
 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 

 

 

 

 

Moţnosti vyuţití metody TRIZ v řízení a ekonomice podniku 

Possibilities of use TRIZ method in business administration and 

economics 

 

 

 

 

 

 

Student:       Bc. Dalibor Selucký 

Vedoucí diplomové práce:    Doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc. 

 

    Ostrava 2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, ţe jsem tuto diplomovou práci, včetně všech příloh, vypracoval samostatně. 

Uvedl jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal. 

 

V Ostravě, dne 15. dubna 2015. 

 

 

.................................. 

      Dalibor Selucký 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

 Děkuji především svému vedoucímu diplomové práce za jeho cenné rady a 

připomínky. Jako další bych rád poděkoval svým dalším vyučujícím, kteří mně naučili 

vytrvalosti, houţevnatosti, a dalším velice uţitečným schopnostem, které jsem nejednou 

vyuţíval při psaní této diplomové práce. V neposlední řadě také chci poděkovat svým 

nejbliţším a všem přátelům, kteří měli se mnou trpělivost a vyjádřili mi neocenitelnou 

podporu. Díky! 

  



1 

 

 

Obsah 
1. Úvod ..................................................................................................................................7 

2. Metodika postupu řešení diplomového úkolu .................................................................... 10 

2.1 Krok první: definování rozporů ................................................................................... 10 

2.2. Krok druhý: experimentální převedení rozporů ........................................................... 11 

2.3 Krok třetí: definování principů .................................................................................... 13 

2.4 Krok čtvrtý: experimentální převedení principů ........................................................... 13 

2.5 Krok pátý: případová studie......................................................................................... 14 

2.6 Krok šestý: závěr ......................................................................................................... 16 

3. Charakteristika původní metody TRIZ .............................................................................. 17 

Obecné pojetí zkoumaného procesu/objektu ...................................................................... 17 

3.1 Pojetí Inovací .............................................................................................................. 21 

3.2 Inovační proces ........................................................................................................... 22 

3.3 Typy a druhy inovací ................................................................................................... 23 

Hledisko posloupnosti přerůstání elementární inovace v komplexní inovační akci ......... 24 

Hledisko skupin a řádů inovací. ..................................................................................... 24 

Hledisko poţadavků Českého statistického úřadu .......................................................... 24 

Hledisko podle účasti subjektů na tvorbě inovace .......................................................... 25 

3.4 Objekty inovací ........................................................................................................... 25 

Procesní hledisko........................................................................................................... 25 

Objektově procesní hledisko .......................................................................................... 26 

3.5 Komplexnost inovací................................................................................................... 27 

Systémový přístup – nástroj komplexnosti ..................................................................... 27 

Pravidla komplexně prováděných inovací ...................................................................... 28 

3.6 Metodika TRIZ ........................................................................................................... 29 

Vznik, východiska ......................................................................................................... 29 

TRIZ je postaven na: ..................................................................................................... 30 



2 

 

TRIZ obsahuje dvě základní součásti: ............................................................................ 30 

Základní zákony rozvoje technických systémů .............................................................. 30 

Řešitelské nástroje TRIZ ............................................................................................... 31 

ARIZ - Algoritmus řešení vynálezeckých úloh............................................................... 32 

Metodika TRIZ a expertní systém .................................................................................. 32 

Funkční a nákladová analýza ......................................................................................... 32 

3.7 ARIZ ........................................................................................................................... 33 

Zákonitosti rozvoje technických systémů ....................................................................... 33 

3.8 Dílčí shrnutí třetí kapitoly ........................................................................................... 35 

4. Experimentální převedení metody TRIZ pro ekonomický systém podniku ........................ 38 

Tabulka výchozích technických parametrů ..................................................................... 39 

"Teplota ......................................................................................................................... 41 

4.1 Experimentální převedení metody TRIZ pro ekonomický systém podniku, část II. .......... 44 

4.1 Část B, Heuristické postupy doporučené k překonání technických rozporů .................. 44 

" Princip sloučení (5) .................................................................................................... 46 

4.2 Dílčí shrnutí čtvrté kapitoly ......................................................................................... 49 

5. Případová studie na vybraném podniku ............................................................................. 50 

5.1 Případová studie .......................................................................................................... 51 

5.2 Rozeznání problémů .................................................................................................... 54 

Aplikace principů na zkoumaný ekonomický problém ................................................... 55 

Aplikace rozpornosti na zkoumaný problém .................................................................. 56 

2. problém ..................................................................................................................... 56 

Aplikace principů 2. problému....................................................................................... 57 

Aplikace rozporů 2. problému ....................................................................................... 58 

5.3 Dílčí shrnutí páté kapitoly ........................................................................................... 58 

6. Závěr ................................................................................................................................ 60 

7. Seznam pouţité literatury ................................................................................................. 63 

7.1 Kniţní zdroje ........................................................................................................... 63 

7.2 Elektronické zdroje .................................................................................................. 64 



3 

 

8. Seznam zkratek................................................................................................................. 65 

9. Prohlášení o vyuţití výsledků diplomové práce ................................................................. 66 

10. Seznam příloh ................................................................................................................. 67 

11. Přílohy ......................................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Příloha číslo 1: Altshullerova tabulka, tabulka rozporů ... Chyba! Záložka není definována. 

Příloha číslo 2: Altshullerova tabulka, principy k překonávání rozporůChyba! Záložka 

není definována. 

Příloha číslo 3: Podklady k převádění rozporů, parametry se základními jednotkami SI

 ...................................................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Hmotnost pohyblivého objektu ................................... Chyba! Záložka není definována. 

Hmotnost nepohyblivého objektu ............................... Chyba! Záložka není definována. 

Délka pohyblivého objektu ......................................... Chyba! Záložka není definována. 

Délka nepohyblivého objektu ..................................... Chyba! Záložka není definována. 

Plocha pohyblivého objektu ........................................ Chyba! Záložka není definována. 

Plocha nepohyblivého objektu .................................... Chyba! Záložka není definována. 

Objem pohyblivého objektu ........................................ Chyba! Záložka není definována. 

Objem nepohyblivého objektu .................................... Chyba! Záložka není definována. 

Síla (intenzita) ............................................................ Chyba! Záložka není definována. 

Teplota ....................................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Osvětlenost, viditelnost .............................................. Chyba! Záložka není definována. 

Mnoţství látky (hmoty) .............................................. Chyba! Záložka není definována. 

Doba působení pohyblivého objektu ........................... Chyba! Záložka není definována. 

Doba působení nepohyblivého objektu ....................... Chyba! Záložka není definována. 

Příloha číslo 4: Podklady k převádění rozporů, parametry s odvozenými jednotkami z SI

 ...................................................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Tlak, napětí ................................................................ Chyba! Záložka není definována. 

Rychlost ..................................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Spotřeba energie pohyblivým objektem ...................... Chyba! Záložka není definována. 

Spotřeba energie nepohyblivým objektem .................. Chyba! Záložka není definována. 



4 

 

Výkon ........................................................................ Chyba! Záložka není definována. 

Příloha číslo 5: Podklady k převádění rozporů, parametry s vedlejšími jednotkami SI a 

ostatními jednotkami ...................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Tvar............................................................................ Chyba! Záložka není definována. 

Stabilita (sloţení) objektu ........................................... Chyba! Záložka není definována. 

Pevnost ....................................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Ztráty energie ............................................................. Chyba! Záložka není definována. 

Ztráty látky (hmoty) ................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Ztráty informací ......................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Ztráty času .................................................................. Chyba! Záložka není definována. 

Spolehlivost................................................................ Chyba! Záložka není definována. 

Přesnost řešení ............................................................ Chyba! Záložka není definována. 

Přesnost výroby .......................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Škodlivé faktory působící na objekt ............................ Chyba! Záložka není definována. 

Škodlivé faktory vyvolané objektem ........................... Chyba! Záložka není definována. 

Snadnost výroby (zhotovení) ...................................... Chyba! Záložka není definována. 

Snadnost uţití ............................................................. Chyba! Záložka není definována. 

Snadnost opravy ......................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Přizpůsobitelnost, univerzálnost ................................. Chyba! Záložka není definována. 

Sloţitost konstrukce ................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Sloţitost detekce a měření .......................................... Chyba! Záložka není definována. 

Stupeň automatizace ................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Produktivita, výkonnost .............................................. Chyba! Záložka není definována. 

Příloha číslo 6: Podklady k převádění principů, .............. Chyba! Záložka není definována. 

Princip drobení (1)...................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Princip oddělení (2) .................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Princip místní kvality (3) ............................................ Chyba! Záložka není definována. 

Princip asymetrie (4) .................................................. Chyba! Záložka není definována. 

Princip sloučení (5) .................................................... Chyba! Záložka není definována. 



5 

 

Princip univerzálnosti (6) ........................................... Chyba! Záložka není definována. 

Princip jeden v druhém (7) ......................................... Chyba! Záložka není definována. 

Princip anti tíţe (8) ..................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Princip předběţného antipůsobení (9) ......................... Chyba! Záložka není definována. 

Princip předběţného působení (10) ............................. Chyba! Záložka není definována. 

Princip předem podloţené podušky (11) ..................... Chyba! Záložka není definována. 

Princip ekvipotenciálnosti (12) ................................... Chyba! Záložka není definována. 

Princip naopak (13) .................................................... Chyba! Záložka není definována. 

Princip sféroideálnosti (14) ......................................... Chyba! Záložka není definována. 

Princip dynamičnosti (15) ........................................... Chyba! Záložka není definována. 

Částečné/nadbytečné působení (16) ............................ Chyba! Záložka není definována. 

Princip přechodu na jiný rozměr (17) .......................... Chyba! Záložka není definována. 

Princip vyuţití mechanických vibrací (18) .................. Chyba! Záložka není definována. 

Princip periodického působení (19) ............................ Chyba! Záložka není definována. 

Plynulost uţitečného působení (20) ............................ Chyba! Záložka není definována. 

Princip přeskoku (21) ................................................. Chyba! Záložka není definována. 

Princip zvrátit škodu v uţitek (22) .............................. Chyba! Záložka není definována. 

Princip zpětné vazby (23) ........................................... Chyba! Záložka není definována. 

Princip prostředníka (24) ............................................ Chyba! Záložka není definována. 

Princip samoobsluhy (25) ........................................... Chyba! Záložka není definována. 

Princip kopírování (26) ............................................... Chyba! Záložka není definována. 

Nahradit drahou trvanlivost lacinou zničitelností (27) . Chyba! Záložka není definována. 

Nahradit mechanické vazby (28) ................................ Chyba! Záložka není definována. 

Vyuţití pneu- nebo hydro- konstrukcí (29) .................. Chyba! Záložka není definována. 

Vyuţití pruţných a tenkých vrstev (30) ....................... Chyba! Záložka není definována. 

Pouţití pórovitých materiálů (31) ............................... Chyba! Záložka není definována. 

Princip změny optických vlastností (32) ..................... Chyba! Záložka není definována. 

Princip stejnorodosti (33) ........................................... Chyba! Záložka není definována. 

Odhození a regenerace částí (34) ................................ Chyba! Záložka není definována. 



6 

 

Změna fyzikálně-chemického stavu objektu (35) ........ Chyba! Záložka není definována. 

Princip vyuţití fázových přechodů (36) ...................... Chyba! Záložka není definována. 

Princip vyuţití tepelné dilatace (37) ............................ Chyba! Záložka není definována. 

Princip vyuţití silných okysličovadel (38) .................. Chyba! Záložka není definována. 

Princip vyuţití inertního prostředí (39) ....................... Chyba! Záložka není definována. 

Princip pouţití kompozitních materiálů (40) ............... Chyba! Záložka není definována. 

Příloha číslo 7.: Ekonomické normály a jejich pouţití .... Chyba! Záložka není definována. 

Příloha číslo 8: Charakteristické rysy případové studie obecněChyba! Záložka není 

definována. 

Příloha číslo 9: Pouţitá případová studie ........................ Chyba! Záložka není definována. 

 

  



7 

 

1. Úvod 

 Tato diplomová práce je zaměřena na pradávný úkol, inovaci. Inovace jsou, obecně 

řečeno, něco nového a neznámého. Jakým způsobem můţeme inovovat, se zabývá nejedna 

odborná kniha, ovšem ţádná Vám uţ neřekne, co dělat, chcete-li inovovat.  

 V této diplomové práci se podrobně zaměříme na taje ruské inovační techniky TRIZ, 

která zaţívá “boom“ převáţně v Spojených Státech Amerických. Tato technika byla 

vynalezena ruským géniem Altšulerem, který se snaţil, aby bylo moţné pro všechny lidi světa 

zlepšit ţivotní podmínky. Proto také začal poté svou metodiku nabízet zdarma komukoliv, kdo 

byl ochoten se ji naučit. Sám ji začal vyučovat na univerzitě v Minsku a později sestavil tým, 

který se jejím vyučováním také zabýval.  

 Metodika TRIZ je v převáţném smyslu sloţena ze dvou částí. Tabulky rozporů, první 

část, které vyjadřují obvyklé technické rozpory, jeţ se vyskytují při řešení inovačních úkolů. 

Druhou částí je soubor pravidel, která mají za úkol čtenáři dopomoci k pochopení principů, z 

nichţ vycházeli předchozí inovátorští řešitelé. 

 Altšullerovi a jeho teamu trvalo více neţ deset let prozkoumat několik set tisíc 

technických patentů, z nichţ vyextrahoval metody, které vedly k novému poznání. Z těchto 

patentů se mu podařilo vyextrahovat 40 pravidel, která jsou nejběţněji vyuţívána k tvorbě 

inovační hodnoty pro technické obory.  

 V čem tedy tkví náš úkol, jestliţe Altšuler jiţ udělal veškerou práci? Úkolem zde je 

experimentální převedení TRIZ do ekonomických systémů (a subsystémů)
1

.  

 Úkolem tedy bude pokusit se analyzovat jeho rozpory a pravidla tak, aby byla 

snadnější jejich transformace z technických systémů. Vzhledem ke skutečnosti, ţe pravidla 

byla utvořena čistě pro technické obory, bude potřeba jejich podrobná analýza. Po jejich 

analýze se pokusíme analogicky nalézat pro jednotlivé prvky Altšullerovi analýzy obdobné 

prvky také v ekonomických systémech.  

 Po nalezení obdobných prvků bude navrhnuto řešení převedení parametru na základě 

úvahy, která je uvedena v příloze. Následně se prozkoumá, zdali se něco obdobného někomu 

                                                
1

V zásadě rozlišení slov systém a subsystém záleţí na tom, jak je vnímán, jestliţe se vnímá jako součást jiných 

systémů, nebo stojí samostatně. 
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někdy podařilo. Ačkoliv je známo, ţe byly a stále jsou snahy o její transformaci, z dosud 

známích pramenů není jasné, zdali se komu podařilo podobný úkol dotáhnout do konce. 

 V této práci budou vyuţity základní logické metody pro přejmutí rozporů a parametrů. 

Taktéţ jednoduché heuristikcé postupy budou vyuţity k jejímu řešení, přičemţ za co 

povaţujeme heuristické postupy, a jaké logické úvahy budou vyuţity, bude uvedeno v 

příslušných kapitlách.  

 V případě nálezu úspěšného převodu prozkoumáme paralely mezi oběma zkoumanými 

systémy. V případě neúspěchu prozkoumáme na případové studii, jak reálná společnost řeší 

své ekonomické problémy.  

 Případová studie bude kompletně uvedena v příloze, přičemţ její prvky budou 

uvedeny přímo v diplomové práci. Na základě rozboru pak zhodnotíme, jestliţe by pro dané 

řešení bylo moţno aplikovat naši přejatou metodiku.  

 V této práci je celkem 6 kapitol, úvod, metodika postupu řešení diplomového úkolu, 

charakteristika původní metody TRIZ, Experimentální převedení metody TRIZ pro 

ekonomický systém podniku, případová studie ve vybraném podniku a závěr.       

 V metodice této práce budou vysvětleny podrobně postupy, které byly vyuţity při 

jejím řešení, rozfázované v jednotlivých krocích. Následně bude popsána původní metodika 

TRIZ a budou vysvětleny její specifické atributy, se zaměřením na zdůraznění, ţe se jedná o 

technickou metodiku. V následující kapitole se jiţ přejde k experimentálnímu převodu, 

přičemţ ten bude uveden pouze stručně a pouze na vybraném vzorku. Zbytek dokladů o 

převodu jednotlivých parametrů bude moţno nalézt v přílohách. Na případové studii, jakoţto 

v předposlední kapitole, bude aplikací ověřena přejmutá experimentální metodika tak, aby 

z ní bylo moţno jasný výsledek práce. 

 Závěrem budou zhodnoceny snahy o transformaci, komplikace při převádění i její 

aplikaci, aţ se dospěje k závěru, zdali je experimentální výchozí hypotéze správná, či nikoliv.  

