 4 2 5 požadavek 2 0,05 0,04 0,05 0,08 0,22 0,055

požadavek 3 0,2 0,08 0,25 0,04 0,57 0,1425

požadavek 4 0,25 0,4 0,2 0,36 1,21 0,3025

požadavek 5 0,15 0,16 0,1 0,2 0,61 0,1525

1 1 1 1

R1 R2 R3 R4

20 25 20 25    
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vkl
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   =4 ∑   
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3 Analýza možností netradičního použití metod managementu kvality  

a jeho propojení s ekonomickými nástroji 

3.1 Volba oblasti vhodné pro pokročilé uplatnění metod a nástrojů 

managementu kvality  

Požadavky zákazníka jsou jasným hlasem ovlivňujícím výrobní organizace, jejich orientaci 

výroby a směr vývoje organizace do budoucna. Z tohoto důvodu je vhodné hledat způsoby jak 

lépe identifikovat, vyhodnocovat a naplňovat požadavky zákazníka. Nejen požadavky 

zákazníka jsou však pro organizace důležitým signálem, neboť dalším neméně významným 

kritériem jsou náklady, které jsou s požadavky zákazníka spojené, protože především nalezení 

rovnováhy mezi požadavky zákazníka a přiměřenými náklady na jejich plnění poskytuje 

organizaci jistotu budoucnosti a udržitelného rozvoje. Z tohoto důvodu se v projektu a 

potažmo diplomové práci zabývám oblastí netradičního využití vybraných metod a nástrojů 

managementu kvality jako jednou z možností jak lépe plnit požadavky zákazníků při 

zachování minimálních nákladů.  

Z tohoto předpokladu jsem vycházel při volbě metod, jež byly vhodné pro bližší zpracování 

v rámci projektu a následně použity v diplomové práci. V diplomové práci jsem se rozhodl 

zaměřit se na oblast nákladového hlediska respektive na metodu kalkulace cílových nákladů, 

již primárně nezajímá odpověď na otázku, jak vysoké budou náklady produktu či služby, ale 

zaměřuje se na otázku, jak velké náklady jsou přípustné pro trh. Proto je potřeba s 

kalkulacemi a plánováním nákladů začít ještě před zahájením počátečních fází vzniku daného 

produktu. Plánování nákladů se tak časově prolíná s plánováním produktů[13]. Díky nutnosti 

definování cílové ceny je nutné se věnovat v metodě cílových nákladů oblasti návrhu a vývoje 

cílové ceny produktu a produktu samotného, protože z hlediska plnění požadavků zákazníka, 

ceny produktu a jejich případného špatného určení či plnění může dojít k největším ztrátám, 

které se negativně projeví v dalších fázích životního cyklu produktu.   

Následkem těchto zjištění jsem se pokusil v projektu vydefinovat metodu online dotazování, 

jež posílí oblast průzkumu požadované cílové ceny produktu v návaznosti na požadavky 

zákazníka. Hlavním výstupem „Metody průzkumu návrhu požadavků a ceny produktu“ by 

mělo být posílení vstupních informací nutných pro rozhodnutí o cílové ceně produktu a 

požadavcích na něj kladených, neboť metoda cílových nákladů se zaměřuje víceméně na cenu 
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než na požadavky zákazníka[14]. Klasickým nástrojem, který v managementu kvality pomáhá 

porozumět řeči zákazníka, je „Dům kvality“, proto do navrhovaného postupu průzkumu 

návrhu požadavků a ceny produktu bude tento nástroj zakomponován, aby byly požadavky 

zákazníka lépe převedeny do řeči výrobce v návaznosti na cenu. 

Práce se soustřeďuje na metodu cílových nákladů a její propojení s „Domem kvality“, a to 

v prvotní fázi stanovení cílové ceny produktu v metodě cílových nákladů, neboť získání 

informací, které požadavky a funkce jsou pro zákazníka důležité a jakou cenu za ně je 

ochoten obětovat, je jedním ze základních předpokladů úspěšného prodeje. V metodě 

cílových nákladů je nutné stanovit předem přesně alokované zdroje na dané výrobní etapy, 

zajištění provozu, výroby a distribuce, proto je velmi důležité správně odhadnout a navrhnout 

cenu produktu a následně jeho technické parametry, které musí mít. Z tohoto předpokladu 

jsem vycházel při zvažování návrhu propojení metod podporujících posílení fáze návrhu a 

odhadu ceny nového produktu v metodě cílových nákladů. Dále jsem se pokusil navrhnout 

takový postup sestavování produktu a jeho ceny, který může každý zákazník ovlivnit přímo 

svým nápadem či požadavky, které považuje za nutné. Díky zajištění požadavků zákazníka a 

zjištění ceny, kterou je ochoten zaplatit za danou kombinaci požadavků, jsme schopni lépe 

porozumět jeho potřebám. Tyto požadavky pak lze použít jako vstup do „Domu kvality“, 

z kterého je organizace schopna vytěžit další užitečné informace.  

V dnešní době informačních technologií je mnohem dostupnější forma interaktivního 

dotazování pomocí databází a sociálních sítí, čímž jsme schopni se nejen přiblížit 

zákazníkovi, ale i posoudit jeho individuální nápady a požadavky, což se může stát velmi 

cenným aktivem v dnešním konkurenčním prostředí. 
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4 Metoda průzkumu návrhu požadavků a ceny produktu 

V rámci řešení školního projektu jsem rozpracoval metodu jak přibližně stanovit cenu 

v metodě cílových nákladů, a to při zachování individuálních požadavků zákazníka. Díky této 

možnosti individuální volby se pokouším touto cestou taktéž identifikovat prioritní požadavky 

zákazníka, které mohou posloužit jako vstup pro „Dům kvality“ a následně vypovědět o 

zákazníkových požadavcích ve vztahu k ceně, což je pro organizaci velmi důležitá informace.  

Nutnou podmínkou pro správné určení cílové ceny je správně určit, za jakou cenu je zákazník 

ochoten produkt koupit. Proto se metoda zaměřuje do počáteční fáze stanovení prodejní ceny, 

kde v metodě cílových nákladů je největší riziko pro možnost vzniku chyby, která může zhatit 

celý projekt, protože výchozí hodnoty nebudou správně nadefinované. A výstup z této metody 

by měl sloužit jako jeden z informačních zdrojů pro návrh cílové ceny produktu a jeho 

požadavků.    

„Metoda průzkumu návrhu požadavků a ceny produktu“ se dělí na tři hlavní fáze a v každé 

fázi jsou vydefinované postupy nutné pro zabezpečení provádění metody (Obr. č. 3): 

1) Vytvoření databáze a interaktivního dotazníku: 

o Vytvoření databáze a interaktivního dotazníku  

o Vytvoření databáze požadavků, funkcí a jejich cen 

o Přibližný odhad nákladů na zabezpečení výroby vztaženo na jeden ks 

2) Sběr dat: 

o Distribuce dotazníků na sociálních sítích aj. online přístupných médiích 

3) Vyhodnocení: 

o Vyplněné dotazníky a jejich dělení 

 Dotazníky s kladnou odpovědí na koupi 

 Dotazníky se zápornou odpovědí na koupi 

o Vyhodnocení priority požadavků 

o Extra požadavky 

o Volba vhodných funkcí dle požadavků 

o Dům kvality 

o Předběžné informace o požadavcích a technické parametry, jež výrobek 

definovaný uživatelem splňuje při jeho ochotě kupovat 
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„Metoda průzkumu návrhu požadavků a ceny produktu“ začíná ve fázi tvoření databáze a 

interaktivního dotazníku, kde je vytvořena databáze s požadavky a jejich funkcemi, dále je 

zde odhadnuta cena nákladů nutných pro uvedení a zabezpečení výrobku a zisku, a tyto dva 

vstupy následně vytvoří interaktivní formulář. Tento formulář se distribuuje v online prostředí 

sociálních sítí pomocí relačních databází, které umožnují online zpětnou vazbu. Následuje 

vyhodnocovací fáze, po které by se měly identifikovat prioritní požadavky zákazníka na 

funkci produktu a cenu, za kterou je zákazník ochoten za naplnění těchto parametrů obětovat.  

  

Obrázek č. 3: Diagram procesu průzkumu návrhu požadavků a ceny produktu 
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4.1 Vytvoření databáze a interaktivního dotazníku  

V databázi jsou obsaženy požadavky, které je schopna organizace k dané oblasti návrhu 

produktu vydefinovat, a k těmto požadavkům jsou následně přiřazeny funkce, které jsou za 

každé použití jedné dané funkce finančně oceněny. Částí této fáze je odhadnutá cena nákladů 

na výrobu a zavedení produktu. Dotazník má virtuální podobu, respondent si bude moci 

vybrat své požadavky, jim přiřadit váhu a k nim přiřazené funkce. Na základě součtu funkcí a 

nákladů nutných pro výrobu je zákazníkovi sdělena výsledná cena za jím navrhnutý produkt a 

on se rozhodne, zda jej koupí či nikoliv. Dále má zákazník možnost definovat svůj vlastní 

požadavek, který si přeje. Vytvoření databáze a interaktivního dotazníku probíhá v těchto 

krocích: 

 vytvoření databáze požadavků, funkcí a jejich cen, 

 přibližný odhad nákladů na zabezpečení výroby vztaženo na jeden ks, 

 vytvoření interaktivního dotazníku. 

4.1.1 Vytvoření databáze požadavků, funkcí a jejich cen 

Databáze požadavků, funkcí a jejich cen vychází z předpokladu, že pro metodu cílových 

nákladů je nezbytné využívání rozpočetnictví a manažerského účetnictví. Obecně je důležitým 

předpokladem pro aplikování metody cílových nákladů mít vedenou kvalitní databázi 

jednotlivých položek, ze kterých se produkt může skládat (v této sféře excelují Japonci a 

Němci), protože díky těmto informacím lze lépe naplňovat cíle metody cílových nákladů. 

„Metoda průzkumu návrhu požadavků a ceny produktu“ se opírá i o interní data, jelikož jsou 

první vstupní informací do dotazníků, které se dále budou vyhodnocovat. 

V databázi se na prvním místě objeví požadavek zákazníka, dále je zde uvedena funkce, která 

se snaží požadavek zákazníka naplnit, a k této funkci je přiřazena cena zjištěna na jeden ks 

výrobku.  

4.1.2 Přibližný odhad nákladů na zabezpečení výroby vztaženo na jeden ks 

Dalším vstupem do interaktivního dotazníku jsou náklady. Na základě zkušeností podniku a 

jeho využívání rozpočetnictví a manažerského účetnictví je nutné přibližně stanovit cenu 

nákladů na zabezpečení výroby distribuce aj. nezbytných položek pro uvedení produktu na trh 

a v neposlední řadě marži, kterou chceme z daného produktu získat. Tato cena se projeví do 
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výsledného kalkulování pro zákazníka, kde bude připočtena k zákazníkem navrhnutým 

funkcím a požadavkům. 

Odhad nákladů nutných na zabezpečení vývoje, výroby, distribuce, zisku a propagace, je pro 

stanovení nového výrobku velmi důležitý, neboť přímo ovlivní výslednou cenu, na kterou 

bude zákazník reagovat, proto by se zde mělo promítnout celé spektrum nákladů, které jsou 

nezbytné.  

Musíme ale přihlédnout také k faktu, že tato „Metoda průzkumu návrhu požadavků a ceny 

produktu“ se provádí v rané fázi metody cílových nákladů, a to proto, že výsledky z této 

metody mají sloužit jako jeden z informačních zdrojů pro rozhodnutí o cílové ceně produktu a 

jeho vlastnostech; tudíž i náklady, které budou odhadnuty pro tento postup, se mohou u 

výsledného produktu lišit. 