 A jaká je pracovní výchozí hypotéza? Pracuje se s předpokladem, ţe ekonomický 

systém je svou sloţitostí natolik komplikovaný, a sám o sobě bezvýznamný
2

, ţe jeho 

propojení s ostatními systémy z něj dělá nesmírně komplikovaný systém. V některých 

oborech je tudíţ dosti volný (někdo by řekl nahodilý), zatímco v jiných je dosti striktní. Proto 

                                                
2

 Ve smyslu, neexistují li ostatní systémy, není kam ekonomický systém aplikovat.  
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se bude pracováno s domněnkou, ţe převedením 40 Altšulerových pravidel, se získá soubor 

základních pravidel (popřípadě také rozporů), kterými se budou dát řešit některé úlohy 

ekonomického ţivota. Ovšem bude jich příliš málo na to, aby bylo moţno vyřešit jakýkoliv 

ekonomický problém. Taktéţ je předpokladem, ţe tabulka rozporů, která je rovněţ součástí 

příloh, která se snaţí na dané rozpory poradit heuristické metody řešení, by pro ekonomické 

případy měla být přestavěna. Jiţ vzhledem k tomu, ţe ekonomické vazby (obzvláště jsou-li 

přejaté z technického odvětví) jsou jiné neţ technické vazby prvků na sebe navzájem.  
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2. Metodika postupu řešení diplomového úkolu 

 

 V první řadě si tedy objasníme, co je to metodika obecně. Dle slovníku cizích slov je 

metodika "nauka o metodě vyučování určitého oboru, pracovní postup". Co je to tedy 

"metoda
3

"?  

 Slovo metoda pochází z řeckého met-hodos znamená doslova "za cestou", či "cesta za 

něčím". Je to tedy návod, jak správné poznatky získávat prostřednictvím poznání. Metody a 

systémy jsou podstatou vědy. Systém představuje obsahovou stránku vědy, metoda poskytuje 

formalizaci vědy. Systémem se míní uspořádaný celek poznatků vědy, zatímco metodou 

označujeme cestu, kterou je vybudován celek. Tudíţ "metodicky" znamená, ţe se zabýváme 

nějakou oblastí vědy, která je-li plánovitě prozkoumávána, je vypracováno její jednotlivé 

členění, uspořádány dílčí poznatky a logicky jsou spojeny a učiněny transparentními.  

 

2.1 Krok první: definování rozporů 

 V prvním kroku postupu této diplomové práce bude úkolem definovat Altšullerovi 

rozpory. Těchto rozporů je 39 a jejich kompletní seznam je moţno nalézt hned v několika 

přílohách. Například v příloze číslo 1, nebo také v přílohách 3, 4 a 5. Rozpory jsou v tabulce 

uvedeny pouze svými charakteristickými názvy, přičemţ prvním úkolem bude pomocí 

dostupné odborné literatury nadefinovat výchozí parametry rozporů.  

 Jedná se o jejich vlastnosti, jejich technické projevy, charakteristické rysy. Odborná 

literatura pouţitá v této části diplomové práce je uvedena v seznamu zdrojů. Definování by 

mělo proběhnout tak, ţe rozpory bude moţno rozpoznat, a nejlépe tak, aby bylo moţno s nimi 

v následujícím kroku pracovat.   

 Konkrétní seznam a jejich zběţnou definici lze nalézt také v kapitole zabývající se 

převodem, kde bude jen zběţně uvedeno, jak se dospělo k převzetí parametrů. Podrobnější 

doklady o definování (a také převodu) je poté moţno nalézt ve výše zmíněných přílohách.  

 Kaţdý rozpor je výsledkem vědeckého bádání, které trvalo více neţ deset let 

vědeckému týmu pozorovatelů. Rozpor je zde vnímán jako poţadovaný stav, kterého chceme 

dosáhnout, nebo ze kterého vycházíme. Dvojice rozporů jsou pak dvě moţné alternativy 

                                                
3

 ENCYKLOPEDICKÝ DŮM, S.R.O. Technický slovník naučný (1.-8. svazek). 1. vyd. Praha: Artedit, 2001, 3684 s. ISBN: 

80-86044-16-5 (soubor). 
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reality, se kterými se pracuje. Je snaha obvykle najít právě takové řešení, které by umoţnilo 

mezi rozpory volně přecházet (tzn. měnit stav věci) tak, aniţ by se narušily poţadované 

vlastnosti objektu.   

 Jedná se třeba o rozpory mezi objemem a hmotností. V případě, ţe chceme sníţit 

hmotnost tak, aby odpovídala určitým poţadavkům, obvykle se musí i sníţit objem, coţ 

ovšem není ţádoucí.Tento rozpor je poté mezi těmito dvěma (ţádoucími) stavy, u kterých je 

snaha o dosáţení zároveň.  

 Definování rozporů probíhá za pomocí logických úvah nad podstatou samotného 

rozporu jeden po druhém. K definování vyuţíváme technických vlastností rozporu a jejich 

sounáleţitosti s odbornou literaturou
4

. Doplňující informace k podstatě rozporů také byly 

poskytnuty internetovým portálem Wikipedia.  

 

2.2. Krok druhý: experimentální převedení rozporů 

 V tomto kroku se jiţ pracuje s nadefinovanými technickými rozpory z kroku 1. 

Pomocí blízké definice je snaha analyzovat technické vlastnosti rozporů, a nalézt obdobné 

vlastnosti nebo jejich elementy v ekonomických systémech. Po prozkoumání elementů za 

vyuţití logických metod a jednoduchých heuristických postupů, se určí analogie příslušného 

rozporu taktéţ v ekonomických systémech.Tento rozpor se poté experimentálně převede z 

technických do ekonomických systémů.  

 Za heuristické postupy se povaţují níţe zmíněné postupy (nebo spíše principy), které 

jsou uvedeny v kapitole 4.  

 I zde bude vyuţito jen nezbytně nutné mnoţství informací potřebné k pochopení 

procesu přejmutí. Podrobnější informace o přejmutí se nachází ve výše zmíněných přílohách. 

V tomto kroku se také vypracuje tabulka výsledků, kde budou zahrnuty ekvivalenty pro 

ekonomické systémy.  

 Kdyţ říkáme převedení na základě jednoduchých heuristických postupů, je tím 

myšleno vyuţití metody pokus a omyl, kdyţ je snaha nalézt tu správnou váhu daného kritéria, 

taktéţ je snaha čerpat i z jiných zdrojů (opět jako zdroj je zde vyuţit internetový portál 

                                                
4

 ENCYKLOPEDICKÝ DŮM, S.R.O. Technický slovník naučný (1.-8. svazek). 1. vyd. Praha: Artedit, 2001, 3684 s. ISBN: 

80-86044-16-5 (soubor). 
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Wikipedia, odborné články zaměřující se danou problematikou, ovšem jejich soupis zde 

nebude uveden, vzhledem k minimálnímu pouţití z nich, taktéţ opět slovník pojmů uváděný v 

kroku 1 Za logické postupy jsou povaţovány logická přemýšlení, kterými se utřídily dané 

poznatky tak, aby si vzájemně neodporovali, nýbrţ se doplňovaly.  

 Jako příklad je zde uveden rozpor hmotnosti a objemu, ve kterých bylo nutno detailně 

je rozlišit vzhledem k tomu, ţe oba dva rozpory by se daly poměrně snadno rozlišit (ve 

snmyslu určení) jakoţto mnoţství zaměstnanců ve společnosti, přičemţ jejich fyzikální 

podstata napovídá mírné odlišnosti i pro ekonomický systém. 

 Jednotlivé parametry byly první rozebrány, (například Hmotnost pohyblivého objektu) 

na jednotlivé dílčí charakteristiky ("hmotnost"; "objekt"; "pohyblivost"). Ty byly poté 

následně definovány z technického hlediska, například "pohyblivost": 

 "Pohyb je změna polohy tělesa vzhledem k jinému tělesu tvořícímu vztažnou 

(referenční) soustavu, která se považuje za klidovou. Podle tvaru dráhy se pohyb dělí na 

přímočarý (pohyb, jehož dráha je v dané soustavě přímka) a křivočaré, podle rychlosti na 

rovnoměrné, při kterých je rychlost konstantní a nenulová, a nerovnoměrné, u kterých není 

velikost rychlosti konstantní. Postupný pohyb je pohyb objektu (bodu, tělesa) v němž 

souřadnice popisující vzdálenost objektu od zvoleného počátku (odlehlost) v čase trvale roste 

(na rozdíl od kmitavého nebo vracivého pohybu). Rovnoměrně zrychlený pohyb je pohyb, při 

němž je zrychlení konstantní a nenulové tečné.  

 Související pojmy jsou harmonický pohyb; otáčivý pohyb; posuvný pohyb; pohyblivost.  

 Pohyblivost je schopnost, která: 

 a) fyzika; parametr, který charakterizuje závislost rychlosti usměrněného pohybu;  

 b) mechanika; schopnost mechanické soustavy konat určitý počet vzájemných, na sobě 

nezávislých, pohybů určených počtem stupňů volnosti." 

 Po nadefinování všech součástí jednotlivých prvků, byly na základě předchozí analýzy 

syntetizovány do uceleného celku (v našem příkladě na "Obrat společnosti s roztroušenou, 

volně obchodovatelnou vlastnickou strukturou").  
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2.3 Krok třetí: definování principů 

 Po ukončení práce s rozpory se začne pracovat s principy Altšulerova týmu. Těchto 

principů je zde přesně 40 s tím, ţe jejich kompletní seznam lze nalézt také v přílohách 

diplomové práce. Například v přílohách číslo 2 a 6. Podobně jako u parametrů, pak také 

principy jsou čistě technického rázu. Principy jsou jiţ trochu blíţe specifikovány přímo v 

Altšullerově tabulce, pak tedy není zde nutnost vţdy vyuţívat odbornou literaturu k 

dodefinování technických principů. I zde ji ovšem vyuţijeme, a to při hledání bliţších 

podrobností principů a také pochopení jejich elementárních vlastností.  

 Literatura vyuţita k tomuto úkolu je rovněţ uvedena viz níţe ve zdrojích. Jedná se o 

jejich vlastnosti, jejich technické projevy, charakteristické rysy. Definování musí proběhnout 

tak, ţe principy budou rozpoznatelné, a nejlépe tak, aby bylo moţno s nimi v následujícím 

kroku pracovat.  

 Konkrétní seznam a jejich zběţnou definici lze nalézt také v kapitole zabývající se 

převodem, kde bude jen zběţně uvedeno, jak jsme dospěli k převzetí parametrů. Podrobnější 

doklady o definování (a také převodu) je poté moţno nalézt ve výše zmíněných přílohách.  

 Pro definování principů je pouţit analogický postup odvozený k postupu v definování 

rozporů, s tím rozdílem, ţe se zde nejedná o stavy, kterých chceme dosáhnout na úkor jiných 

stavů, nýbrţ se zde jedná jiţ o principy, které jsou nepárové k sobě vzájemně. Jednotlivé 

principy jsou vyuţity poté jako nástin, jako pravidlo, kterým se posléze budou řešit 

ekonomické rozpory. Jinak řečeno při rozpoznání dvou ţádoucích rozporů, kterých by bylo 

dobré dosáhnout současně, bude vyuţit některý z principů jako pomůcka k dosaţení tohoto 

stavu.  

 Při vyuţití předchozího příkladu tedy bude snaha sníţit hmotnost objektu tak, aby se 

zároveň nesníţil jeho objem. Tedy se vyuţije principu vyuţití dutého tělesa k tomu, aby se 

sníţila váha, ovšem zachoval se objem, těleso přitom ponecháváme duté.  

 

2.4 Krok čtvrtý: experimentální převedení principů 

 Podobně jako v kroku druhém i zde bude snaha po přesnějším definování, o přejmutí 

technických principů do ekonomických systémů. Kapitola 4 se zabývá pouze zběţně tím, jak 

bylo dosaţeno převodu principů. Budou zde jen uvádeny zběţné informace o převedení, 
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ovšem s tím, ţe přesnější zdůvodnění kaţdého jednotlivého principu bude uvedeno v příloze 

číslo 6.  

 Pomocí definic principů popsaných výše bude snaha analyzovat technické vlastnosti 

principů, a nalézt obdobné vlastnosti nebo jejich elementy v ekonomických systémech. Po 

prozkoumání elementů za vyuţití logických metod a jednoduchých heuristických postupů, se 

určí analogie příslušného principu taktéţ v ekonomických systémech. Co povaţujeme za 

heuristické postupy, je uvedeno výše, v podkapitole 2.2.  

 Kompletní seznam principů před a po přejmutí bude uveden v samostatných 

tabulkách, které budou vysvětleny, také budou zběţně charakterizovány, a zároveň budou 

uvedeny technické a ekonomické ekvivalenty zkoumaných principů.  

 Za logické metody jsou zde povaţovány znovu, jako v předchozích částech, metody, 

vyuţívající logického přemítání nad problémem. Taktéţ zde jsou vyuţity znovu dostupné 

zdroje informací (uvedené v této kapitole), doplňované internetovým portálem Wikipedia. 

Mezi heuristické postupy se znovu řadí metoda pokusu a omylu, přičemţ zde jiţ byla 

mnohem méně vyuţita. Převáţně proto, ţe na rozdíl od rozporů, ve kterých je snaha 

nadefinovat stavy, zde je snaha nadefinovat principy, které jakoţto akce nepotřebují tak 

detailní rozlišení. Při jejich detailnějším rozlišení by jiţ hrozilo nebezpečí nemoţnosti jejich 

vyuţití dle definice, pro jiné účely, přičemţ rozlišení všech moţných situací, ve kterých by se 

dala vyuţít, by bylo příliš obtíţné a zbytečné.  

 Mezi další heuristické metody jsou i zde řazeny postupy nalezené na nejrůznějších 

fórech či v článcích, přičemţ ani ty zde nebudou uváděny, vzhledem k jejich mizivému 

vyuţití.  

 Přejímání principů probíhá v zásadě ovšem podobně jako přejímání rozporů. Jako 

první je potřeba si nadefinovat jednotlivé součásti, prvky, objekty principu, přičemţ teprve 

pak se jednotlivé části snaţit převést do ekonomického systému.  

 

2.5 Krok pátý: případová studie  

 V tomto kroku je pracovní náplní zajistit případovou studii. Případová studie bude 

zapotřebí, vzhledem k praktické obtíţnosti provádět v reálném čase průzkum ekonomického 

systému, také jiţ vzhledem k nepřítomnosti řešitelů v ČR, pak tedy pravděpodobně nebude 
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moţnost zkoumat český podnik. Případová studie je volena taková, aby plnila potřeby 

zkoumání.  

 Případová studie bude vyhledávána pomocí odborné literatury a internetových zdrojů. 

Pointou je získání studie problému v ekonomickém systému, který bude ověřen řešením 

pomocí vytvořeného experimentálního převodu.  

 Například se bude jednat o rozpor dvou parametrů, které byly přejaty do 

ekonomických systémů, přičemţ bude vyuţito tabulky rozporů a zjistí se, jaké principy k 

jejich odstranění byly pouţity Altšullerovým teamem. Poté se zhodnotí, zdali je moţné řešení 

pouţít, a jestliţe ne, jak je nutno postupovat nadále při utváření podmínek k jeho úspěšnému 

řešení. 

 Výsledek je očekáván takový, který bude sice moţné dovodit do konce k vyřešení 

práce, ovšem principy technické a ekonomické se budou nacházet v jiných místech a v jiných 

kombinacích v nové rozporové tabulce. Je zde předpoklad nutnosti doladit novou tabulku 

rozporů tak, aby bylo moţno problému nastínit, nejlépe všechny, principy vhodné k řešení 

problému.  

 Taktéţ je zde předpoklad, ţe v některých místech bude nutno principy doladit, 

odstranit, či nové principy dopsat. Experimentálně přejaté principy se budou ověřovat pouze 

na několika málo příkladech, vzhledem k náročnosti provedení prozkoumání všech.  

 Při zajišťování případové studie je zde snaha nalézt právě takovou, která je řešena v 

reálném podniku na reálných problémech, které se odehrávají v reálných ekonomických 

podmínkách.  

 Pro bliţší zkoumání problému je volena následně česká společnost, kde není nutné se 

zabývat kulturními rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, a je moţné se zaměřit čistě na řešení 

ekonomického problému.  

 Případová studie bude rozebrána krok po kroku, přičemţ budou vysvětleny jednotlivé 

aspekty, které se v ní vyskytují. Například je zde uveden seznam problémů, které se 

společnost snaţí vyřešit implementací softwarového řešení. Jsou následně vybrány některé 

problémy, a je zkoumáno, zdali podle jejich postupu je moţné vysledovat stopy vyuţívání 

výsledků, ke kterým se jiţ dospělo. Tím bude ověřena hypotéza, která je uvedena v dané 

kapitole, a taktéţ v úvodu naší práce. Například: 

 

 "Jedním z problémů je dohledávání faktur. Tento problém (rozpor) je dilema mezi 

dvěma žádoucími stavy. Prvním z nich je požadavek na umístění faktur tak, aby byly snadno 

po ruce, tudíž aby jejich manipulace byla co nejméně náročná. Druhým z požadavků je 

bezpečné ukládání faktur takovým způsobem, umožňujícím v případě nehody, mít faktury 
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dobře chráněné proti nepříznivým vlivům. Taktéž součástí druhého požadavku je mít faktury 

uložené tak, aby nebránily manipulaci s jinými předměty, nebo pohybu samotnému. 

 Jinak řečeno v prvním případě je požadavek mít faktury na kupce vedle stolu, v tom 

druhém v trezoru." 

 Po rozebrání problému a zkoumání jeho řešení bude proveden stejný postup také s 

jiným, náhodně vybraným, problémem, aby se ujistilo o pravosti řešení. Celkem budou 

zkoumány dva náhodně vybrané problémy, přičemţ jeden se skládá ze dvou dílčích. Zkoumat 

pracovní, experimentální hypotézu zde povaţujeme za klíčovou část naší diplomové práce.  