4.1.3 Vytvoření interaktivního dotazníku 

Tvorba interaktivního dotazníku probíhá pomocí relačních databází a tabulkového procesoru 

MS Excel, tyto nástroje umožňují provázat interaktivní formu dotazníku s individuálními 

požadavky zákazníků. Zákazník má před zahájením vyplňování dotazníku jen jednoduché 

informace o tom, o jaký typ produktu by se mělo jednat, a seznámení s tím, co je po 

zákazníkovi žádáno. Následně je dotazník vyplněn respondentem a jeho volbou z databáze 

požadavků, cílem je, aby zákazník sám definoval požadavky jejich váhu a funkce, které mu 

pomohou jeho požadavek naplnit. Dále zákazník může definovat extra požadavky neobsažené 

v databázi, které může ohodnotit vahou dle svého posouzení. Současně při vyplňování 

dotazníku se skrytě kumuluje cena funkcí, jež si zákazník zvolil a ta je výsledně sečtena 

s náklady na zabezpečení výroby, distribuce, aj. tato cena je následně nabídnuta zákazníkovy 

k posouzení, zda ji zaplatí.      

4.2 Sběr dat 

4.2.1 Distribuce dotazníků na sociálních sítích aj. online přístupných médiích 

Sběr dat probíhá po internetu, kde při použití relačních databází je lehká komunikace mezi 

respondentem a databází požadavků, a díky tomu i dobrá zpětná vazba dotazníků, neboť při 

minimálních nákladech na čas a peníze můžeme zasáhnout široké spektrum zákazníků. Zde je 

ale nutno brát v úvahu, že toto spektrum je samozřejmě limitované o generace, které nejsou 
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zcela sblíženy s informačními technologiemi, ale vzhledem k trendu rozšiřování významu IT 

pro všechny generace bude tento problém v budoucnu stále menší.    

Respondent dostane dotazník formou odkazu (URL link) prostřednictvím elektronické pošty, 

nebo je prezentován na webových stránkách, sociálních sítích. Po obdržení dotazníku jen 

vyplní, co mu přijde za vhodné, a potvrzením či zamítnutím koupě se dotazník odešle a 

výsledky se uloží do tabulkového procesoru MS Excel. 

4.3 Vyhodnocení 

Fáze vyhodnocení je nejrozsáhlejší fází, je to samotná podstata metody průzkumu návrhu 

požadavků a ceny produktu. Dotazníky se zprvu rozdělí na ty, které mají pozitivní či 

negativní reakci na koupi, dále se z kladných odpovědí sestaví pořadí požadavků od těch 

nejvíce důležitých po ty méně důležité. Takto ohodnocené požadavky vstupují do „Domu 

kvality“, a to včetně důležitých požadavků, které si definovali zákazníci sami navíc mimo 

předdefinovanou databázi. Takto můžeme specifikovat požadavky, které zákazníci jsou 

ochotní zaplatit za daný produkt. Vyhodnocení má tyto fáze: 

 vyplněné dotazníky a jejich dělení, 

 vyhodnocení priority požadavků, 

 extra požadavky, 

 navržené požadavky na případné produkty, 

 Dům kvality, 

 předběžné informace o požadavcích a technické parametry, jež výrobek definovaný 

uživatelem splňuje při jeho ochotě kupovat. 

 

4.3.1 Vyplněné dotazníky a jejich dělení 

Sebrané dotazníky se rozdělí do dvou skupin, a to na skupinu, která dala kladnou odpověď na 

otázku koupě, a druhou skupinu se zápornou odpovědí na tuto otázku. Toto dělení by 

organizaci mělo přinést informace, které požadavky v jaké kombinaci je zákazník ochoten 

kupovat. Důležité jsou jak informace z pozitivně vyplněných dotazníků, tak i informace 

z dotazníků se zápornou odpovědí, které nám zase prozrazují co za požadavky a funkce 

zákazník ochoten za dané finanční prostředky kupovat nechce.  
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Toto rozdělení má dosáhnout toho, aby pozitivně vyhodnocené dotazníky byly podrobeny 

dalšímu průzkumu a vyhodnocení, z kterého by se mělo zjistit další množství informací. 

Taktéž jsou zde zachyceny individuální požadavky, které nevycházely z databáze požadavků, 

a to ve zvlášť definované tabulce extra požadavky respondenta. 

4.3.2 Vyhodnocení priority požadavků 

Respondenti požadavky hodnotí kvantitativně ve zvolené bodovací stupnici, např. dané 

intervalem <0,10>. Čím je kritérium důležitější, tím je bodové ohodnocení vyšší. Respondent 

volí celá čísla z daného intervalu a více požadavkům může přiřadit stejnou hodnotu. Bodovací 

metoda umožňuje diferencovanější vyjádření subjektivních preferencí respondentů. 

Po provedení vyhodnocení priority požadavků pomocí bodovací metody se stanoví klíčové 

požadavky, za které je zákazník ochoten zaplatit. Postup vybrání klíčových požadavků závisí 

na rozsahu požadavků zjištěných z průzkumu, protože při malém množství požadavků 

musíme zvažovat i ty méně důležité jako podstatné, které mohou dále pokračovat jako vstup 

do „Domu kvality“. Při velkém objemu požadavků bude vhodné na výsledné pořadí 

požadavků aplikovat Paretovo pravidlo, kdy do „Domu kvality“ vstoupí jen důležitá menšina 

požadavků, ale za to vystihujících z větší části přání zákazníků. Po stanovení důležitých 

požadavků, které pokračují dále ve vyhodnocení, se zpětně vypočte průměrná váha těchto 

požadavků, která následně bude i jejich vstupní vahou do „Domu kvality“. 

Díky tomuto stanovení priority požadavků jsme schopni taktéž vydefinovat přibližně produkt, 

který za daných cenových podmínek dokáže oslovit zákazníka. 

4.3.3 Extra požadavky 

Je nutné se taktéž zabývat požadavky, které respondenti uvádějí individuálně mimo databázi 

předem definovaných požadavků. Tyto požadavky se pravděpodobně neprojeví ve stanovení 

prioritních požadavků, jelikož mohou být velmi individuální, ale neměly by být opomenuty. 

Každý extra požadavek je zaveden do databáze jako nový a může se použít v nabídce pro 

další zkoumání. Taktéž tyto individuální požadavky, pokud budou považovány za dostatečně 

důležité, mohou vstoupit jak do samotného návrhu výrobku, tak i do „Domu kvality“. 
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4.3.4 Navržené požadavky na případné produkty 

Prioritní požadavky a individuální požadavky, které jsou vyhodnoceny jako nejdůležitější, 

jsou stavební kostrou pro návrh produktu a jeho ceny. Každý požadavek v dotazníku má 

zákazníkem vybranou funkci, která je finančně ohodnocena. Díky tomu, že známe prioritní 

požadavky pro zákazníka, jsme schopni zjistit, které funkce se u těchto prioritních požadavků 

vyskytovaly nejčastěji, a díky sumarizaci těchto funkcí jsme schopni předběžně vydefinovat 

produkt i s jeho cenou. 

Tento postup návrhu produktu a jeho ceny je následně vnímán jako jedna ze vstupních 

informací pro rozhodnutí o stanovení cílové ceny v metodě cílových nákladů, ale v žádném 

případě tento produkt i jeho cenu nemůžeme vnímat jako finální verzi, protože proces návrhu 

cílové ceny je velmi důležitý pro celkovou úspěšnost metody cílových nákladů. Proto 

diverzifikace vstupních informací pomůže přesněji stanovit tyto cíle. 

4.3.5 Dům kvality 

„Dům kvality“ nám pomáhá transformovat řeč zákazníka do řeči výrobce, tudíž je to další 

cenný informační zdroj, který, nám napomůže vyhodnotit požadavky na daný produkt.  

Vstupem do „Domu kvality“ se stávají požadavky, které jsou vyhodnocené jako prioritní a 

skládá se z nich navržený produkt, a jejich váha je považována za váhu průměrnou, která byla 

zjištěna při dotazování u respondentů.  

4.3.6 Předběžné informace o požadavcích a technické parametry, jež výrobek 

definovaný uživatelem splňuje při jeho ochotě kupovat 

Na základě informací získaných dotazováním a vyhodnocením následných požadavků 

v „Domu kvality“ je finálním krokem této metody stanovení předběžného návrhu produktu a 

jeho ceny, kterou by zákazníci byli ochotni zaplatit.  

Tento návrh nemusí být finálním výrobkem a ani jeho cena není jistě daná. Informace o 

návrhu, které jsme získali, pomohou organizaci lépe porozumět požadavkům zákazníka 

v souvislosti s cenou. Proto provádění metody průzkumu návrhu požadavků a ceny produktu 

je jen jednou z mnoha informací, které je organizace na začátku svého vývoje produktu 

zásobována.   
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5 Případová studie pro metodu průzkumu návrhu požadavků a ceny 

produktu  

V případové studii se budu podrobně a názorně zabývat popisem a postupem „Metody 

průzkumu návrhu požadavků a ceny produktu“ na konkrétním výrobku. Jedná se o 

jednoduchý produkt, na kterém se bude dát demonstrovat jasně a srozumitelně tato metoda. 

Produkt, na kterém bude provedena případová studie jsou „Toasty určené k zapékání“.  

„Toasty určené k zapékání“ je vakuovaný polotovar určený k zapékání v toustovači. 

Produkt se skládá ze 4 plátků toastového chleba, jejichž náplň bude splňovat požadavky 

definované zákazníkem. Celý produkt je určen ke spotřebě do 2-3 týdnů dle technologie 

balení. 

Jednoduchá úvaha, která předcházela návrhu tohoto produktu, byla taková, že většina 

domácností, jež jsem navštívil, vlastní zapékací toustovač. Zapečené toasty jsou tedy 

oblíbeným, jednoduchým a rychlým jídlem, nicméně při jeho přípravě velmi často nastane 

situace, že právě není k dispozici některá z podstatných komponent. Z tohoto pohledu se jeví 

jako praktické mít možnost zakoupit předpřipravený polotovar, a to pokud možno s 

„oblíbenou“ náplní. Po letmém průzkumu na internetu a posléze i v kamenných obchodech 

jsem došel k závěru, že tento produkt doposud na trhu není. A se zvyšujícími se náklady na 

suroviny se i toasty, jejichž doména je zatím v domácí přípravě, mohou stát novým 

produktem na pultech obchodů. 

  

Obr. č. 4: „Toasty určené k zapékání“ 
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Proto se nabízí možnost uvést nový produkt, jež doposud nemá konkurenci v obchodních 

sítích, ale jen v domácí výrobě, pro který je nutné navrhnout složení, cenu a formu v jaké se 

bude produkt distribuovat. K určení cílové ceny produktu, jeho složení a požadavků, jež 

zákazník ocení a bude ochoten za něj zaplatit, je použita „Metoda průzkumu návrhu 

požadavků a ceny produktu“. 

5.1 Vytvoření databáze a interaktivního dotazníku  

  Vytvoření databáze a interaktivního dotazníku probíhá v těchto krocích: 

 vytvoření databáze požadavků, funkcí a jejich cen, 

 přibližný odhad nákladů na zabezpečení výroby vztaženo na jeden ks, 

 vytvoření interaktivního dotazníku. 

5.1.1 Vytvoření databáze požadavků, funkcí a jejich cen 

Vytvoření databáze požadavků, funkcí a jejich cen předcházel výčet požadavků a funkcí, 

které by mohl produkt obsahovat, a to pomocí myšlenkové mapy (viz příloha č. 1). Následně 

pro vytvoření databáze jsem provedl průzkum cen surovin uvedených v myšlenkové mapě, a 

to v prodejně velkoobchodní sítě Makro. Tyto ceny jsem posléze vztáhl na jedno balení 

toastů, což znamená např. u sýru dva plátky do jednoho balení, obdobně jsem rozpočítal i 

ostatní položky v databázi. Následně jsem sestavil z těchto cen, požadavků a funkcí databázi, 

jež je znázorněna v tabulce č. 4. V databázi se na prvním místě objeví požadavek zákazníka, 

dále jsou zde uvedeny funkce, které se snaží požadavek zákazníka naplnit, a k těmto funkcím 

je přiřazena cena zjištěna na jeden ks výrobku.  