 

2.6 Krok šestý: závěr 

 V závěrečném kroku se prozkoumá celý proces provádění diplomové práce. Následně 

budou shrnuty výsledky, ke kterým se dospělo s uzavřením, s předpoklady, proč se práce 

dostala zrovna tam. Jak jiţ bylo zmíněno, máme počáteční hypotézu, která je předpokládána, 

a nakonec se potvrdí nebo vyvrátí její pravost na základě vyzkoumaných situací.  

 Po uzavření této práce tímto stručným shrnutím budou uvedeny jiţ jen závěrečné 

doplňky k práci (seznamy příloh, přílohy, zdroje informací, které dělíme na elektronické a 

kniţní) čímţ se práce uzavře.  

   



17 

 

3. Charakteristika původní metody TRIZ 

 

 Obecné pojetí zkoumaného procesu/objektu 

 V první řadě by bylo dobré si identifikovat, kde a jak se budeme pohybovat. Tato 

diplomová práce je zaměřena na experimentální převedení technické metodiky TRIZ (ruská 

metodika z 50. let minulého století) do ekonomických subsystémů. Tato metodika je jakýmsi 

souhrnem nápadů nashromáţděných v průběhu posledních stovek let, které se podařilo dovést 

do tak vysokého stupně realizace, ţe by je bylo moţné patentovat.   

 Tým vědců v bývalém Sovětském Svazu pracoval desetiletí na tom, aby se snaţil 

nějakým způsobem kvalifikovat patentová řešení na problémy, jeţ se vyskytly v minulosti. 

Prvně kvantifikoval problémy (tzv. Altšulerovy rozpory), které rozčlenil do 39 parametrů. 

Poté se pomocí zapatentovaných postupů snaţil přijít na univerzální řešení technických 

rozporů. Přišel tedy s ověřenými 40 heuristickými postupy.  

 Tyto postupy jsou ovšem uplatnitelné pouze v technickém odvětví, protoţe metodiky v 

nich uplatňované jsou technickými prostředky. Našim úkolem je, pokusit se nalézt jistou 

paralelu mezi těmito technickými prostředky, a mezi ekonomickými prostředky. Jak to 

provedeme? 

 Prvně bude nadefinováno, co jsou to ekonomické subsystémy (a systémy), do kterých 

tahle metodika bude převedena, posléze bude zaměřena na inovace obecně, poté trochu 

konkrétněji. 

 Pojem ekonomiky můţe mít hned několik významů. Můţe se jednat o hospodaření 

(nějaká ekonomická činnost, například plánování, organizace, investování, atp.). Také se 

můţe jednat o hospodárnost, coţ je vyuţití dostupných prostředků ekonomickými subjekty 

efektivně. Coţ spočívá v minimálních nákladech a maximalizace zisku. Taktéţ se ovšem 

můţe jednat o hospodářství, ať uţ podnikové, národní či nadnárodní. 

 "Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu například státu, 

organizace nebo jednotlivce. Věda, která zkoumá finanční chování subjektů, které se 
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ekonomicky projevují, se nazývá ekonomie. V ekonomice lze rozpoznat děje jako výrobu, 

přerozdělování, směnu a spotřebu statků a služeb.
5

" 

 Ekonomické pojetí se skládá z několika hlavních členů. Prvním z nich je domácnost, 

která je obvykle nejpočetnější jednotkou. Domácnost sestává z drobnějších jednotek, které se 

vyznačují svou ekonomickou spotřebou, a tím pádem také hledáním cesty k získávání 

prostředků k ukojení potřeby.  

 Dalším subjektem v ekonomickém ţivotě jsou firmy, které jsou vlastně prodejní, 

výrobní nebo sluţby poskytující objekty, činné za účelem zisku. Dále zde působí stát (nebo 

také samospráva), kterýţto je tvořen orgány moci, definující pravidla fungování, v rámci 

kterých procesy budou fungovat. Jeho úkolem je přerozdělování bohatství, také zvyšování 

efektivnosti procesů, spravedlnosti a zajišťování stability ekonomického systému.  

 Jsou zde také zahraniční subjekty, které působí podobně jako subjekty domácí s 

drobnými odlišnostmi. Jedná se o domácnosti, firmy a také státní správu vstupující zvenčí, 

proto pro ně platí odlišné právní úpravy, vztahy s nimi jsou v jiném reţimu neţ vztahy 

domácí.  

 Neziskové subjekty jsou další ekonomickou jednotkou, která obsahuje spolky, nadace, 

atp. Hlavním cílem těchto organizací je organizování svých činností takovým způsobem, aby 

nebylo nutné vyrábět a směňovat.  

 Ekonomické jednotky si musí poloţit tři základní otázky pro zajištění jejich 

základních úkolů. První z nich je co a kolik vyrábět. Coţ je jinými slovy definice struktury a 

mnoţství výroby. Druhou otázkou je, jak to vyrábět. To je zase stanovení vyrábějícího 

subjektu, způsobu, nástrojů a hlavně zdrojů pro výrobu. Třetí, neméně podstatnou otázkou je, 

pro koho vyrábět. Je nutno si spotřebitele nějakým způsobem rozdělit, a zaměřit se nějakou 

cílovou skupinu.  

 Je známo hned několik způsobů, jak odpovědět na předchozí otázky. Podle toho se pak 

dělí ekonomické systémy na několik skupin. 

 a) centrálně plánovaný systém: v minulosti aplikován na země východního bloku, 

ekonomika je řízena centrálně na základě plánu. Plán je obvykle stanoven na několik let 

                                                
5

 SOUKUPOVÁ Věra, Dana STRACHOTOVÁ. Podniková ekonomika, Praha: Vysoká škola chemicko-

technologická, 2006. 122 s. ISBN: 80-86851-50-8. 
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dopředu, přičemţ niţší instance jsou obvykle plánovány od vyššího plánu. Obvyklé je to, ţe 

se zde vyskytuje státní monopol.  

 b) Trţní systém: nejpouţívanější systém do nedávné doby, od 19. století uplatňován 

vyspělými (především) evropskými zeměmi, tento systém je charakteristický zcela 

neregulovanou ekonomikou, na kterou má vliv pouze trh, bez jakýchkoliv zásahů státu; 

 c) Smíšený systém: vychází z principů trţního systému, ve kterém ovšem dochází k 

zásahům státu. V dnešní době tento systém převládá ve většině zemí. Státní zásahy se obvykle 

uplatňují v dobách, kdy trţní mechanismy "selţou
6

"; 

 d) Zvykový systém: dříve více oblíben, dnes pouze u primitivních kultur, ekonomické 

chování je určováno tradičními hodnotami.  

 Ekonomicky se rozlišují také sektory. Jsou celkově 4 a liší se dle pracovní náplně. 

Prvním z nich je primární sektor, který se vyznačuje zemědělstvím, hornictvím a podobných 

odvětví, které se zabývají převáţně získáváním surovin pro další zpracování. Obvykle je ve 

vyspělých zemích omezen, a to hned několika faktory, jako například vysokými náklady práce 

(přičemţ tyhle obory bývají náročné na lidskou práci). Také obvykle vyspělé země si jiţ 

hlídají ţivotní prostředí a ţivotní podmínky, a druhy těţkého průmyslu, jako těţební, je 

obvykle znečišťují.  

 Druhým sektorem je sekundární, kterým je zpracovatelský průmysl. Zpracovává 

suroviny, které se získaly v primárním sektoru. Podíl zpracovatelského průmyslu ve 

vyspělých ekonomikách stagnuje. Důvody k tomu jsou takové, ţe díky novým technologiím, 

které bývají doménou vyspělých zemí, se zasadily o sníţení pracovních míst v těchto odvětví. 

Na co bylo dříve potřeba mnoho lidí, dnes stačí stroje. Tím se zvyšuje efektivita, a sníţí počet 

pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu. Co balancuje tento pokles je zvyšující se 

poptávka po spotřebních statcích právě ve vyspělých zemích.  

 Terciárním sektorem je sektor sluţeb. Jedná se o sluţby a ekonomické činnosti. Ve 

vyspělých ekonomikách dominuje nad ostatními sektory, uţ kvůli důvodům uvedeným dříve.  

                                                
6

 Slovo selhání dáváme tentokrát do uvozovek z důvodu, ţe trţní selhání dle některých teorií neexistuje, ţe se 

jedná o normální průběh. Jedná se moderní teorie, které se v makroekonomickém pojetí zabydlely teprve v 

posledních několika dekádách.  
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 Posledním sektorem, který se "učí" teprve v poslední době je kvartérní sektor. Jedná se 

zde o činnosti výzkumu a vývoje, školství. Tento sektor také narůstá, hlavně přičiněním 

nejvyspělejších ekonomik.  

 Jsou známy dva druhy růstu. Intenzivní, a extenzivní. My se zde budeme zabývat tím 

intenzivním, vzhledem k tomu, ţe růst extenzivní (neboli růst do "šířky") není z 

dlouhodobého hlediska moţný, bez růstu intenzivního.  

 K růstu intenzivnímu ovšem je zapotřebí něco víc, neţ více pozemků, budov a peněz. 

Jsou k němu zapotřebí inovace. Nemluvě o tom, ţe inovace, dle inovační triády J. A. 

Schumpetera, brzy přestane být "nová". Je tomu dáno, jak vysvětluje výše zmíněná triáda, 

tím, ţe: Invence - Inovace - Imitace 

 V současné době světové firmy s největším úspěchem obvykle čelí inovacím, jak jen 

mohou. Například Toyota se svou strategií Six Sigma, která svými inovativními technikami 

dospěla ke svému cíli 3,4 vadných výrobků na 1 milion vyrobených vozů. A nebo Google, 

společnost vyhlášená jako nejlepší pracovní místo na světě. Tahle společnost, zabývající se 

internetovým vyhledáváním, prodáváním reklamy, má tisíce zaměstnanců. Kaţdý 

zaměstnanec má 1 den za 2 týdny "volno", které dle firemních pokynů by měl strávit prací na 

něčem novém, na něčem, co ho naplňuje. Samotná firma si uvědomuje, jak důleţité inovace 

jsou, a skoro nutí zaměstnance k inovacím své, či jiné práce. Google je jednou z těch 

společností uvědomujících si, jak jsou veliké firmy velice málo flexibilní, jak těţce se s nimi 

manipuluje. Proto zavedla podporu company-in-company. To znamená, ţe podporuje své 

vlastní zaměstnance v tom, aby si zakládali firmy přímo v Googlu, aby přicházeli s novými 

nápady.  

 V minulosti, a vlastně i v současnosti stále ještě, přetrvává problém, ţe kdyţ někdo 

přijde s inovací, je zamítnut, neuznán, popřípadě vyloučen. Proč? Společnosti se obávají 

narušení své křehké stability, bojí se cokoliv dělat, nechtějí se měnit. "Když to tak fungovalo 

doposud, proč by to tak nemělo fungovat i nadále?" Znechucení zaměstnanci, kterým nebyla 

dána moţnost vlastního rozvoje, poté často odcházejí, coţ je dalším problémem. Odhaduje se, 

ţe pokaţdé, co společnost ztratí kvalifikovaného zaměstnance, ztratí 2 roční příjmy daného 

zaměstnance. Coţ je dáno náklady na hledání nového zaměstnance, jeho zaškolení, a jeho 

postupné zvyšování efektivity, učení se, dělání začátečnických chyb, nabírání zkušeností.  

 Dle "Learning Curve", je moţné zvýšit aktivitu zaměstnance prostým opakováním 

jeho činnosti, i o několik set %. Záleţí samozřejmě na pracovní pozici, odvětví, stavu trhu, 

atd. A o tohle všechno, a další náklady, společnost přichází ztrátou zaměstnanců.  
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 Je zapotřebí zaměstnance udrţovat spokojené, neztrácet je, a přimět je také, aby se 

zapojily do firemních plánů na inovace. Zaměstnanci se poté cítí být součástí společnosti, coţ 

zvyšuje jejich motivaci, a šance na to, ţe přijdou s něčím novým.  

 Tento přístup staví kaţdého řadového pracovníka do pozice potenciálního inovátora. 

Jak řekl Steve Jobs: 

 "Nejlepší strategií je najmout 20 lidí, kteří jsou lepší než všichni ostatní, a nechat je 

dělat si, co chtějí." 

  O tento princip se jiţ snaţil i Altshuller, který se ovšem dramaticky zmýlil. Jak zjistil, 

k tomu, aby se člověk mohl stát inovátorem, je potřeba několik klíčových vlastností, které má 

jen málokdo. Těmito vlastnosti jsou: 

 a) člověk musí mít významný osobní cíl;  

 b) musí mít schopnost vytvořit a implementovat akční plán;  

 c) musí být tvrdě pracující osobností;  

 d) musí být dostatečně zkušený v pouţívání technik tvořivého řešení problémů;  

 e) musí být odolný (persistent), drţet směr, mít "hroší kůţi";  

 f) musí mít schopnost dosahovat uţitečných mezivýsledků jiţ ve středních etapách 

tvůrčího procesu (tzn. přesvědčit okolí, ţe se nachází "na správné stopě").  

 Tyto osobnostní charakteristiky zjištěné Altshullerem se překvapivě kryjí s 

charakteristikami úspěšných podnikatelů zjištěných v trţní ekonomice. 

 

3.1 Pojetí Inovací 

 Původ slova inovace by se dalo odvodit od latinského "innovatio", coţ v překladu 

znamená novinku, změnu k něčemu novému. Jiţ z počátků se "inovace" říkalo změně v 

nejrůznějších oblastech činností, ku příkladu v technice, myšlení, učení, atp.  

 Inovace se dá definovat i podle encyklopedie společenských věd z třicátých let 

minulého století. Ta ji definuje takto: 

 " Inovace je jakákoli změna ve společenské praxi, v jejích reálných i ideálních 

strukturách." 

 Vskutku široká charakteristika zahrnující změny ve společnosti, technické novinky, 

náboţenské rituály či praktiky zvěrolékařů. Vzhledem k tomu, ţe tahle diplomová práce je 
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zaměřena na inovaci v (průmyslovém) podniku nás budou ovšem zajímat především inovace, 

které se projevují v podnikatelských strukturách. Pro přiblíţení, pro ekonomickou stránku 

struktury podniků. A s tím související i ekonomické struktury jiných jednotek, jako státních 

orgánů, či náboţenských organizací. Ty později zmíněné ovšem nejsou naší prioritou.  

 Existuje několik stěţejních autorů v našich podmínkách, kteří na dané téma vydali 

mnoţství publikací. Jedním z nich je Valenta, jehoţ dvě stěţejní kniţní publikace přinášejí 

celou řadu poznatků. Například frekvenci inovací, efektů z inovací, pravidel efektivity 

inovací, či výrobních rezerv.  

 V souladu s charakteristikami inovací dle 3 předních inovačních autorů (tj. Valenta, 

Schumpetera a Drucker) lze dojít k jednotnému ekonomickému a organizačnímu pohledu na 

stanovisko. V souladu s tím je moţno inovaci identifikovat takto
7

: 

 "Z hlediska ekonomického je inovace rozhodující vnitřní (endogenní) faktor růstu 

vznikající jako pozitivní změna ve struktuře podnikatelské jednotky, jež má za následek 

očekávané pozitivní změny v jejím ekonomickém, sociálním a ekologickém chování. 

 Z hlediska podnikatelského představuje inovace účinnou odpověď na vznik 

podnikatelských příležitostí. Je tedy adekvátní reakcí na často naléhavou existenci 

ekonomických, sociálních, pracovně bezpečnostních a ekologických potřeb jako výzev uvnitř i 

vně podnikatelské jednotky."  

 

3.2 Inovační proces 

 Inovační proces je sérií procesů zahrnující posloupnost procesů řídících, vědeckých, 

technických, marketingových, finančních, obchodních a dalších. Inovace je povaţována za 

dokončenou, za úspěšnou, pouze pokud je dovedena do konečného stádia, v našem případě na 

trh nebo reálně pouţita v nějakém našem procesu. Záleţí na tom, zdali se jedná o inovaci 

produktovou či procesní.  

 Od výše zmíněné série procesů očekáváme, ţe bude plnit dvojjediný cíl, kterým je:

 - odstranění nebo alespoň zmírnění neefektivností;  

                                                
7

 VLČEK, Radim. Inovace v hospodářské praxi. 2. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. 

88 s. ISBN: 978-80-872-4042-7. 
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 - zaloţení a udrţování dlouhodobého efektivního rozvoje a růstu podnikatelské 

jednotky. 

 Velice často, ovšem nikoliv vţdy, není to pravidlem, součástí inovačního procesu je 

výzkum a vývoj. Z reality je známo, ţe mnoho výzkumných aktivit nemělo v úmyslu stát se 

inovací, ovšem později se jejich výsledky ukázaly pouţitelné, a tak se tak stalo. Také se 

ovšem vyskytují druhy inovací, kterým ţádný výzkum a vývoj nepředcházel, někdy třeba jen 

"tvůrčí aktivity".  

 Za posledních třicet let se vyskytly snahy zachytit trajektorii inovací, jejich vzniku a 

postupu, pro kterou je typickým působení mezi trţní příleţitostí, trţním potenciálem, 

znalostním potenciálem a kapacitami jednotlivých jednotek procesu. V této podobě se jiţ 

hovoří o modelu „řetězového propojení“ (Kline, S. J.; Rosenberg, N. 1986), ve kterém jiţ 

nejde o jednoduchou cestu vpřed, jako u lineárního modelu.  

 Tento model se snaţí odráţet realitu z praxe, kde je z důvodů problémů pozdějších 

článků, často důvod vracet se k předchozím článkům řetězce. Proto se model také nazývá 

"řetězové propojení". To jinými slovy znamená, ţe zde funguje zpětná vazba všech článků v 

procesu. V podobném modelu se mění role klasického výzkumu, ten jiţ není chápán jako 

zdroj objevných nápadů, ovšem jako zdroj řešení problémů článků řetězu. Role výzkumu a 

vývoje je tudíţ mírně změněna na podpůrnou cestu inovačního procesu. Je jeho doplňkem, 

nikoliv uţ jeho podmínkou.  

 Tento do jisté míry posun je způsoben tím, ţe velká část výzkumných činností je 

vyvolána nutností dořešení inovačních nápadů tvůrčích aktivit z minulosti. Výzkum a vývoj 

jako doplněk inovace je nejen zdrojem objevných nápadů, ale také „operativní výzkumnou 

aktivitou“ doprovázející všechny fáze inovačního procesu. 

   

3.3 Typy a druhy inovací
8

 

 Inovace jsou jako série procesů, zabývající se nejrůznějšími aktivitami, docela dobře 

dělitelné. Uvedeny jsou zde hlediska dělení, které jsou příhodné pro způsoby práce níţe. Jak 

tvrdí Vlček (2010, s.16), dělíme druhy inovací na následující: 

                                                
8

VLČEK, Radim. Inovace v hospodářské praxi. 2. vyd. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. 88 s. 

ISBN: 978-80-872-4042-7. 
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 Hledisko posloupnosti přerůstání elementární inovace v komplexní inovační akci   

 a) podnětná elementární inovace – prvotní inovace vybraného elementárního prvku 

podnikatelské jednotky, která vyvolává a zahajuje celý navazující řetěz inovací (vyvolaných 

inovací) ostatních elementárních prvků,   

 b) vyvolaná elementární inovace – podnětnou elementární inovací iniciovaná 

vynucená inovace u druhého a dalších elementárních prvků podnikatelské jednotky. Podnětné 

inovace spolu s vyvolanými inovacemi vytvářejí shluk inovací, který představuje základ a 

jádro komplexní inovační akce. 

 Hledisko skupin a řádů inovací.   

 Podle stupně sloţitosti lze deset řádů pozitivních inovací rozčlenit do tří známých 

skupin racionalizačních, inkrementálních (přírůstkových) a radikálních inovací takto: 

a) Racionalizační inovace  

 0. řád: regenerace – prostá obnova prvků podnikatelské jednotky,   

 1. řád: intenzita – zvýšení intenzity vyuţívání prvků podnikatelské jednotky,   

 2. řád: reorganizace – pozitivní změny časového a prostorového uspořádání prvků 

podnikatelské jednotky.  

b) Inkrementální (přírůstkové) inovace 

 3. řád: změna kvanta – zvětšení anebo zmenšení počtu prvků podnikatelské jednotky, 

 4. řád: kvalitativní adaptace – přizpůsobení se jedněch prvků druhým,   

 5. řád: nová varianta – změna jedné či několika funkcí prvku podnikatelské jednotky, 

 6. řád: nová generace – změna všech funkcí prvku podnikatelské jednotky.  

c) Radikální inovace  

 7. řád: nový druh – změna koncepce prvku podnikatelské jednotky,   

 8. řád: nový rod – změna principu prvku podnikatelské jednotky,   

 9. řád: nový kmen – nový přístup k přírodě (důsledky mikrotechnologií, 

nanotechnologií).  

 Hledisko požadavků Českého statistického úřadu    

 a) Produktové inovace jsou nové nebo významně zlepšené výrobky nebo sluţby, coţ 

znamená nové nebo významné zlepšení jejich funkcí, technických specifikací, komponent a 

materiálů, uţivatelské vstřícnosti a softwaru,   

 b) Procesní inovace jsou nové nebo významně zlepšené procesy výroby nebo 

dodavatelské metody, o nové nebo významné změny techniky a zařízení nebo softwaru,   
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 c) Marketingové inovace jsou nové marketingové metody, jsou to významné změny 

designu produktu nebo jeho balení, významné změny umístění produktu na trhu, jeho podpory 

či stanovení ceny,   

 d) Organizační inovace jsou nové organizační metody v podnikových obchodních 

praktikách, jsou to nové organizační metody v organizaci pracovního místa nebo v externích 

vztazích. Zájem této diplomové práce bude nejvíce právě o organizační typ inovací. 

 Hledisko podle účasti subjektů na tvorbě inovace   

 a) Uzavřené inovace (obory úzkostlivě chráněné proti konkurenci), jedná se o inovace 

plně pod kontrolou inovující firmy, o jen nápady vlastních zaměstnanců firmy, o výlučně 

interní cesty zavedení inovace na trh, o důsledná ochrana duševního vlastnictví,  

 b) Otevřené inovace (synergické efekty, inovační sítě), zde se jedná o inovace, které 

jsou výsledkem nejen interních, ale i externích nápadů, přičemţ jak interní, tak i externí cesty 

se snaţí o zavedení inovace na trh (do výrobního procesu).  

 

3.4 Objekty inovací
9

  

 Velice často je vyuţito systémového přístupu k rozčlenění podnikatelské jednotky na 

jednotlivé funkce, či prvky. Ty se nadále stávají objektem inovačního procesu. Proč? Protoţe 

podnikatelská jednotka jako celek bývá zřídka objektem komplexních inovací. Proto se v 

praxi setkáváme s inovačními projekty na jednotlivé prvky, provozy, závody, či hlavní, 

vedlejší, pomocné či jen obsluţné funkce. V podstatě tedy jde o systémové a systematické 

vymezení objektů, které se v podnikatelské jednotce nejčastěji podrobují komplexním 

inovacím. 

 Následné dělení na jednotlivá hlediska je klíčové, jak říká Vlček (2010, s.22) 

 Procesní hledisko   

 Z procesního hlediska můţeme dělit podnik dle jednotlivých procesů, přičemţ kaţdý z 

nich má svou roli v chodu (podnikatelské) jednotky. 

 - Hlavní procesy, ve kterých vznikají výrobky či sluţby, naplňující hlavní 

podnikatelský záměr firmy,   

 - Vedlejší procesy, které zajišťují výrobu přidruţených neboli doplňkových výrobků a 
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sluţeb. Obvykle nabízí výrobky vnějším zákazníkům v podobě dalších, doplňkových 

produktů, přičemţ je dobré, jedná-li se o produkty, které jsou komplementy k produktům 

hlavním.  

  - Pomocné procesy produkují výrobky a sluţby, které jsou určeny k zajištění 

efektivního chodu hlavních a vedlejších procesů. Jedná se o výrobu nářadí, nástrojů pro naši 

vlastní práci, či opravy našich strojů, vyrábění nových rozvodů pro energii, atp. Výjimečnější 

jsou výrobky určeny pro vnější zákazníky.  

 - Obslužné procesy vytvářejí potřebné podmínky pro nerušený a efektivní průběh 

hlavních, vedlejších a pomocných procesů. Patří sem veškeré netechnologické procesy, 

především pak procesy podnikové logistiky, procesy kontroly jakosti, atp. Stejně jako u 

předchozích pomocných procesů, jsou zákazníci, kteří odebírají tyhle produkty a sluţby z 

vnitřní sféry společnosti.    

 Kterýkoliv výše popsaný objekt se můţe stát objektem inovačních procesů, či jejich 

částí.  

 Objektově procesní hledisko   

 I v této podkategorii, respektive v tomto hledisku, se zde projevuje chápání podniku 

jako struktura sloţená z hierarchicky uspořádaných, v tomto případě, do sebe vloţených 

jednotek, jako vyrábějících subsystémů.  

 Znamená to, ţe z objektově procesního hlediska se podniky skládají ze závodů, divizí, 

provozů, dílen a pracovišť jako hierarchicky sestupně uspořádaných výrobních jednotek. 

Podnikatelskou jednotkou je jenom ta výrobní jednotka, která na trhu působí jako samostatný 

trţní subjekt. Tyto všechny podnikatelské jednotky nejsou chápány jako „místně“ vymezené a 

obsahově definované útvary či objekty. Všechny podnikatelské, resp. výrobní jednotky jsou 

chápány výlučně jako toky práce, jako procesy, které v nich probíhají. Objektem inovací při 

objektově procesním hledisku systémového vnímání podnikatelských jednotek jsou vedle 

pracovišť nejčastěji procesy probíhající v dílnách, provozech, divizích či v závodech.  
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 3.5 Komplexnost inovací
10

 

 Nástroj systémového přístupu je vyuţíván k dosahování komplexnosti při konání 

inovačních akcí samotných, i u přípravy na ně. Vnitřní a vnější vazby jsou důleţité při 

komplexnosti inovací, a tudíţ jejich respektování je základní aspekt při inovaci objektu. Mezi 

vnější vazby lze zařadit vazby politické, ekonomické, ekologické, legislativní, či 

technologické. Ty by se daly rozštěpit i dále do podskupin, jako například konkurenční vazby, 

obchodní vazby, kooperační vazby, atp.  

 K vnitřním vazbám dané jednotky jsou vztahy mezi prvky. Také vztahy mezi funkcemi 

podniku, a mezi funkcemi jednotlivých prvků mezi sebou. Tyhle vazby se shlukují okolo 

inovačně dominantního prvku, který můţe být provázen jak elementárními inovacemi nebo 

inovacemi podpůrnými.  

 Inovační akce a jejich komplexnost má úzký vztah s respektováním pravidel 

komplexnosti, které budou uvedeny v následující podkapitole. Jedná se o pravidlo maximální 

míry saturace zákazníkovy potřeby, horizontálního řetězu inovací, vhodného okamţiku a 

rozhodné krátké doby. 

 Systémový přístup – nástroj komplexnosti 

 Pointou komplexnosti inovací jsou přinášené efekty. Pouze komplexně realizované a 

projektované inovace poţadované efekty přinášejí. Tudíţ, je-li rozumné očekávat splnění cíle, 

který je nastaven, principy komplexnosti by měly být aktivně a konkrétně přítomny ve všech 

fázích inovačních procesů.   

 Z praxe (ale i z teorie) vyplívá, ţe systémová teorie a z ní vycházející systémový 

přístup jsou garantem komplexního řešení problémů. Jádro tohoto přístupu spočívá v řízení 

komplexních inovačních akcí ze dvou základních hledisek, a to z hlediska vnějších vazeb a z 

hlediska vnitřních vazeb podnikatelské jednotky. 

 Veskrze mnohostranné a rozmanité jsou vztahy mezi jednotlivými prvky 

(podnikatelské) jednotky. Vývoj kaţdého jednotlivého prvku je více či méně ovlivňován 

inovacemi ostatních prvků. Směr vztahů jednotlivých prvků můţe působit chaoticky a sloţitě. 

Přesto však výsledky analýz empirických a teoretických studií naznačily/ukázaly jisté 

tendence směřující k hierarchii prvků při inovacích. Jinými slovy, některé prvky jsou 
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nadřazené při inovačních činnostech, před prvky jinými. Na úplně nejvyšším stupni se 

nachází tzv. inovační dominanta.  

 "Základ této hierarchie prvků podnikatelské jednotky spočívá v tom, že inovací 

změněná materiální stránka či jiný projev podstaty všech hierarchicky nadřazených prvků 

podnikatelské jednotky je svojí materiální existencí limitující skutečností, rozhodnou pro 

změnu, resp. inovaci materiální stránky či jiného projevu podstaty hierarchicky podřazených 

či závislých prvků podnikatelské jednotky
11

." 

 Vzhledem k výše uvedenému pravidlu kontinuity, lze uvést jen takovou inovaci, která 

má prostor k proniknutí. Taktéţ z charakteristik podnikatelské jednotky vyplívá, ţe tento 

prostor neexistuje, ţe tato výrobní rezerva musí být nejdříve vytvořena. Přestoţe tento prostor 

neexistuje, je pro podnikatelskou jednotku a její inovační cyklus podstatné, aby se proces 

uskutečnil. Aby tato podnětná inovace byla efektivní, musí mít prostor, kam proniknout, jinak 

následující inovace nebudou schopny na ni reagovat či na ni navázat.  

 Co to je ta inovační dominanta? Jedná se o ten prvek podnikatelské jednotky, který je 

určující, jak v závislosti na něm budou řešeny ostatní prvky podnikatelské jednotky. Jednotka 

s rozhodující úlohou, velice často to bývá prvek, u něhoţ zaznamenáváme nejčetnější 

mnoţství inovačních aktivit. Od tohoto prvku obvykle začínáme komplexní inovační cyklus, 

je totiţ začátkem řetězu, je to podnětná inovace, vyvolávající inovace odvozené. 

  Pravidla komplexně prováděných inovací  

 V praxi existuje několik prověřených pravidel, které patří k efektivnímu komplexnímu 

provádění. Je podstatné si uvědomit jejich váhu, vhledem k jejich důleţitosti, vzhledem k 

důleţitosti správnému provádění efektivních inovací. 

 Pravidlo maximální míry saturace inovační potřeby zákazníka připomíná, ţe tvůrčí 

aktivita musí vyústit v takovou reálnou komplexní inovaci, která bude svým řádem inovace a 

přátelským uţivatelským komfortem plně adekvátní potřebě zákazníka.   

 Pravidlo horizontálního řetězu inovací vyvolává inovace ostatních prvků 

podnikatelské jednotky, a to inovace stejného řádu, jako je řád podnětné.  

 Pravidlo vhodného okamžiku znamená, ţe komplexní inovační akce se musí uskutečnit 

„právě včas“, ne předčasně nebo opoţděně.  
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  Pravidlo rozhodné krátké doby říká, ţe u nových výrobků diktuje prudké rozšíření 

nového výrobku na maximum výroby a prodeje v krátkém časovém období, následné delší, 

trhem podmíněné setrvání na tomto maximu a poté rychlý ústup novému výrobku.  

 

3.6 Metodika TRIZ 

 Metodika TRIZ je původně ruská metodika řešení inovačních úkolů. Pochází z období 

studené války, po níţ se rozšířila do USA, kde teprve nabyla svého plného rozsahu. Tato 

metodika se zabývá výhradně technickými systémy a jejich řešení, přičemţ tahle práce je 

zaměřením ekonomického rázu. Pointou této práce je tedy charakterizovat původní metodiku, 

coţ se pokusíme provést níţe, a poté ji vhodným způsobem aplikovat na ekonomické systémy. 

 V předchozích podkapitolách bylo vysvětleno , co jsou to inovace, jak je dělit, co je 

dobré o inovacích vědět, i jak se na inovace dívají přední světoví autoři.Nyní bude úkolem 

metodiku TRIZ popsat v její původní verzi. Nebude se jednat o popis úplný, nýbrţ stručný, a 

softwarová podpora bude zmíněna jen na okraj, vzhledem k maximálnímu rozsahu práce. Co 

je to tedy ta metodika TRIZ?  

 Vznik, východiska 

 G. S. Altshuller byl vedoucím kolektivu autorů, kteří hledali nové postupy, které by 

překonávaly nedostatky existujících řešení. Opřením se o poznatky z dosud provedených 

inovačních řešení, o patenty a lidské poznatky a zkušenosti, lze dosáhnout určitého 

standardizovaného postupu. Popsaný princip je pouze elementární úvahou, se kterou autor 

přišel. Jinými slovy vyuţití základních principů toho, co jiţ lidstvo vynalezlo k vynalezení 

nových produktů a procesů.  

 Při studiu více neţ 1,5 mil patentů a vynálezů, která trvala mnoho let za vyuţití 

vědeckého týmu, byla vytvořena metodika, která nad těmito databázemi umoţnila hledat 

řešení ve směrech, ve kterých jiţ obdobné problémy řešeny byly, byly řešeny úspěšně a byly i 

následně vyuţity v praxi, nebo přinejmenším patentovány.  

 Ovšem závěry, které byly získány studiem patentů a technickou fascinací, byly 

schopny být efektivně vyuţity pouze teprve ve spojení s výpočetní technikou, aby mohla být 

okamţitě k dispozici, na základě zadaných pravidel, databáze výsledků. Minská laboratoř 

zpracovávala expertní základy počítačového systému podpory pro segmenty TRIZ. Jak jsme 

jiţ zmínili, tak expanze TRIZ byla teprve po roce 1996, kdy část řešitelů systému přešlo do 

USA, a s sebou vzali také programový produkt. 
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 Altshullerovo učení usilovalo o získání správného řešení, aniţ by bylo nutno opakovat 

veliký počet neúspěšných řešení metodou pokus - omyl. Vzhledem k tomu, ţe jeho hledání 

cesty vedlo cestou jiţ úspěšných výzkumníků, kteří dotáhli své poznání k patentování 

skutečnosti, byla elementární idea Altshullera logická.  

 TRIZ je postaven na:  

 - zákonitosti objektivně existujících tendencí rozvoje technických systémů,   

 - principech překonávání technických rozporů.   

 TRIZ obsahuje dvě základní součásti: 

  FNA - Funkčně nákladovou analýzu, kterou chápeme jako strategii řešení, která hledá 

odpověď na otázky, co a proč má být v technickém systému zdokonaleno;  

 ARIZ - Algoritmus řešení invenčních zadání, který je taktickým postupem, 

podporujícím hledání řešení zadání získaných v rámci FNA, odpovídá tedy na otázku jak 

hledat řešení. 