Databáze požadavků, funkcí a jejich cen vychází z předpokladu, že pro metodu cílových 

nákladů je nezbytné využívání rozpočetnictví a manažerského účetnictví. Obecně je důležitým 

předpokladem pro aplikování metody cílových nákladů mít vedenou kvalitní databázi 

jednotlivých položek, ze kterých se produkt může skládat, protože díky těmto informacím lze 

lépe naplňovat cíle metody cílových nákladů. 
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Tabulka č. 4.: Databáze požadavků, funkcí a jejich cen 

 

požadavek zákazníka kód fce fce cena fce (kč/ks)

110 hořcice - plnotučná 0,118

111 hořcice - kremžská 0,29

112 kečup - jemný 0,208

113 kečup - ostrý 1,004

114 máslo 0,132

210 bazalka 0,138

211 oregano 0,132

212 pepř 0,078

213 chili 0,132

214 paprika - sladká 0,03

215 paprika - pálivá 0,05

216 česnek 0,028

217 pesto 0,052

218 gyros 0,054

219 sůl 0,002

310 slanina 0,844

311 vysočina 0,994

312 šunka toastová 0,554

313 šunka bohemia 0,496

314 paprikáš 2,012

315 lovecký salám 4,548

410 kuřecí - stehení 4,308

411 kuřecí - prsní 4,264

412 vepřové - krkovice 4,33

413 vepřové - panenka 9,1

414 hovězí 5,464

415 krůtí 4,48

416 tuňák 8,06

510 eidam 30% 4,034

511 eidam 45% 4,274

512 uzený eidam 45% 4,494

513 mozzarela 5,286

514 gouda 4,118

515 niva 3,524

516 hermelín 4,636

517 tvarůžky 5,74

610 rajče 0,992

611 paprika - červená 2,432

612 paprika - bílá 2,348

613 kukuřice 1,502

614 cibule 0,138

615 zelí 0,238

616 okurka 0,776

617 olivy - zelené 0,216

618 olivy - černé 0,216

619 ananas 0,438

okořenění

uzenina

maso

sýr

Zelenina

Databáze toastů balených určených pro domácí zapékání

Vstup který je neměnný je toast. Chléb světlý nebo tmavý cena nákladů výroby níže (kč/ks)

16,8

namazání
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5.1.2 Přibližný odhad nákladů na zabezpečení výroby vztaženo na jeden ks 

V druhém kroku vytvoření databáze a interaktivního dotazníku případové studie 

bude proveden jednoduchý odhad nákladů nutných pro zabezpečení výroby, vývoje a 

distribuce. V případové studii jsem možné náklady nutné na zabezpečení výroby produktu 

stanovil na základě myšlenkové mapy (viz příloha č. 2), kde jsem uvedl hlavní náklady, které 

jsem byl schopen identifikovat. Výčet nákladů zdaleka není kompletní, ale pro účel provedení 

případové studie bude dostačující. 

Tabulka č. 5.: Odhad nákladů na jeden ks produktu „Toasty určené k zapékání“ 

  

Pro stanovení nákladů nutných pro chod výroby, distribuce aj. jsem odhadl objem měsíční 

produkce na 21 900 ks. Při produkci 21 900 ks za měsíc budou fixní náklady 181 200 Kč. 

Díky tomu, že známe produkci i náklady, jsem schopen rozpočítat náklady na jeden výrobek 

(viz tabulka č. 5). Cena nákladů na zabezpečení výroby jednoho ks je stanovena na 8,30 Kč, 

dále se do ceny jednoho výrobku promítnou náklady na balení 2,00 Kč, marže 8,00 Kč a 

základ produktu (toastový chléb - 4 plátky) 2,78 Kč. Celková cena nákladů na produkt před 

stanovením požadavků a funkcí, jež bude požadovat zákazník, je 21,08 Kč (bez DPH).     

150 000 Kč

20 000 Kč

80 000 Kč

20 000 Kč

32 000 Kč

302 000 Kč

25 500 Kč

25 500 Kč

40 200 Kč

30 000 Kč

20 000 Kč

10 000 Kč

25 000 Kč

5 000 Kč

181 200 KčSuma

Mzda 2. zaměstnance

Mzda 3. zaměstnance

Nájmy

Energie

Propagace

Doprava

Mzda 1. zaměstnance

Suma

Úvěr - splátka

Jednorázové investice

Autopark

Nádobí

Úprava interiéru

Stoly

Balící zařízení

Fixní náklady

181 200,00 Kč

Předpokládaná produkce/měsíc 21900 ks

Výsledné náklady na 1ks 8,30 Kč

8,30 Kč

2,00 Kč

2,78 Kč

8,00 Kč

21,08 Kč

Náklady na zabezp. Výroby

Náklady na balení 

Základ produktu

Marže

Odhad ceny nákladů nutných na zabezpečení 

výroby jednoho toastu při předpokládaném 

objemu výroby 21900ks/měsíc

Suma

Náklady na zabezpečení výroby - přepočet na 

jeden kus produktu

Celkové fixní náklady/měsíc
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5.1.3 Vytvoření interaktivního dotazníku 

Pro vytvoření interaktivního dotazníku slouží jako vstup: 

 databáze požadavků, funkcí a jejich cen,  

 přibližný odhad nákladů na zabezpečení výroby vztaženo na jeden ks. 