 Poměrně malý počet invenčních řešení vede k silným inovačním řešitelským 

postupům, bylo zjištěno. Jak říká Skořepa (2014, 39 s): 

 "Poznání těchto postupů zvyšuje jak efektivitu studia techniky, tak zdokonalování 

techniky v praxi. Systémová metoda TRIZ vede uživatele od nejasné problémové situace, přes 

detailní rozbor systému, ke správné formulaci zadání inovačních úloh, až k návrhům variant 

řešení. Aplikace metody je podporována unikátním software pro sběr informací, analýzu, 

syntézu řešení i verifikaci nalezených řešení."  

 Základní zákony rozvoje technických systémů  

 1. „Linie života“ technických systémů. Technické systémy vţdy proţívají několik 

ţivotních stádií. Jedná se o zrození, rozvoj, dohasínání, přičemţ to lze graficky znázornit „S-

křivkou“.   

 2. Zákon úplnosti částí systému. Kaţdý technický systém, který normálně pracuje, je 

typický také tím, ţe obsahuje 4 části uvedené níţe. V systému, kde jedna část chybí je nutně 

nahrazena lidským prvkem. Vedoucí roli v normálním systému má pracovní nástroj.    

 - motor,    

 - transmisi,    

 - pracovní nástroj,    

 - prostředek  řízení.    
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 3. Zákon zvyšování stupně ideálnosti. Kaţdý systém směřuje k ideálnosti, přičemţ 

tento stav je povaţován za konečný, systém zaniká, jeho funkce ovšem nikoliv. Postupně 

systém spotřebovává méně energie a údrţby, jeho funkce jsou stále efektivnější. Ty jsou 

potom stále plněny, ikdyţ systém jiţ neexistuje. 

 - technický systém zvyšuje mnoţství svých realizovaných funkcí,   

 - části technického systému se postupně sbalují do pracovního nástroje,    

 - technický systém postupně předává svoji funkci prvkům nadsystému a mizí.    

 4. Zákon nerovnoměrnosti rozvoje částí systémů. Systémy se neustále mění. Takové 

změny jsou potom děleny podle jednotlivých úrovní, a poţadavků. Při takových změnách 

kaţdý poţadavek má svou vlastní podstatu. Ty jsou velice často v rozporu. Právě tyhle 

rozpory se zdají býti zdrojem inovačních potřeb.   

Podle Skořepy (2014, 41 s) rozlišujeme tři úrovně rozporů:   

 Administrativní rozpor – vzniká mezi technickým systémem a okolím (člověkem), 

  

 Technický rozpor – tento rozpor vzniká mezi několika technickými systémy nebo 

částmi jednoho systému. Zlepšením jedné části systému se nepřípustně zhoršuje jiná část 

systému a naopak,  

 Fyzikální rozpor – to je nejvyšší druh rozporu, který se projevuje v tom, ţe na jeden 

prvek systému jsou kladeny protikladné poţadavky z pohledu fyzikálního stavu (tekutý a 

zároveň tuhý, těţký a zároveň lehký, atp.). Řešení probíhá rozdělením protikladných 

vlastností v prostoru a čase a za pomoci vepolové analýzy. 

 5. Zákon přechodu systému z makro- na mikroúroveň. Systém jako celek je povaţován 

za makroúroveň a pracujeme s ním jako s celistvým nástrojem. Při tomto přechodu se 

začínáme dívat na jednotlivé prvky systému, jako například realizace moţností skupenských 

přeměn látek, jejich molekulárních a atomárních vlastností.   

 6. Zákon zvyšování stupně dynamizace. Nejniţší stupeň dynamizace je pevná lávka, 

přičemţ postupně přechází na kapalnou látku, poté plynnou látku a nakonec do podoby pole, 

nějakého druhu energie.  

 Řešitelské nástroje TRIZ  

 Naznačený konflikt, mezi člověkem a technickými systémy či okolním prostředím, 

technických problémů, není moţné prakticky uspokojivě řešit. Je nutno první upřesnit úlohu. 

Upřesnění probíhá pomocí příčinně-důsledkové analýzy. Cílem úlohy, upřesnění technického 
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problému, je najít tzv. prapříčinu (prakořen, kořenovou příčinu), v němţ se teprve identifikuje 

administrativní rozpor, technický rozpor a nakonec i nejvyšší stupeň rozporu, fyzikální rozpor.

 Při nedostatku informací občas dochází k neschopnosti sestavení kořenové analýzy, je 

moţnost ještě jiného řešení, a to vystoupit na vyšší úroveň řešení, při pouţití heuristických 

postupů. 

 ARIZ - Algoritmus řešení vynálezeckých úloh  

 Operátory na snížení setrvačnosti (stereotypu) myšlení. Stereotyp myšlení je takový 

druh myšlení, který je utvářen při získávání zkušeností. Při řešení zadaných úloh je ovšem 

nutné, abych se rutinně dovedlo pracovat se softwarovou podporou, také ovšem umět se 

oprostit od tohoto typu myšlení. Proč? Čím stereotypněji se přemýšlí, tím více se ignorují 

novosti. Postupuje se zavedenými, naučenými postupy. Toto osvobození by mělo být alespoň 

krátkodobé, aby bylo moţno efektivně pracovat na řešení zadaných úloh. Je dobré zmínit, ţe 

čím kvalifikovanější a zkušenější specialista, tím více je jeho mysl ovlivňována setrvačnosti 

myšlení. 

 Metodika TRIZ a expertní systém  

 Metodika TRIZ obsahuje dvě části, které se doplňují, jak říká Skořepa (2014, 46 s):  

 1. Funkčně nákladovou analýzu (FNA), která pomáhá odpovědět na otázku "co?" 

zdokonalovat a "proč?",  

 2. Algoritmus řešení invenčních zadání (ARIZ), který vede řešitele na cestě "jak" 

problém řešit, tj. identifikovat a řešit technické rozpory v problému a fyzikální rozpory v 

technických rozporech. 

 Softwarový systém Invention Machine je expertní systém, jehoţ základy spočívají na 

metodě ARIZ. Metodika TRIZ společně s IM jsou prostředkem k tvůrčímu řešení technických 

úloh. Taktéţ je systém vhodný pro výuku studentů vzhledem ke své názornosti, logice a 

propojení teoretických disciplín a praktických aplikací.  

 Funkční a nákladová analýza 

 Od hodnotové analýzy se odvozuje i tahle funkční a nákladová analýza, respektive od 

jejich postupů. Tato metoda byla přiřazena do metodiky TRIZ a IM aţ později, dnes je však 

jejich právoplatnou součástí. Tvorba a řešení inovačních zadání (neboli TRIZ) je soubor 

metod podporujících hledání řešení technických problémů. FNA je mírně ekonomickou 

součástí, a pomáhá řešiteli (inovátoru, inţenýru, atp.) určit co a proč má být zdokonaleno. 
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 Na základě analýzy funkcí a nákladů k realizaci má právě FNA poskytnout správné 

zadání pro inovaci. Právě to správné zadání je velice důleţité z toho důvodu, ţe: 

 "What is point of running, while you are on wrong way
12

?" 

 Coţ znamená, ţe špatné zadání je natolik zavádějící, ţe ikdyţ je problém podle něj 

nakonec vyřešen, problém původní, který byla snaha odstranit, můţe nadále setrvat. Coţ 

povede k následnému přehodnocení zadání a opakování celého procesu, čímţ dojde k 

výraznému časovému opoţdění, coţ vede k finančním ztrátám, ale co je nejdůleţitější, je 

ohroţena pozice na trhu. 

 

3.7 ARIZ 

 Jak říká Skořepa (2014, 50 s), ARIZ  vede uţivatele, krok za krokem, k hledání 

odpovědi na řadu otázek "JAK" by mohly a měly být úlohy řešeny. ARIZ uţivateli pomáhá: 

 - nalézat, formulovat a řešit technické rozpory v technickém problému s podporou 

heuristik; 

 - nalézat, formulovat a řešit fyzikální rozpory v technických rozporech osvědčenými 

postupy; 

 - vybírat a modelovat konflikt na úrovni látek a polí a vyuţívat doporučované vzorce 

řešení; 

 - ujasnit a přesně formulovat technické funkce a poté z doporučovaných jevů 

přírodních věd vybírat vhodné jevy a efekty pro efektivnější plnění dané funkce. 

 Zákonitosti rozvoje technických systémů  

 Podle definice
13

jsou obecně zákonitosti rozvoje technických systémů podstatné, 

stabilní, opakující se vztahy mezi prvky uvnitř systému a s vnějším prostředím v procesu 

rozvoje, přechodu systému od jednoho stavu k druhému, s cílem zvýšit jeho hlavní funkci.  

 Jak jiţ bylo zmíněno, podobné zákonitosti byly vypozorovány zkoumáním velkého 

mnoţství vynálezů, jsou objektivní a vyuţitelné v odlišných oblastech techniky, vzhledem k 

                                                
12

 Zdroj: autor 

13

 SKOŘEPA, Jiří, Jan ŢÍDEK. Metodika TRIZ. 1. vyd. Ostrava: VŠB Technická Univerzita Ostrava, 2014. 228 

s. ISBN zatím nepřiděleno, VŠ skripta. 
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objektivnímu fyzikálnímu chování zkoumaných subjektů. Neustále pokračuje vývoj dané 

metody TRIZ, vzhledem k tomu, ţe je snaha neustále zdokonalovat a odhalovat nové 

zákonitosti vyuţitelné v tomto programu. 

 Zákonitost úplnosti částí - kaţdý technický systém, který normálně pracuje, je typický 

také tím, ţe obsahuje 4 části uvedené níţe. V systému, kde jedna část chybí je nutně 

nahrazena lidským prvkem. Vedoucí roli v normálním systému má pracovní nástroj:   

 - motor;  

 - transmisi;   

 - pracovní nástroj;   

 - prostředek  řízení.    

 Zákonitost energetické průchodnosti – aby část systému byla ovladatelná, je nutno 

zajistit energetickou průchodnost mezi součástmi a orgány řízení. Je dobré usilovat o 

minimální ztráty energie při přenosu od zdroje energie k pracovnímu orgánu.   

 Zákonitost slaďování rytmiky částí - podmínkou ţivotaschopnosti TS je sladění 

frekvence kmitání (periodičnosti práce) všech částí systému.  

 Zákonitost dynamizace - tuhé, nenastavitelné systémy se za účelem zvýšení 

efektivnosti stávají dynamickými, coţ znamená přecházet k pruţnější, rychle se měnící 

struktuře a k rychle se měnícímu pracovnímu reţimu, který se lze přizpůsobit se změnám 

vnějšího prostředí.  

 Dynamizace látek systému - probíhá postupným rozdělováním pevné látky podle linie: 

jeden kloub – mnoho kloubů – pruţná látka – kapalina – plyn – pole.  

 Dynamizace polí se uskutečňuje přechodem od konstantních polí ke střídavým dle 

linie: statické pole – impulsní pole – střídavé pole s efekty.  

 Zákonitost zvyšování stupně vepolnosti - neboli kaţdý proces či funkční prvek lze 

analyzovat pomocí tzv. vepolové analýzy. Jedná se o analýzu, kdy se funkce rozdělí na 2 částí 

a pole, ve kterém na sebe působí, podle zkratek ruských slov pro látku a pole.  

 Obecně ve směru rozvoje se postupuje zvyšováním úrovně "vepolovosti", coţ 

znamená, ţe nevepolové technické systémy se stávají vepolovými a ty, které jiţ vepolové 

byly, zvyšují počty prvků vepolovosti, tzn. vazeb, citlivost, dynamičnosti, atp.    

 Zákonitost nerovnoměrnosti rozvoje - systémy se neustále mění. Takové změny jsou 

potom děleny podle jednotlivých úrovní, a poţadavků. Při takových změnách kaţdý 
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poţadavek má svou vlastní podstatu. Ty jsou velice často v rozporu. Právě tyhle rozpory se 

zdají býti zdrojem inovačních potřeb. Čím sloţitější je systém, tím nerovnoměrněji se 

rozvíjejí jeho části. Systém si nejlépe musí pomoci sám.  

 Zákonitost přechodu z makroúrovně na mikroúroveň - rozvoj pracovních orgánů 

postupuje od makroúrovně k mikroúrovni ve 3 liniích:  

 - Zvyšováním stupně segmentace látky: celistvé – vláknité – částice – molekuly – 

atomy; 

 - Zvyšováním stupně segmentace „směsi“ látky s prázdnotou: celistvé – celistvé s 

dutinou – perforované – kapilárně pórovité - kapilárně pórovité s látkou – pěny, gely;   

 - Záměnou látkové části systému nějakým polem.   

 Zákonitost přechodu do nadsystému – rozvoj systému, který dosáhl určité vysoké 

úrovně, můţe pokračovat na úrovni nadsystému. Jestliţe znázorníme vývoj hlavní funkce 

technického systému v čase, má svůj zrod, rozvoj a úpadek (chcete-li technologická smrt). 

Konec rozvoje je dán fyzikální mezí daného principu. Systém A by měl být přímo nahrazen 

podle zákonitosti systémem A´. V praxi se to ovšem děje trochu jinak, a to tak, ţe systém A je 

nahrazován novým systémem B daleko později. A to právě proto, ţe se snaţíme chránit náš 

majetek (tedy v systému tří PPP pilířů, People-Profit-Planet právě to P jako profit) na úkor 

ţivotního prostředí nebo na úkor bezpečnosti práce.  

 Zákonitost zvyšování stupně ideálnosti - ideální TS je systém, jehoţ hmotnost, rozměry 

a energetická spotřeba se blíţí k nule, ale jeho způsobilost plnit funkce se nezmenšuje. V 

krajním případě je ideální systém ten, který neexistuje, ale jeho funkce se uskutečňuje.   

 Budeme-li se pohybovat v dimenzích hmotnosti, energie a rozměrů (MRE) v čase, 

můţeme zpozorovat, ţe vývoj se odehrává v tzv. "vlně". V první fázi systém zvyšuje své 

parametry, aby byl schopen plnit na něj kladené funkce. V další etapě jiţ parametry sniţuje, 

ovšem zachovává si své funkce, čímţ dle posledně uvedené zákonitosti dochází ke 

zvyšujícímu se stavu idealizace. Tento proces se odehrává zároveň jak pro nadsystémy tak pro 

podsystémy, a nakonec i pro látky. Látky se mění na tzv. "chytré látky".  

 

 3.8 Dílčí shrnutí třetí kapitoly 

 Závěrem kapitoly 3 bude shrnutí. Jako první byl uveden obecný teoretický úvod do 

podstaty inovací, ve kterém byly uvedeny příklady vyskytující se v reálném světě.Nadále bylo 
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naznačeno, jak Altšuller postupoval při tvorbě metodiky, se kterou se zde pracuje, taktéţ byly 

řečeny faktory, které jsou potřeba proto, aby člověk byl úspěšným inovátorem.  

 V druhé části kapitoly 3 se jiţ ujasnila podstata inovací, odkud pocházejí i jak se 

vyznačují. Taktéţ bylo poukázáno, jak se na inovace dívají světoví přední inovační odborníci. 

V následující podkapitole se ujasnilo, co je to inovační proces, odkud vede, co je také jeho 

cílem.  

 Podkapitola 3.3 byla zaměřena na typy a druhy inovací. Tak byly rozděleny inovace do 

několika skupin dle hlediska dělení: Hledisko posloupnosti přerůstání elementární inovace v 

komplexní inovační akci, Hledisko poţadavků Českého statistického úřadu, Hledisko podle 

účasti subjektů na tvorbě inovace a Hledisko skupin a řádů inovací (které jsme nadále 

rozdělili blíţe na racionální inovaci, inkrementální inovace a radikální inovaci). 

 Po vyjasnění pojmů inovace a inovační procesy jsme se zaměřili na konkrétní objekty 

inovací. Objekty, na které se inovace vztahují, byly rozděleny podle několika dalších 

funkčních hledisek na Procesní hledisko a Objektově procesní hledisko.  

 Posléze se práce zaměřila na komplexní vyuţití inovací, také jejich komplexní vývoj i 

aplikace. Byly uvedeny vazby, které zde působí a na které je nutnost reagovat při inovačním 

procesu. Taktéţ zde bylo uvedeno, ţe systémový přístup je povaţován jako ideální inovační 

postoj. Poté, kdyţ uţ se načala komplexnost, bylo upřesněno, jaká jsou k dispozici pravidla 

pro řízení inovací. (Pravidlo maximální míry saturace inovační potřeby zákazníka, Pravidlo 

horizontálního řetězu inovací, Pravidlo vhodného okamţiku, Pravidlo rozhodné krátké doby). 

 Podkapitola 3.6 byla konečně zaostřena na to, co je to ta metodika TRIZ, jak vznikla, 

jaká má východiska, a na čem je postavena. Taktéţ bylo zjištěno, ţe TRIZ je tvořen dvěma 

částmi, softwarem ARIZ a FNA (funkčně nákladovou analýzou, která zkoumá, co má být kde 

vylepšeno). Později bylo nahlédnuto, jak jsou technické systémy rozvíjeny, jak jsou 

zdokonalovány, jakými šesti zákony se tohle zdokonalování řídí. Bylo zjištěno, jakými 

nástroji vůbec je moţno řešit metodiku TRIZ. Zjistilo se, co jsou operátory stereotypu 

myšlení, a ţe by bylo dobré je odstranit, taktéţ bylo nahlédnuto na algoritmus řešení ARIZ, 

přičemţ podkapitola se uzavřela pohledem na funkční a nákladovou analýzu.  

 Poslední podkapitola kapitoly 3, tj. 3.7 se zabývala softwarem ARIZ. Byl uveden 

pohled podle Skořepy (2014, 50 s) na software a jak uţivateli pomáhá řešit zadání. Poté jsme 

se znova uvedli zákonitosti rozvoje technických systémů, tentokrát podle Skořepy a Ţídka 

(2014, 52 s). Nakonec bylo zmíněno, co to je stupeň idealizace, jak se dá stopovat i co obnáší. 
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Taktéţ zde bylo uvedeno, ţe stupeň idealizace je jistým "vlnovitým" chováním systémů, kdy 

na systémy klademe nároky neustále ty stejné, a ty jsou schopny je zvládat lépe, svým 

vlastním přizpůsobováním.  
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4. Experimentální převedení metody TRIZ pro 

ekonomický systém podniku 

 

 V předchozí kapitole bylo uvedeno, co to jsou inovace, jak se dělí, či jak se na ni 

dávají přední inovační odborníci. V následující části kapitoly se jiţ práce zaměří na 

identifikaci TRIZ. Oč jde, jaké jsou základní pravidla této metodiky, jaké obsahuje metody či 

kde a jak vznikla. Bylo ujasněno, ţe metodika TRIZ je čistě technickou metodou vyuţívanou 

v technických, průmyslových oborech. 

 Zde je ovšem nutné ujasnit další směr práce. Tato práce byla prozatím orientována 

obecnějším směrem s tím, ţe bylo nutné charakterizovat metodu, jeţ je základem této práce. 

Následujícími kroky bude pokusit se převést základní prvky této metodiky do ekonomických 

souvislostí. Tato metoda v jejich technických souvislostech vybrala 39 parametrů, které 

povaţuje za elementární fyzikální funkce ovlivňující technická řešení zadání.  

 Těchto 39 parametrů z tzv. Alshullerovy tabulky se budou v této kapitole analyzovat, 

přičemţ se zkusí je převést do ekonomických souvislostí. Altshullerova tabulka je uvedena v 

přílohách. Tento krok je stanoven jako nutný ke zkoumání a aplikaci metody do 

ekonomických souvislostí.  

 Ekonomické souvislosti jsou odlišné od těch technických. Technika se řídí fyzikálními 

zákony, jeţ jsou v našich podmínkách (v této části vesmíru, v tomto časovém úseku) 

neměnné, přičemţ na dva stejné prvky na stejném místě působí stejné síly. Na rozdíl od toho 

systémy ekonomické jsou postaveny velice často na lidském chování. Proto se ekonomické 

souvislosti na stejném místě i dokonce ve stejném čase mění. Existují-li dvě (podnikatelské) 

jednotky ve stejném čase na stejném místě, na kaţdou z nich působí jiné síly. V technickém 

pojetí jsou mnohem determinističtější pojmy neţli v ekonomických systémech, které jsou 

často zaloţeny na lidském chování. Někdo by mohl říci nahodilosti, ovšem pojmem 

nahodilost lidé často označují jen to, čemu dostatečně nerozumí.  

 Například se také rozeznává několik druhů časů. Čas technický je (obvykle) čas 

astronomický, který se měří v hodinách, minutách a sekundách. V dalších technických 

prvcích se můţe ovšem čas i rozlišovat podle technické fáze. Například čas fázový 

(kupříkladu inovační fáze, 1. fáze invence, druhá fáze inovace, atd.). Ekonomický čas se 

obvykle neodvíjí v jednotkách SI, ovšem v jednotkách fázových. Například první fáze 

ţivotního cyklu produktu je stoupání, druhá je stagnace, atd. V ekonomii je běţnější vyuţívat 

tohoto druhu časování. Fázové časování je taktéţ vyuţíváno k určování ekonomické 

výnosnosti výrobních prostředků, coţ bývává spojeno s morálním časováním a s technickou 
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efektivností. Je-li zařízení morálně zastaralé (například znečišťuje okolí) je potřeba jej 

vyměnit, ikdyţ funguje technicky ještě dobře. Těchto rozdílů je nutno si být vědom při 

převádění následujících parametrů a principů Altshullerovi tabulky.  

 Dalším signifikantním rozdílem je to, ţe nositeli fyzikálních vlastností jsou látky, 

molekuly, atomy. Kdeţto nositeli ekonomických souvislostí jsou především lidé a jejich 

chování. Kaţdý člověk je jinak zaloţen, jinak reaguje, má jiné známosti a je v jiném ţivotním 

stádiu, atp.  

 Proto v této kapitole bude rozebrán kaţdý parametr, určen jeho fyzikální vlastnosti a 

zkusí se identifikovat podobné vlastnosti u funkcí ekonomických. Není vyloučeno, ţe některé 

funkce budou dvojjediné, či některé nepůjdou nahradit vůbec.  

 Následující podkapitoly budou z důvodu zjednodušení označovány ještě mimo 

číslování také názvem fyzikální veličiny původní metodiky TRIZ. 

 Jako první u jednotlivých parametrů se vysvětlí jednotlivé prvky, které se vyskytují v 

objektu. U od sebe následujících parametrů se společným prvkem bude odkazováno na 

společné definice, uvedené obvykle u prvního (z řady) altshullerova parametru.  

 Bude zde rovněţ provedeno pouze výchozí a konečné neznámé (a známé), přičemţ 

veškerá argumentace, která se týká bliţšího popisování parametrů a jejich převodu, bude 

uvedena v přílohách. Jedná se o přílohy číslo 3, 4 a 5.  

  

 Tabulka výchozích technických parametrů 

 V následující tabulce je uveden kompletní seznam technických rozporů, které byly 

vyňaty z Altšullerovi tabulky, a které budeme zkoumat. Z důvodů zpřehlednění si tabulku 

rozdělíme na 3 dílčí části, které se budou dělit podle závislosti na SI jednotkách.  

 Jak je vidět níţe v tabulkách, rozporů je celá řada, 39, přičemţ v původní Altšulerově 

není nikterak dělena. V našem případě ovšem dělení bude pouţito, jednak kvůli zmíněné 

přehlednosti, a taktéţ kvůli rozsahu stránky, která je tím pádem rozdělena taktéţ, není to 

jednostránková tabulka.  

 Tabulky jsou celkově tři. První z nich pracuje s rozpory, jeţ vyuţívají základní 

jednotky SI. Tabulka číslo 2 zase pracuje s rozpory, které spadají k práci s odvozenými 

jednotkami SI.  A třetí, poslední tabulka, je věnována vedlejším a ostatním jednotkám 

Altšulerových rozporů.  
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Původní rozpory Původní rozpory 

1 Hmotnost pohyblivého objektu 8 Objem nepohyblivého objektu 

2 Hmotnost nepohyblivého objektu 9 Síla (intenzita) 

3 Délka pohyblivého objektu 10 Doba působení pohyblivého objektu 

4 Délka nepohyblivého objektu 11 Doba působení nepohyblivého objektu 

5 Plocha pohyblivého objektu 12 Teplota 

6 Plocha nepohyblivého objektu 13 Osvětlenost, viditelnost 

7 Objem pohyblivého objektu 14 Množství látky (hmoty) 

Tabulka 4.1: Altšullerovi rozpory se základními jednotkami SI
14

 
 

Původní rozpory Původní rozpory 

15 Tlak, napětí 18 Spotřeba energie nepohyblivým objektem 

16 Rychlost 19 Výkon 

17 Spotřeba energie pohyblivým objektem     

Tabulka 4.2: Altšullerovi rozpory s odvozenými jednotkami SI
15

 
 

Původní rozpory Původní rozpory 

20 Tvar 30 Škodlivé faktory působící na objekt 

21 Stabilita (složení) ojektu 31 Škodlivé faktory vyvolané objektem 

22 Pevnost 32 Snadnost výroby (zhotovení) 

23 Ztráty energie 33 Snadnost užití 

24 Ztráty látky (hmoty) 34 Snadnost opravy 

25 Ztráty informací 35 Přizpůsobitelnost, univerzálnost 

26 Ztráty času 36 Složitost kontrukce 

27 Spolehlivost 37 Složitost detekce a měření 

28 Přesnost řešení 38 Stupeň automatizace 

29 Přesnost výroby 39 Produktivita, výkonnost 

Tabulka 4.3: Altšullerovi rozpory s vedlejšími a ostatními jednotkami SI
16

 
 

 Jak lze vidět, parametry jsou číslovány. Číslování je provedeno z toho důvodu, aby při 

následujících tabulkách bylo moţné spojit technický ukazatel s ekonomickým. Nyní se 

znázorní příklad takového převodu jedné technické na ekonomickou veličinu a postup, kterým 

se k tomu přišlo.  

 Obecnější postup přechodu je nadále popsán v kapitole 2. Metodika.  

                                                
14

 Zdroj: vlastní zpracování. 

15

 Zdroj: vlastní zpracování. 

16

 Zdroj: vlastní zpracování. 
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 "Teplota 

 Teplota je stavová veličina přiřazená rovnovážnému stavu tělesa. Na teplotě závisí, 

zda při tepelné výměně s jiným tělesem bude uvažované těleso teplo odevzdávat nebo přijímat. 

Pokud výměna tepla nenastane, mají obě tělesa stejnou teplotu.  

 Jinými slovy teplota je energetický stav objektu. Výměnou tepla (změnou teploty) se 

potom míní energetická výměna s okolím. Okolní teploty mají tendenci k sobě vzájemně 

konvergovat. Z ekonomického hlediska by se teplota (množství energie) dalo považovat za 

určitý potenciál objektu, či přímo za vývojový stupeň objektu. Vývojově vyspělejší objekt je 

poté objekt s větší teplotou (větším množstvím tepelné energie), ke které následně okolní 

objekty se snaží konvergovat (snaží se vyvíjet do stádia, v němž se nachází objekt vyspělejší).  

 Příkladem se může poukázat na vyspělejší a méně vyspělé země, které spolu vzájemně 

obchodují. Proč je tomu tak potom nasvědčuje teorie absolutních a relativních 

komparativních výhod. Země vyspělejší poté se snaží pomoci s vývojem méně vyspělé zemi 

tím, že obětuje část své vlastní energie (teploty, potenciálu). Tím se do ní investuje, protože ví, 

že bude-li obchodovat s vyspělejší zemí, budou na tom nakonec obě země lépe. Vylepšuje tím 

její komparativní potenciál (výhodu).  

 Nemusí se ovšem jednat jen o země, ale obecně se jedná o jednotky, kterými mohou být 

i pracovní týmy například. Takových příkladů z moderní doby by se dalo uvést mnoho.  

 Parametr teploty se tedy bude převádět na parametr vývojový stupeň objektu a jeho 

rozvojový potenciál." 

  

 Jak lze vidět, první část textu je zaměřena na technickou definici zkoumaného rozporu. 

Ta, aniţ by byla ozdrojována (jak se uvádí v kapitole věnující se metodice) pochází z odborné 

literatury, která je uvedena ve zdrojích. Následuje dovětek autora, či citace definice z jiného 

zdroje (který jiţ ozdrojován je), pro lepší upřesnění a pochopení rozporu.  

 Následuje část, která logickými postupy doplněné heuristickými postupy se snaţí 

identifikovat analogie mezi oběma odvětvími. Po jejich přibliţné identifikaci se zaměříme na 

zamyšlení, zdali by to tak skutečně mohlo být, a často je doplněn příklad, který se snaţí 

potvrdit domněnku výsledku.  

 V úplně poslední části následuje shrnutí, na jehoţ konci je popsán název parametru 

technického a přejmutí jeho názvu do parametru ekonomického. Zmíněným postupem byly z 

tabulek, uvedených výše, získány následující parametry v ekonomickém pojetí.  
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Přejaté rozpory 

1 Obrat společnosti s roztroušenou, volně obchodovatelnou vlastnickou strukturou  

2 Obrat společnosti s koncentrovanou, volně neobchodovatelnou vlastnickou strukturou 

3 
Obrat zaměstnanců společnosti s roztříštěnou, volně obchodovatelnou vlastnickou 

strukturou 

4 
Obrat zaměstnanců společnosti s koncentrovanou, volně neobchodovatelnou vlastnickou 

strukturou  

5 
Organizační struktura (a její plochost) společnosti s roztříštěnou, volně 

obchodovatelnou vlastnickou strukturou  

6 
Organizační struktura (a její plochost) společnosti s koncentrovanou, volně 

neobchodovatelnou vlastnickou strukturou  

7 
Množství zaměstnanců ve společnosti s roztříštěnou, volně obchodovatelnou vlastnickou 

strukturou  

8 
Množství zaměstnanců ve společnosti s koncentrovanou, volně neobchodovatelnou 

vlastnickou strukturou  

9 
Množství prostředků (ekonomických, politických, technologických, atp.) potřebných k 

dosaţený změny stavu 

10 (doplňkový parametr) 

11 (doplňkový parametr) 

12 Vývojový stupeň objektu a jeho rozvojový potenciál 

13 Transparentnost ekonomických procesů v jednotce, či jednotky samotné 

14 Množství základních, hodnotu nesoucích, jednotek 

Tabulka 4.3: Altšulerovi parametry se základními jednotkami SI- přejmuté
17

 
  

 Jak lze vidět i samotná jedna tabulka rozdělená na tři menší části by byla dosti 

nepřehledná. K tomu se také přidává barevné číslování, aby bylo jednodušší poţadované 

převody nalézt. Převedené jednotky mají často delší název, neţ parametry původní. To je 

způsobeno tím, ţe názvy jsou udávány popisnou metodou, kdy se snaţíme názvem vyjádřit 

podstatu jednotky. V závorkách se často uvádí (ještě mimo název) další podrobnější 

informace, pro upřesnění názvu. Nyní tedy následující tabulky k doplnění chybějících 

parametrů.  

Přejaté rozpory 

15 
Množství prostředků (ekonomických, politických, technologických, atp.) potřebných k 

dosaţený změny stavu v určitém místě a v určitém čase 

16 Potřebné množství času na změnu stavu 

17 Spotřeba potenciálu (prostředků) společnosti s roztříštěnou, volně obchod. vlast. struk. 

18 
Spotřeba potenciálu (prostředků) společnosti s koncentrovanou, volně 

neobchodovatelnou vlastnickou strukturou 

19 Výkon potenciálu, či výkon prostředků  

Tabulka 4.4: Altšullerovi rozpory s odvozenými jednotkami SI - přejaté
18

 

                                                
17

 Zdroj: vlastní zpracování. 

18

 Zdroj: vlastní zpracování. 
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Přejaté rozpory 

20 Tvar funkční jednotky 

21 
Stabilita (mnoţství prostředků potřebných k narušení systému takovým způsobem, ţe 

ztratí své původní vlastnosti a není jiţ schopen vrátit se do předchozího stavu) 

22 
Pevnost ekonomických jednotek (mnoţství prostředků potřebných k narušení systému 

tak, ţe dojde k vychýlení z rovnováţného stavu) 

23 Ztráta potenciálu (spíše prostředků) jednotky po cestě 

24 
Ztráta hmoty ve smyslu ztrácení částí, nebo celých jednotek ekonomických 

podsystémů 

25 Ztráta informací 

26 Ztráta času 

27 Spolehlivost 

28 Přesnost řešení 

29 Přesnost výroby 

30 Škodlivé faktory působící na objekt 

31 Škodlivé faktory vyvolané objektem 

32 Snadnost výroby 

33 Snadnost užití objektu a komunikace s objektem 

34 Snadnost opravy  

35 Přizpůsobivost 

36 Složitost konstrukce 

37 Složitost měření volných a zdokumentovatelných parametrů 

38 Míra (stupeň) automatizace jednotek a systémů 

39 Produktivita a výkonost ekonomických jednotek 

Tabulka 4.5: Altšullerovi rozpory s vedlejšími a ostatními jednotkami SI - přejaté
19

 

 

 Tímto se uzavřela podkapitola přejímání Altšullerových rozporů z technických do 

ekonomických systémů. Následujícím krokem v následující podkapitole bude následovat 

obdobná práce, tentokrát ovšem s principy k odstranění kolizních problémů. Kolizní 

problémy jsou problémy kolizí parametrů v Altšullerově tabulce, kde se k řešení nabízí níţe 

popsané heuristické principy.   

                                                
19

 Zdroj: vlastní zpracování. 
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4.1 Experimentální převedení metody TRIZ pro 

ekonomický systém podniku, část II. 

4.1 Část B, Heuristické postupy doporučené k překonání 

technických rozporů 

 "Heuristika (z řečtiny heuriskó, εύρίσκω – nalézt, objevit) znamená zkusmé řešení 

problémů, pro něž neznáme algoritmus nebo přesnější metodu. Heuristické řešení je často jen 

přibližné, založené na poučeném odhadu, intuici, zkušenosti nebo prostě na zdravém rozumu. 

První odhad se může postupně zlepšovat, i když heuristika nikdy nezaručuje nejlepší řešení. 

Zato je univerzálně použitelná, jednoduchá a rychlá. Podle J. Pearla označuje heuristika 

strategie, jak lidé i stroje mohou řešit problémy s použitím dostupných – i když jen volně 

aplikovatelných – informací.
20

" 

 Heuristický postup obecně můţe být i pokus a omyl (coţ je uváděno jako 

nejjednodušší heuristická metoda). Tyhle postupy se provádějí v mnoha odvětvích, za všechny 

jen pár příkladů: 

 a) psychologie: soubor efektivních pravidel zakódovaných v lidech, určujících jednání 

lidí;  

 b) filozofie: informace X pomáhající pochopit informaci Y;  

 c) právo: uţívána v případech, kdy by analýza jednotlivých případů byla nepraktická; 

 d) informatika: obvykle se pouţívá v případech, kdy lepší algoritmus není k nalezení. 