Tvorba interaktivního dotazníku probíhá pomocí tabulkového procesoru MS Excel a relačních 

databází, které umožňují provázat databáze s virtuálním prostředím internetu. Databáze 

vytvořená v tabulkovém procesoru MS Excel je zdrojem pro data, která se načítají dle volby 

zákazníka, do matrice dotazníku. Dotazník je naprogramován pomocí relačních databází a 

následně distribuován ve formě URL odkazu. Vyplněné dotazníky jsou opětovně ukládány do 

souboru tabulkového procesoru MS Excel. 

Pro zákazníka neboli respondenta se na začátku dotazování zobrazí informace o produktu 

„Toasty určené k zapékání“ a jednoduchý popis co je od něj žádáno. Po přečtení úvodu začíná 

respondent s volbou požadavku např. namazání. Ihned po zvolení požadavku je respondentovi 

nabídnuta váha (tj. důležitost tohoto požadavku pro zákazníka), kterou daný požadavek 

ohodnotí na stupnici 1 až 10, kde 1 znamená nejnižší váhu a 10 nejvyšší váhu. Následně si 

respondent z paletky možností funkcí vybere funkci, která jeho požadavek vystihuje nejlépe, 

např. kečup – jemný (viz obr. č. 5).  

 

Obr. č. 5: Dotazník 
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Po ukončení výběru požadavků z databáze je respondentovi nabídnuta možnost sdělit své 

vlastní požadavky, které nebyly definovány, a také je ohodnotit vahou obdobně jako u 

předchozích požadavků. Díky propojení relačních databází se skrytě načítá v interaktivním 

dotazníku cena funkcí, jež si respondent zvolil, což po sečtení všech funkcí a přibližného 

odhadu nákladů na zabezpečení výroby vztažené na jeden kus vygeneruje cílovou cenu, za níž 

může či nemusí produkt koupit. Právě na tuto cenu je v závěru respondent dotázán, zda je 

ochoten ji zaplatit (viz obr. č. 6). 

  

Obr. č. 6: Dotazník finálně vyplněný 

č. Požadavek Váha požadavku Funkce k danému požadavku

1 namazání 9 kečup - jemný

2 okořenění 3 oregano

3 sýr 7 uzený eidam 45%

4 uzenina 10 šunka toastová

5

6

7

8

9

10

1 křupavý 8

2 pořadí ingrediencí 9

3

4

Jste ochotni za baleni toastu splňující tyto požadavky zaplatit 30,50 kč?

Ano                                           Ne

Dotazník pro zákazníka zda je ochoten koupit balení toastů které navrhne

Navrhnuté požadavky

Dobrý den Vážený zákazníku. Máte možnost stanovit 

požadavky na nový produkt: "Balené toasty určené k 

zapékání." Rozhodněte který požadavek z databáze Vám 

nabízené se Vám zamlouvá a ohodnotťe jej vahou mu 

příslušící (10-nejvyšší; 1-nejnižšší), dále stanovte funkci která 

by mohla naplnit daný požadavek. Také můžete napsat své 

požadavky, které jste nenalezli v databázi do navrhnutých 

požadavků a přidělit jim váhu. Po dokončení prosím 

odpovězte zda jste za níže nabízenou cenu ochotni produkt 

koupit či nikoliv. Děkujeme za Vaše nápady a čas 
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5.2 Sběr dat 

5.2.1 Distribuce dotazníků na sociálních sítích aj. online přístupných médiích 

Sběr dat probíhá po internetu, kde pro šíření dotazníků jsou využívány sociální sítě jako 

Facebook, Twiter a jiné komunikační kanály, např. elektronická pošta. Při použití relačních 

databází je lehká komunikace mezi respondentem a databází požadavků, a díky tomu i dobrá 

zpětná vazba dotazníků, neboť při minimálních nákladech na čas a peníze můžeme zasáhnout 

široké spektrum zákazníků.  

Respondent dostane dotazník formou odkazu (URL link), ve kterém po obdržení dotazníku 

jen vyplní, co mu přijde za vhodné, a potvrzením či zamítnutím koupě dotazník odešle; 

výsledky se zároveň uloží do tabulkového procesoru MS Excel, kde jsou připraveny 

k následnému vyhodnocení. Ukázka výsledků z případové studie, viz tabulka č. 6. Separátně 

se uloží požadavky vydefinované respondentem, viz tabulka č. 7. 

Tabulka č. 6: Uložené výsledky z dotazování 

 

 

 

 

váha fce cena váha fce cena váha fce cena

1 namazání 4 112 0,208 5 113 1,004 3 113 1,004

2 okořenění 2 213 0,132 0 3 218 0,054

3 uzenina 7 312 0,554 6 313 0,496 6 313 0,496

4 maso 0 0 0

5 sýr 9 511 4,274 10 512 4,494 9 510 4,034

6 Zelenina 0 4 613 1,502 0

22 25 21

náklady na fce od zákazníka

náklady na výrobu, distibuci, balení

marže

výsledná cena

souhlas s koupí Ano=1 Ne=0

DOTAZNÍKY

1 0 0

požadavek

Toast dotazníky

D1 D2 D3
č.

suma vah požadavků

7,496

13,08

8

32,89696

5,588

13,08

8

30,58828n
ák

la
d

y 
n

a 

vý
ro

b
u

5,168

13,08

8

30,08008
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Tabulka č. 7:Uložené extra požadavky 

 

5.3 Vyhodnocení 

Vyhodnocení probíhá v následujících krocích: 

 Vyplněné dotazníky a jejich dělení 

o Dotazníky s kladnou odpovědí 

o Dotazníky se zápornou odpovědí 

 Vyhodnocení priority požadavků 

 Extra požadavky 

 Volba vhodných funkcí dle požadavků 

 Dům kvality 

 Předběžné informace o požadavcích a technické parametry, jež výrobek definovaný 

uživatelem splňuje při jeho ochotě kupovat 

5.3.1 Vyplněné dotazníky a jejich dělení 

Odeslané dotazníky jsou prvotně uloženy ve dvou souborech tabulkového procesoru MS 

Excel. V prvním souboru jsou uloženy extra požadavky (viz tabulka č. 7) a ve druhém jsou 

uloženy požadavky z databáze a vyhodnocení dotazníků (viz tabulka č. 6). Data z dotazníků 

jsou následně rozdělena do dvou odloučených souborů podle jediného kritéria, a to vůle 

respondenta ke koupi produktu. Vzniknou tak dva soubory, kde v jednom jsou uložené 

dotazníky s kladnou odpovědí na koupi respondentem navrženého produktu a v druhém jsou 

uloženy dotazníky se zápornou odpovědí. V této fázi získáme pouze informace o počtu 

dotazníků získaných dotazováním a jejich rozdělení viz tabulka č. 8. Pro další vyhodnocení 

jsou použity dotazníky s kladnou odpovědí, v počtu 97 ks. 