 Heuristické postupy Altšulerovy tabulky tedy udávají pouţitelné nápady, které nemusí 

být těmi nejlepšími řešeními, a pouţíváme je z důvodu, ţe lepší řešení je k nenalezení. V 

následující podkapitole (4.1) se tedy prvně definují uvedené postupy, a následně bude 

proveden pokus o jejich převedení analogickým postupem do ekonomických subsystémů. V 

případě, ţe se s analogií neuspěje, bude další prací postup vyloučit, přehodnotit, či zdůvodnit, 

proč se takový postup do poţadovaných souvislostí nehodí.  

 Altšuler zkoumáním oněch patentů přišel k celkem 40 postupům, které jsou uvedeny 

níţe, a které jsou objektem zkoumání. Znovu je důleţité, zde připomenout, ţe postupy jsou 

                                                
20

 POLYA, George. How To Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1945. 288 s. ISBN: 0-691-02356-5. 
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čistě technického rázu, a nejsou-li upraveny, změněny či převedeny, pak je nelze pouţít v 

jiných neţ technických odvětvích. Úlohy a parametry ekonomických systémů byly jiţ 

definovány výše v úvodu, dle těchto parametrů se bude práce řídit i nadále.  

 V této kapitole se ovšem provede pouze vykázání základních informací, které jsou 

známé o principech, tzn. výchozí informace, základní charakteristika principů, a poté 

výsledky prováděného výzkumu. Ostatní informace o dokladování pouţitých metod, postupu 

provedení a popisu jak stálých tak nových veličin budou uvedeny v přílohách. Bude se jednat 

o Přílohu číslo 6: Doklady převedení Alstshullerových principů.  

 V následující tabulce se nachází kompletní seznam principů pro řešení technických 

rozporů, které se nacházely v podkapitole výše.  

Původní principy Původní principy 

1 Princip drobení 21 Princip přeskoku 

2 Princip oddělení 22 Princip zvrátit škodu v užitek 

3 Princip místní kvality 23 Princip zpětné vazby 

4 Princip asymetrie 24 Princip prostředníka 

5 Princip sloučení 25 Princip samoobsluhy 

6 Princip univerzálnosti 26 Princip kopírování 

7 Princip jeden v druhém 27 
Nahradit drahou trvanlivost lacinou 

zničitelností 

8 Princip anti tíže 28 Nahradit mechanické vazby 

9 Princip předběžného antipůsobení 29 Využití pneu- nebo hydro- konstrukcí 

10 Princip předběžného působení 30 Využtí pružných a tenkých vrstev 

11 Princip předem podložené podušky 31 Použití pórovitých materiálů 

12 Princip ekvipotenciálnosti 32 Princip změny optických vlastností 

13 Princip naopak 33 Princip stejnorodosti 

14 Princip sféroideálnosti 34 Odhození a regenerace částí 

15 Princip dynamičnosti 35 Změna fyzikálně-chemického stavu objektu 

16 Částečné/nadbytečné působení 36 Princip využití fázových přechodů 

17 Princip  přechodu na jiný rozměr 37 Princip využití tepelné dilatace 

18 Princip využití mechan. vibrací 38 Princip využití silných okysličovadel 

19 Princip periodického působení 39 Princip využití inertního prostředí 

20 Plynulost užitečného působení 40 Princip použití kompozitních materiálů 

Tabulka 4.6: Altšulerovi principy
21

 
   

 

 Jak lze vidět, principy jsou číslovány. Číslování je provedeno z toho důvodu, aby při 

následujících tabulkách bylo moţné spojit technický ukazatel s ekonomickým. Nyní je uveden 

                                                
21

 Zdroj: vlastní zpracování. 
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příklad takového převodu jedné technické na ekonomickou veličinu a postup, kterým se k 

tomu přišlo, stejně, jako se uvádí v předchozí podkapitole, zabývající se rozpory.  

 Obecnější postup přechodu je nadále popsán v kapitole 2. Metodika.  

 

" Princip sloučení (5)
22

 

 (Combining, Merging) 

 a) sloučit v prostoru - objekty stejnorodé nebo konající slučitelné operace;  

 b) sloučit v čase - operace stejnorodé nebo slučitelné. 

 Princip sloučení funguje v ekonomických souvislostech stejně jako v technickém pojetí. 

Stejně jako v technickém pojetí se mohou slučovat operace, či slučovat jednotky, taktéž v 

ekonomice můžeme slučovat operace (například místo abych se provedlo první naplánování 

výroby a poté přidělení odpovědných pracovníků, může se provést obě operace společně), 

taktéž slučovat jednotky. Například dvě jednotky, které plní částečně stejné úkoly, sloučením 

by došlo ke zvýšení efektivnosti, vzhledem k přímější výměně informací, atp.  

 Může se také mluvit o sloučení úplném a částečném. Taktéž o sloučení časovém a 

prostorovém, přičemž prostor nemusí být myšlen jako fyzický prostor, ale taktéž prostor 

"papírový". To znamená sloučit dvě jednotky (například plánovací jednotky) k sobě tak, aby 

společně mohly komunikovat přímo (třeba elektronicky), aby měli společné pracovníky, 

společné cíle. Napěchovat dvakrát více lidí do jedné kanceláře nebývá žádoucí či efektivní.  

 Princip sloučení přejmeme z technického do ekonomického pojetí tedy jako princip 

kombinování." 

 Jak lze vidět, tak se v první části textu u kaţdého principu zvolila podobná strukturu 

jako u předchozí podkapitoly zabývající se rozpory. V první části se tedy nachází technický 

popis činnosti, která obsahuje zkoumaný princip. Poté následuje (né vţdy ovšem) dovětek 

autora upřesňující princip, který ovšem nebývá zdrojován, jak je uvedeno v kapitole 

zabývající se metodikou. Zdrojem je odborná literatura uvedená ve zdrojích. V případě 

pouţití jiné neţ uvedené odborné literatury bude zdroj doplněn.  

 Po technickém rozpoloţení principu následuje analýza. Po podrobnější analýze bude 

vyuţito logických metod doplněných heuristickými postupy, pomocí kterých přijde pokus se 
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 Zdroj: vlastní zpracování, viz příloha dokumentu 
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dopátrat analogie mezi oběma zkoumanými systémy. Taktéţ je zde prostor pro pokus o 

doplnění příkladu tak, aby bylo snazší principy pochopit.  

 V úplně poslední části následuje shrnutí, na jehoţ konci je popsán název technického 

parametru a jeho přejmutí do ekonomického systému. Zmíněným postupem se z tabulek 

uvedených výše získali následující parametry v ekonomickém pojetí.  
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Přejaté principy Přejaté principy 

1 Princip drobení 21 Princip částečného urychlení (přeskoku) 

2 Princip extrakce 22 Princip zvrátit škodu v užitek 

3 Princip užitečného polohování zdrojů 23 Princip zpětné vazby 

4 Princip vztahové asymetrie 24 Princip využití prostředníka 

5 Princip kombinování 25 Princip sebe obsluhy 

6 Princip univerzálnosti 26 Princip laciného kopírování 

7 Integrační princip 27 Princip snižování nákladů a kvality 

8 Princip odlehčení 28 Princip inovace přístupů 

9 Princip preventivního anti působení 29 (nebudeme přejímat) 

10 Princip preventivního působení 30 Princip pružné vrstvy 

11 Princip preventivního polštáře 31 Princip snadnosti vnikání do jednotky 

12 
Princip předběžného odstranění 

nadbytečných pohybů 
32 Princip změny transparentnosti 

13 Princip inverzního působení 33 Princip homogenizace jednotek 

14 Princip zideálňování obtížnosti 34 
Princip nárůstu a odumírání částí 

jednotky za chodu 

15 Princip dynamizace 35 Princip změny charakteristických znaků 

16 
Princip neúplného/nadbytečného 

působení 
36 Princip využití charakteristik mezistavů 

17 Princip změny trajektorie jednotky 37 Princip ekonomické dilatace jednotky 

18 Princip frekvenčních změn 38 Princip přidání katalizátoru 

19 Princip periodického působení 39 Princip odstranění katalyzátorů 

20 
Princip zvyšování plynulosti 

užitečného působení 
40 Princip kompozitnosti 

Tabulka 4.7: Altšulerovi principy - přejaté
23

  
  

 Jak je vidět, kvůli rozsahu bylo nutno tabulku přepůlit, aby byl celý objekt čitelný. 

Tímto se uzavřela podkapitola přejímání Altšullerových principů z technických do 

ekonomických systémů. Následujícím krokem v následující kapitole bude následovat nalezení 

a zpracování případové studie.  

 Na případové studii bude snaha ověřit, zdali (jak je blíţe popsáno v metodice) výchozí 

hypotéza souhlasí se zjištěním. Hypotéza zní, ţe ve větší míře bude přejatá metodika 

pouţitelná i v ekonomických systémech s tím, ţe kolizní matice technických rozporů bude 

jiná neţ kolizní matice s principy s ekonomickými systémy.  

 

                                                
23

 Zdroj: vlastní zpracování. 
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4.2 Dílčí shrnutí čtvrté kapitoly 

 Závěrem této kapitoly přichází shrnutí, co nového bylo zjištěno v kapitole číslo 4, 

věnované pokusu o přejmutí metody TRIZ do ekonomických systémů. V první částí kapitoly 

bylo ujasněno tedy, kudy se odebírala prozatím tato diplomová práce a co se nyní změní. Také 

se zde odhalují moţnosti, které skýtá ekonomický systém, technický systém a to, co mezi 

nimi leţí, jak se vyznačují. Také se zde definuje nositele hodnoty, a jednotek v obou 

"světech", jak se liší a co je pro ně typické.  

 Nadále se zde ukazuje orientačně, jak se bude postupovat nadále, ţe je v plánu zde 

ukázat pouze ukázku převodu několik málo jednotek, přičemţ zbytek převodů se nachází v 

přílohách (z rozsahových důvodů).  

 Jako první krok z pokusného převodu je uvedení výchozích tabulek, kde se rozdělily 

rozpory dle jejich vztahu k jednotkám SI. Dělíme je na Základní, Odvozené a Vedlejší a 

ostatní jednotky (od) SI. Tak se učinilo z důvodů přehlednosti a jistého uspořádání rozporů.  

 Následně se zvolil rozpor Teploty, u kterého byl proveden kompletní převod, včetně 

úvah, analýzy technické jednotky a analogii s ekonomickým systémem. Následně proběhla 

snaha o popsání  postupu, jak se vlastně k něčemu podobnému přišlo, a co se vlastně píše k 

převodu samotnému (legendu). Následují poté tabulky, ve kterých jsou jiţ převedeny všechny 

ostatní rozpory tak, jak byly popsány.  

 Další podkapitolou, nazvanou podobně jako první, se začíná přejmutí, tentokrát 

Altšullerových principů. Je zde přidána část B, pro lepší orientaci, která začíná definicí, co 

jsou to vlastně heuristické postupy, a proč jsou důleţité.  

 Následuje popis toho, co se bude zkoumat v následující podkapitole, přičemţ je 

následován tabulkou dávající přehled původních principů, i s pořadovým číslem. Poté bylo 

vysvětleno, co se vlastně dělá, a jak se bude pokračovat s přejímáním principů. Posléze bylo 

ukázáno na jednom náhodném principu, v případě této práce na Principu sloučení, jak se 

postupovalo a jak se dosáhlo změny od technického k ekonomickému principu.  

 Následně bylo vysvětleno, jak bylo přejímáno a co znamenají určité části v 

přejímaném textu. Následně se práce pozastavila u tabulky, do které se jiţ, podobně jako v 

předchozí podkapitole, zaznamenávali výsledky procesu přejímání. Nakonec bylo 

odůvodněno, ţe dalším směrem, kterým se bude práce ubírat, bude případová studie na 

reálném objektu, který své problémy jiţ vyřešil.  
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5. Případová studie na vybraném podniku
24

 

 

 Případová studie bude vybrána z dostupných zdrojů s tím, ţe na ní bude prezentováno 

řešení jednoho ekonomického problému. Následně bude problém a jeho řešení analyzováno z 

našeho pohledu, a bude osvětleno, jestli na jeho základě by při obdobných případech bylo 

moţno vyuţít převedenou metodiku TRIZ.  

 Rozdíly mezi technickými a ekonomickými případovými studiemi jsou značné. Do 

jaké míry je ekonomie exaktní vědou? Další otázkou je, zdali je schopna formulovat své 

zákony (tzn. chování člověka v ekonomickém prostředí) stejně jednoznačně, jako přírodní 

zákonitosti.  

 Pád jablka na zem a nakupování jablek by se uţ víc lišit nemohlo. Fyzik zabývající se 

jablkem je schopný přesně definovat veličiny působící na jablko, také jak přesně bude jablko 

reagovat, zrychlovat, kam dopadne a kdy. Také zjistí, ţe to stejné jablko z toho samého 

stromu bude pokaţdé padat úplně stejně. Zatímco ekonom při práci s jablky se musí 

vypořádat s notnou dávkou nejistoty.  

 Ekonom musí pozorovat nákupní zvyky pozorovaného na trhu jablek. Ani poté ovšem 

není schopen přesně říci, jak se objekt zachová, vzhledem k prvkům, které jsou ukryté 

hluboko v nitru objektu, ke kterým nemáme přístup, a i kdybychom jej měli, vytváření takové 

modelu by bylo značně komplikované a jeho výsledky dosti náročné ke zpracování. Například 

se ekonomovi jednou nechce tahat domů těţký nákup, nebo nemá zrovna na jablka chuť.  

 Veličiny, které ovlivňují ekonomické chování člověka, nejsou objektivně měřitelné, 

tak jako hmotnost, dráha a čas. Jsou to jen subjektivní pocity – chuť, nálada, únava, strach, 

důvěra, nejistota. Pocity, které člověk nedokáţe kvantifikovat a přesně sdělit. Proto 

ekonomové nejsou schopni kvantifikovat ekonomické chování lidí obdobnými metodami, 

jaké pouţívají přírodní vědy. V tom je rozdíl například mezi ekonomií a fyzikou
25

.  
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 PINKAVA, Václav. Případová studie ACCOM HOLDING. CCV: Informační systémy. [online]. Datum 

publikace neznámé, [cit. 2015-2-23]. Bez DOI.   

Dostupné z: http://www.ccv.cz/fileadmin/user_upload/Pripadove_studie/CS_ACCOM.pdf. 
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 Jak tvrdí Holman (Ekonomie, 2011). 
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 Poté také existuje mnoho osob, které se snaţí nějakým způsobem metodizovat chování 

v ekonomických systémech, a vytvářejí pravidla. Těchto pravidel je ovšem nepřeberné 

mnoţství. Existence několika stovek různých, občas protichůdných pravidel typu "co dělat, 

kdyţ" celou práci znesnadňuje. Proto zde bylo rozhodnuto, brát v úvahu tento fakt při dalším 

zpracování případové studie.  

 Bude zde uveden také příklad takových pravidel, kterých je bezpočet, v příloze číslo 7. 

Těmto konkrétním pravidlům se říká ekonomické normály, podle toho, ţe by měly být 

normálně dodrţovány, neboli by to měly být základní principy výdělečnosti podniku.  

5.1 Případová studie
26

 

 Případová studie této práce je celá dostupná v příloze číslo 9. Nyní budou zobrazeny 

její charakteristické prvky. 

 Jedná se o společnost ACCOM HOLDING, jejíţ pracovní náplní je výroba a následná 

manipulace s mlékem a mléčnými výrobky. Je to česká firma, která vznikla v roce 1993. Její 

základní kapitál činí 10 milionu Kč a dosahuje ročního obratu asi 3 miliardy Kč, bez účasti 

zahraničního kapitálu. Firma ACCOM HOLDING nadále řídí všechny další společnosti ve 

skupině. Ve skupině se nachází výrobní závody, distribuční firmy a servisní organizace. Mezi 

její další aktivity nadále patří finanční sluţby, sluţby v oblasti pronájmu skladů a 

skladovacích prostor a dalších nemovitostí, marketingová činnost je taktéţ vykonávána z 

půdy skupiny.  

 Případová studie začíná stavem, kdy je firma jiţ ve 2-letém vztahu s dodavatelem na 

implementaci komplexního řešení Microsoft Dynamics NAV, přičemţ společnost měla i 

poţadavek zavedení modulu řízeného skladu.  

 Výchozí stav také obsahoval následující problémy, které firma chtěla vyřešit:  

 - změna metody ocenění, organizace dat při adjustaci účtování nákladů na zboţí;  

 - vzájemné blokování a zamykání uţivatelů;  

 - ošetření číselných řad;  

                                                
26

 "Za případovou studii chápeme jednou z metod kvalitativního výzkumu. Stručně bývá charakterizována jako 

detailní studium jednoho, či malého počtu případů za účelem aplikace získaných poznatků při porozumění 

případům obdobným. Je považována za způsob sociologické analýzy a uváděna jako synonymum monografie, 

či monografické procedury.". (HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 

2005. 407 s. ISBN: 80-736-7040-2) 
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 - optimalizace provozu SQL serveru;  

 - ošetření rezervací;  

 - opravy a korekce v modulu dopravy;  

 - evidence účtování palet;  

 - zprovoznění modulu DM;  

 - inventury;  

 - transfery;  

 - skladování cizího zboţí;  

 - nastavení poplatků za zboţí;  

 - úpravy tiskových výstupů;  

 - zprovoznění modulu záloh;  

 - dohledávání faktur;  

 - dotvoření modulu plánování nákupu;  

 - vyhodnocení reklamací;  

 - tisky ceníků;  

 - mnoţstevní slevy a vyhodnocení prodeje;  

 - faktoring.  