č. požadavek

1 křupavý D1 7

2 pořadí ingrediencí D16 2

3 mazlavý D28 6

4 suchý D35 2

5

6

Extra požadavky
váha

č. 

dotazníku



48 

 

Tabulka č. 8:Výsledky dotazování 

 

5.3.2 Vyhodnocení priority požadavků 

Požadavky respondentů z dotazníků s kladnou odpovědí na koupi uložené v souboru 

tabulkového procesoru MS Excel jsou vyhodnoceny pomocí bodovací metody dále uvedeným 

postupem. 

Nejprve se sečtou váhy požadavků přidělené jednotlivými respondenty, následně se vypočtou 

dle vzorce [1] nové váhy, které jsou převedeny na desetinné číslo dávající součet 1 pro 

každého respondenta a jeho požadavky. Příklad výpočtů je znázorněn v tabulce č. 9. 

    
   

∑    
 
   

                                                                                  [1] 

      
 

  
                          

 

Tabulka č. 9: Výpočet priority vah požadavků – prvotní přepočet vah  

 

142

97

45

počet dotazníků

počet dotazníků s kladnou odpovědí

počet dotazníků se zápornou odpovědí

1 namazání

2 okořenění

3 uzenina

4 maso

5 sýr

6 Zelenina

1 namazání

2 okořenění

3 uzenina

4 maso

5 sýr

6 Zelenina

č. požadavky

suma vah požadavků 22 25 21 22 26 22

Váhy jednotlivých požadavků dle respondentů

9

0

4

2

7

0

9

0

5

0

6

0

10

5

D1 D2 D3 D4 D5 D6Přepočet vah kritérií dle vzorce [1]

4

2

7

0

9

0

5

0

6

0

10

4

3

3

6

0

0,19

0,00

0,23

0,00

0,38

0,19

0,14

0,14

0,32

0,00

0,41

0,00

0,18

0,09

0,32

0,00

0,41

0,00

D5 D6

3

3

7

0

9

0

D1 D2 D3 D4

0,18

0,09

0,32

0,00

0,41

0,00

0,20

0,00

0,24

0,00

0,40

0,16

0,14

0,14

0,29

0,00

0,43

0,00
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Následně se sečtou váhy získané přepočtem pro každý požadavek; tyto součty Nk jsou 

uvedeny v tabulce č. 10. Po sečtení vah u jednotlivých požadavků vypočítáme průměrnou 

váhu u každého požadavku vk. Tímto jsme stanovili pro každý požadavek jeho váhu 

v porovnání k ostatním požadavkům a následně jsme schopni určit pořadí požadavků dle 

jejich váhy. Pro další postup spočteme průměrnou váhu požadavků v původní stupnici vah (1-

10), přičemž tyto váhy budou následně použity pro požadavky v „Domu kvality“. 

Tabulka č. 10: Výpočet priority vah požadavků – určení průměrné váhy požadavku 

 

Díky takto vypočítaným průměrným vahám jsme schopni seřadit požadavky od 

nejdůležitějšího po nejméně důležitý. Každou průměrnou váhu vk převedeme na procenta a 

sestrojíme Paretův graf vycházející s tabulky č. 11. Na takto sestrojeném grafu č. 1 můžeme 

jednoduše identifikovat důležitou menšinu požadavků, jež zajímají zákazníky z více než 80%.  

Tabulka č. 11: Výpočet priority vah požadavků – určení pořadí požadavků 
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Graf č. 1: Paretův graf pro požadavky produktu „Toast určený k zapékání“  

 

Z grafu č. 1 je patrné, že nejdůležitějšími požadavky pro zákazníka jsou, sýr, uzenina a 

namazání. Díky tomuto stanovení bude v dalším vyhodnocování pokračovat tato trojice 

požadavků jako stěžejní, a tyto požadavky vstoupí do Domu jakosti.  

5.3.3 Extra požadavky 

Je nutné se taktéž zabývat požadavky, které respondenti uvádějí individuálně mimo databázi 

předem definovaných požadavků. Tyto požadavky se nemohou projevit ve stanovení 

prioritních požadavků, jelikož mohou být velmi individuální, ale neměly by být opomenuty. 

Každý extra požadavek je zaveden do databáze jako nový a může se použít v nabídce pro 

další zkoumání. Taktéž tyto individuální požadavky, pokud budou považovány za dostatečně 

důležité, mohou vstoupit do „Domu kvality“ (viz tabulka č. 12). 
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Tabulka č. 12: Extra požadavky 

 

5.3.4 Volba vhodných funkcí dle požadavků 

Na základě stanovení sady požadavků, jež mají největší důležitost pro respondenty, se volí 

vhodné funkce, které naplní dané požadavky. Tyto funkce jsou vybírány z kategorií 

požadavků:  

 sýr 

 uzenina  

 namazání 

Každému požadavku na začátku v databázi byly přiděleny funkce a respondenti volili mezi 

těmito funkcemi. Nyní spočteme četnost výskytu jednotlivých funkcí a následně se sečte 

celkový výskyt funkce u daného požadavku. Poté vypočítáme procentuální podíl každé 

funkce, která se u požadavku vyskytuje. Takto zjištěné výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 13, 

kde je možné vidět červeně ohraničené tři hlavní požadavky, jež respondenti vyžadují, a 

černou šipkou vybrané tři hlavní funkce, které mají největší zastoupení u respondentů. Takto 

nám vznikl návrh třech hlavních funkcí, které by měl produkt obsahovat. Jedná se o kečup – 

ostrý, šunku „Bohemia“ a sýr eidam 45%. 

Tuto kombinaci funkcí s přihlédnutím k důležitosti požadavků preferují respondenti 

nejčastěji. Předpokládaná cílová cena tohoto výrobku je 22,813 Kč a cena, za kterou by 

výrobek koupil zákazník, vychází na 30,81 Kč.  

Tento výrobek ale nemusí být nutně nabízen jen v této kombinaci, protože s přihlédnutím 

k výsledkům procentuálního zastoupení jednotlivých funkcí je možnost definovat modifikace 

produktu s těmi funkcemi, které obsadily druhé a popř. třetí místo. 

 

č. požadavek

1 křupavý 7

2 pořadí ingrediencí 2

3 mazlavý 6

4 suchý 2

Extra požadavky
váha

č. 

dotazníku
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Tabulka č. 13: Vyhodnocení funkcí vhodných pro produkt 
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5.3.5 Dům kvality 

Vstupem do „Domu kvality“ se stávají požadavky, které jsou vyhodnocené jako prioritní a 

skládá se z nich navržený produkt, a jejich váha je považována za váhu průměrnou, která byla 

zjištěna při dotazování u respondentů. Dále se v „Domu kvality“ vyskytují extra požadavky, 

které byly shledány jako důležité. V příloze č. 3 můžeme vidět letmo načrtnutý „Dům kvality“ 

s požadavky, jež byly shledány jako klíčové „Metodou průzkumu návrhu požadavků a ceny 

produktu“. 

Vyhodnocení „Domu kvality“ bylo jen názorně načrtnuto pro ukázku případové studie, 

jelikož kompletní zpracování Domu kvality je výrazně limitováno jednou z podmínek této 

metody, kterou je potřeba jej zpracovat v týmu.   

Důkladné zpracování „Domu kvality“ přinese organizaci další informace definující produkt a 

jeho vlastnosti. Například navrhnuté hodnoty pro jednotlivé funkce, kterými jsou v tomto 

případě množství kečupu (minimálně 6,6 g), kvalita chleba (ať je máslový), množství šunky 

(minimálně o váze 8,6 g) a sýru (19,1 g). 

5.3.6 Předběžné informace o požadavcích a technické parametry, jež výrobek 

definovaný uživatelem splňuje při jeho ochotě kupovat 

Na základě informací získaných dotazováním a vyhodnocením následných požadavků 

v „Domu kvality“ je finálním krokem této metody stanovení předběžného návrhu produktu a 

jeho ceny, kterou by zákazníci byli ochotni zaplatit.  

5.4 Návrh produktu 

Navrženým výsledným produktem jsou „Toasty určené k zapékání“, které jsou vyrobeny z 

plátků toastového chleba, jsou namazané ostrým kečupem a naplněné sýrem eidam 45% a 

šunkou „Bohemia“. Tento produkt má předpokládanou cenu pro zákazníka 30,81 Kč a 

cílovou cenu pro metodu cílových nákladů 22,813 Kč, čili u produktu je marže pro organizaci 

8 Kč na jednom kusu produktu. Dále jsou u produktu navrhnuté hodnoty pro jednotlivé 

funkce a to pro mazání kečupem minimálně 6,6 g, u chleba ať je máslový, šunka minimálně o 

váze 8,6 g a o sýr váze 19,1 g. Taktéž je pro respondenta důležité i pořadí ingrediencí.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo ověřit možnost netradičního využití vybraných metod a nástrojů 

managementu kvality. Práce navazovala na projekt specifického výzkumu SP 2013/38 

„Možnosti zvyšování schopnosti organizací plnit požadavky zainteresovaných stran“, kde 

jsem se podílel na řešení tématu „Rozvoj nástrojů managementu kvality s cílem zvyšovat 

schopnost plnit požadavky.“   

V úvodní části práce byla nejprve představena návaznost práce na projekt specifického 

výzkumu SP 2013/38 a závěry z tohoto projektu. Tento výstup z projektu definoval další 

náplň práce, což bylo rozpracování „Metody průzkumu návrhu požadavků a ceny produktu“, 

která se zabývala propojením metod a nástrojů managementu kvality s metodou nákladového 

hlediska. 

V další části práce byly prezentovány metody a nástroje vztahující se k managementu kvality 

a k metodě nákladového hlediska, dále jsou teoreticky popsány postupy potřebné pro realizaci 

navrhované metody. Následně byla provedena analýza možnosti propojení vybrané metody 

nákladového hlediska a nástroje managementu kvality. Práce se soustřeďuje konkrétně na 

metodu cílových nákladů a její propojení s „Domem kvality“, a to v prvotní fázi stanovení 

cílové ceny produktu v metodě cílových nákladů. Toto rozhodnutí bylo postaveno na 

předpokladu, že získání informací, které požadavky a funkce jsou pro zákazníka důležité a 

jakou cenu za ně je ochoten obětovat, je jedním ze základních předpokladů úspěšného 

prodeje. 

Na základě získaných teoretických znalostí byl sestaven a vydefinován postup popisující 

jednotlivé kroky potřebné k realizaci navržené metody a jejich obsah. Tento postup byl 

následně aplikován v případové studii, kdy byl vybrán jednoduchý produkt a na jeho příkladu 

byl celý postup názorně předveden.  

Výsledkem této práce a jejím možným přínosem je nastínění nových možností, kterými lze 

obohatit jinak běžně využívanou a praxí ověřenou metodu cílových nákladů, a to zapojením 

interaktivního dotazování ve fázi stanovení cílové ceny. Tento netradiční způsob umožní 

organizaci získat více informací pro rozhodování o cílové ceně výrobku, čímž dojde ke 

snížení rizika chybného rozhodnutí při stanovování cílové ceny nových produktů.    
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