 Za cíl řešení si společnost stanovila dokončení uplatnění implementace Microsoft 

Dynamics NAV a implementace modulu řízeného skladu - Warehouse Management System 

(WMS). K pouţitým technologiím řešení byla vyuţita moderní systémová platforma (MS 

Windows), databázové prostředí (MS SQL), bezpečnost informací (Microsoft Dynamics 

NAV).  

 Řešení bylo motivováno společností o rozšíření obchodních aktivit a kompletní 

zkvalitnění logistických sluţeb. Druhotným impulzem byla jiţ započatá implementace 

systému Microsoft Dynamics NAV, prozatím bez úspěšného výsledku. Rovněţ zvýšení 

výkonnosti IT/IS bylo koncipováno ke zkvalitnění přístupu k informacím a k umoţnění 

rychlejšího růstu.  

 Řešení proběhlo v několika fázích. Základním prvkem celého řešení je Microsoft 

Dynamics NAV (MDN). V první fázi proběhlo dokončení implementace MDN. První fáze 

znamenala konsolidaci aplikace a přípravu půdy pro implementaci řešení pro řízený sklad, 

tedy Warehouse Management System (WMS).  

 V druhé fázi projektu proběhla implementace řízeného skladu logistického střediska v 

Bohušovicích, s plánovaným spuštěním do ostrého provozu 10. 6. 2006.  
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 V třetí fázi podrobná analýza stávajících procesů a potřeb zákazníka propojila na jedné 

straně zkušenosti odborníků CCV z předchozích projektů, na straně druhé zkušenosti 

odborníků investora z velmi specifického odvětví potravinářství. Na základě této analýzy byla 

aplikována metoda evidence skladových operací pomocí radiofrekvenčních terminálů (dále 

RF).  

 "Implementace systému
27

 proběhla jako dvě na sebe navazující fáze. První fáze 

zahrnovala revizi aktuálního stavu předchozí implementace. Součástí této náročné fáze 

podléhající důkladnému monitoringu ze strany zákazníka byl mj. převod způsobu ocenění z 

Průměrných cen na FIFO a jeho odladění. Zásadním způsobem bylo omezeno blokování a 

vzájemné zamykání uživatelů. Byla zprovozněna agenda faktoringu, moduly záloh, 

dlouhodobého majetku a dopravy. První fáze tedy obnášela intenzivní práci zástupců a 

pracovníků společností ACCOM a CCV s cílem zbavit zákazníka, resp. klíčové a koncové 

uživatele IS provozních problémů vyplývajících z „nedotažené“ předchozí implementace. 

Významným aspektem implementace bylo vybudování důvěry mezi oběma společnostmi. 

Zástupci a pracovníci společnosti ACCOM přistupovali po předchozí negativní zkušenosti s 

jiným dodavatelem k implementaci velmi obezřetně. Stejně tak byl projekt sledován ze strany 

společnosti Microsoft ČR. Zásadní provozní problémy tedy byly odstraněny či vyřešeny a 

mohla nastat 2. fáze - implementace řešení „CCV Řízený sklad“." 

 Druhá fáze měla také hned několik podmínek/vstupních parametrů: 

 a) Integrace s oblastí výroby;  

 b) Dvě skladové zóny s různými skladovacími podmínkami: chlazené a nechlazené.

 c) U kaţdé palety je třeba sledovat výsledek veterinární kontroly;   

 d) Výroba mixů se řeší převedením původního zboţí na zboţí s novým číslem 

(kusovník). Kartony mixů mají vlastní EAN. Pro mixy je třeba ošetřit různá data exspirace, 

různé poţadavky na veterinární kontrolu a chlazení. Je třeba zachovat moţnost 

„rozmixování“;   

 e) Příjem zboţí (z výroby, z příkupu, z transferu) pomocí čárového kódu za pouţití RF 

terminálů; 

 f) Zaskladnění – provádí se přes RF terminál, po sejmutí čárového kódu s číslem 

palety (na etiketě) systém oznámí přihrádku, do které se má paleta umístit;  

 g) Rezervace a vyskladnění - u zboţí je zadána mezní trvanlivost pro jednotlivé 
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 Citace popisu implementace dostupná v případové studii.  
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zákazníky; 

 h) Všechno zboţí se při expedici vyskladňuje společně na jednu paletu, záleţí ale na 

pořadí (zboţí se liší v hmotnosti, pevnosti obalu atd.);  

 i) Pro vyskladňování zboţí jsou vyhrazeny aţ tři expediční přihrádky, aby bylo moţné 

současně expedovat více dat spotřeby;  

 j) Kaţdá provedená skladová operace na lokaci řízeného skladu (zaskladnění, 

vyskladnění, doplnění) je uloţena v systému.  

 Celé řešení přineslo celou řadu přínosů, mezi něţ můţeme řadit následující:  

 a) Jednotné uţivatelské prostředí ve všech firemních procesech: Rychlejší zaškolení 

nových lidí převáţně pocházejících z firemní sféry;   

 b) Odbourání zbytečné pracnosti stávajícího systému – duplicitní pořizování dat, 

kontroly chyb pořízení, konsolidace dat: Skladové operace kladou niţší nároky na obsluhu - je 

moţno přijmout méně kvalifikovanou a levnější pracovní sílu;    

 c) Podpora controllingu a výkaznictví ve společnosti, kontrola dodrţování obchodních 

podmínek: Podstatně vyšší přehled o skladových zásobách a z toho plynoucí niţší nedodávky 

a výprodeje, tudíţ úspora na penále a sníţení ztrát z výprodejů;    

 d) On-line přístup k informacím a zabezpečení přístupu k datům: Podstatně vyšší 

přehled o skladových zásobách;    

 e) Produktivita práce: Není nutno denně kontrolovat fyzickou obsazenost přihrádek, 

není třeba kontrolovat krátké záruky – „ohroţené zboţí“, odpadá ruční vypisování záručních 

lhůt;  

 f) Zjednodušení účetních a obchodních postupů, poloţková evidence veškerých 

skladových pohybů včetně identifikace uţivatele: Výrazné sníţení ztrát díky transparentnosti 

jednotlivých operací. 

 

5.2 Rozeznání problémů 

 Při prvním ohledání případové studie nemusí být ihned zřejmé rozpory, které byly 

stanoveny v kapitole věnující se Altšullerovým rozporům. Při bliţším zkoumání se jiţ odhalí, 

ţe v jedné části se nacházejí provázející problémy, které společnost chtěla vyřešit 

implementací řešení. Taktéţ jsou zde vstupní poţadavky společnosti, které by se daly posoudit 

jakoţto problémy. Na tyhle problémy se můţe pohlíţet jako na rozpory, podobně jako 

Altšulerovy rozpory, mezi dvěma ţádoucími stavy. Níţe je uveden příklad.  
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 Jedním z problémů je dohledávání faktur. Tento problém (rozpor) je dilema mezi 

dvěma ţádoucími stavy. Prvním z nich je poţadavek na umístění faktur tak, aby byly snadno 

po ruce, tudíţ aby jejich manipulace byla co nejméně náročná. Druhým z poţadavků je 

bezpečné ukládání faktur takovým způsobem, umoţňujícím v případě nehody mít faktury 

dobře chráněné proti nepříznivým vlivům. Taktéţ součástí druhého poţadavku je mít faktury 

uloţené tak, aby nebránily manipulaci s jinými předměty, nebo pohybu samotnému.  

 Jinak řečeno v prvním případě chceme mít faktury na kupce vedle stolu, v tom druhém 

v trezoru.  

 Tento problém byl vyřešen pomocí implementace programu Microsoft Dynamics 

NAV. V daném programu jsou faktury přehledně skladovány, jsou dostupné z jakéhokoliv 

místa připojeného k firemní síti. Pod svým přihlašovacím jménem je moţnost si prohlédnout 

právě to, na co má daný zaměstnanec softwarově nastavené pravomoci.  

 Při zkoumání našich pravidel, přejatých od pravidel Altšulerových, je moţnost narazit 

hned na tři pravidla, které částečně nebo úplně splňují model vyřešení problému. Jedná se o 

principy číslo 5, 12 a 24. 

 Aplikace principů na zkoumaný ekonomický problém 

 Principy aplikované na daný problém s dohledáváním faktur jsou celkem tři: 

 a) Princip kombinování (5);  

 b) Princip předběţného odstranění nadbytečných pohybů (12);  

 c) Princip vyuţití prostředníka (24). 

 První princip (kombinování),  byl zde vyuţit ve smyslu kombinace obou dvou prvků, 

stavů, které byly poţadovány. Prvním z poţadovaných stavů je rychlá dostupnost materiálů, 

druhá je zabezpečení materiálů a neblokování pohybu jimi. Kombinací obou dvou rozporů se 

dosáhlo toho, ţe se předměty faktury uloţily na bezpečném chráněném místě, zatímco je k 

nim velice pohodlný a rychlí přístup.  

 Druhý zde uţitý princip (předběţného odstranění nadbytečných pohybů), se vyuţil 

proto, aby nebylo nutné velice sloţitě s fakturami manipulovat. Při jejich velice blízkém 

umístění tak, aby byly snadno dosaţitelné by nastal problém "zakopávání" o ně, musely by se 

obcházet a při manipulaci s jejich papírovými verzemi by bylo nutno kaţdou jednotlivou 

fakturu najít, prohledat a vypsat ručně poţadovanou informaci. Při zavedení systému MDN se 

tedy předběţně vyextrahovali informace do systému tak, ţe při pozdější manipulaci se jiţ 

nemusí kaţdou jednotlivou brát do ruky, stačí vyhledat v systému za vyuţití jednoho z filtrů.  
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 Třetím principem zde pouţitým (vyuţití prostředníka) se myslí právě to, ţe při 

umístění faktur na bezpečném místě, které můţe být i poměrně vzdálené od našeho 

pracoviště, není nutnost jít sám a zkoumat fakturu na bezpečném místě. Za prostředníka je zde 

povaţován softwarový prostředník, prostřednictvím kterého poţadované informace je moţno 

vyextrahovat přímo ze svého pracoviště.  

 Aplikace rozpornosti na zkoumaný problém 

 Jak se právě ukázálo, vyuţívání přejatých principů bylo v daném případě vyuţito, a to 

hned několika zároveň. Trochu náročnější práce nastává při identifikaci rozporů, podle 

kterých by mělo být moţno identifikovat principy k uţití.  

 Při hlubším zkoumání se přijde na dva pravděpodobné rozpory, které byly řešeny při 

zkoumání problému. Samozřejmě nevědomky. Jedná se o rozpory spolehlivosti a ztráta času. 

 V případě řešení jen jednoho z těchto rozporů bych se pravděpodobně narazilo na 

rozpor druhý. Například při řešení spolehlivosti (bezpečnosti) informací by bylo přirozené 

informace, faktury uchovávat na co nejbezpečnějším místě, které je k dispozici, v nějakém 

druhu trezoru. Takové chování by ovšem vedlo k náročnosti, jak fyzické tak časové, pracovat 

s informacemi obsaţenými ve fakturách. Naopak při řešení čistě rozporu, problému ztráty 

času bych se dospělo k řešení umístění dokumentů na hromádku hned vedle pracovníka. 

Doslova by byl pracovník zavalen dokumenty. Takový postoj by také vedl k nepřiměřeným 

reakcím.  

 Jak lze vidět oba dva rozpory se vyřešily pomocí aplikace výše uvedených principů. 

Kdyţ se nahlédne do původní Altšulerovy tabulky je vidět, ţe původní metodika radí vyuţít 

metody číslo 4, 10 a 30. Podle přejatých metod se jedná o Obrat zaměstnanců společnosti s 

koncentrovanou, volně neobchodovatelnou vlastnickou strukturou, Škodlivé faktory působící 

na objekt a jeden doplňkový princip, který nebyl nepřeveden.  

 Tím se potvrzuje předpověď toho, ţe sice bude moţné vyuţít ekonomických principů, 

ovšem rozloţení nové ekonomické "Altšulerovy tabulky" bude rozdílné od toho původního. 

Pro ověření hypotézy se tudíţ provede ještě jedno zkoumání na jiném vyřešeném problému 

společnosti.  

 2. problém 

  Zvolený druhý problém je druhý v pořadí uváděný v případové studii: vzájemné 

blokování a uzamykání uţivatelů. Tento problém bude první vysvětlen. Blokování uţivatelů 

znamená, ţe v informačním systému při nalogování většího mnoţství uţivatelů zároveň 

dochází k zablokování dalšího přístupu, a další uţivatelé musí "vystát frontu" na přístup k 
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informačnímu systému, či k databázi. Takovýto přístup poté zpomaluje práci se systémem. 

Uzamykání uţivatelů je problém odlišný v tom, ţe při normálním přístupu pro všechny 

uţivatele, kaţdý uţivatel má přístup je všem poloţkám. Coţ v první řadě můţe vést ke 

zneuţití informací, které by měli mít k dispozici jen někteří pracovníci, a za druhé k mnohem 

větší pracnosti při vyuţívání programu, a při učení se s jeho zacházením.  

 Oba tyto problémy jsou jiţ ošetřeny v základním balíčku produktu Microsoft 

Dynamics NAV. Stejně jako u předchozího zkoumání se nyní vymezí stavy, mezi kterými se 

bude pohybovat.  

 Část blokování uţivatelů a čekání ve frontě je rozpor mezi stavy nevyuţívání příliš 

náročného hardwaru pro provoz serveru a mezi volným přístupem k informacím, a s tím i 

plynulejší práci. Uzamykání uţivatelů zase je na pomezí stavů, kdy chceme zjednodušit 

zaučování nové pracovní síly, a víceprofesností uţivatelů.  

 Aplikace principů 2. problému 

 Na druhou část řešeného problému, tj. na problém uzamykání uţivatelů byly zvoleny 

principy číslo 14 a 20:  

 a) Princip zideálňování obtíţnosti (14);  

 b) Princip zvyšování plynulosti uţitečného působení (20). 

 První uţitý princip (zideálňování obtíţnosti) je vyloţeno jakoţto uzamčení funkcí 

uţivatelů, které by znesnadňovali jejich zaučení a následné vyuţívání programu, čímţ se 

nastavuje obtíţnost pro zaučení nových zaměstnanců podle jejich kvalifikace, odbornosti nebo 

zkušeností. Tím, jak by se tedy urychlil vývoj zaměstnanců, by byla i produktivita vyšší. Tím 

se poukazuje na druhý vyuţitý princip (zvyšování plynulosti uţitečného působení), který říká, 

ţe je potřeba zvýšit čas ke studiu uţitečných funkcí a informací na úkor učení se 

nepodstatných a neuţitečných funkcí. Tím se dosáhne právě uzamčením uţivatelů.  

 První částí řešeného problému, blokování uţivatelů, se zabývají principy číslo 11 a 20. 

 a) Princip preventivního polštáře (11);  

 b) Princip zvyšování plynulosti uţitečného působení (20). 

 První princip (preventivního polštáře) je zde uveden vzhledem k vyuţití principu 

preventivního polštáře. Je vyuţita lepší a výkonnější technika, aby bylo moţno k softwaru 

přistupovat bez čekajících front. Tento polštář zvyšuje počet uţivatelů v softwaru, kteří s ním 

pracují. 
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 Software Microsoft Dynamics NAV pracuje takovým způsobem, ţe v reálném čase 

mění informace pro všechny pozorovatele tak, jak je jednotlivý uţivatelé právě mění. To 

umoţňuje pracovat s více uţivateli v jednom souboru najednou, aniţ by jeden musel čekat na 

druhého s vloţením dat.  

 Tím je také moţnost se dostat k druhému principu (zvyšování plynulosti uţitečného 

působení), který je zde stejný jako při řešení předchozího problému. I zde tento princip počítá 

s tím, ţe odblokováním uţivatelů bude zvýšena plynulost uţitečného působení na úkor čekání 

na přístup.  

 Aplikace rozporů 2. problému 

 Pro řešený problém blokování uţivatelů, je základní rozpor mezi mnoţstvím 

prostředků na vybavení nového serveru [neboli rozpor číslo 9. Mnoţství prostředků 

(ekonomických, politických, technologických, atp.) potřebných k dosaţení změny stavu] a 

mezi ztrátou času (rozpor 26).  

 Pro tyhle dva rozpory velí Altšulerova tabulka nechat si napovědět principy číslo 5, 

10, 36 a 37. I zde opět je vidět, ţe se potvrzuje výchozí hypotéza, ţe lze vyuţít těchto 

principů, ovšem při jiném rozloţení tabulky. 

 Problém uzamykání uţivatelů je zase mezi rozpory kolik je vynaloţeno prostředků na 

pracovníky (více pro lepší pracovní sílu?, či méně pro lépe dostupnou sílu?) a moţnostmi 

pracovníků (jejich potenciálem, jejich rozvojovým stupněm). Pracuje se tedy mezi rozpory 

číslo 9 [Mnoţství prostředků (ekonomických, politických, technologických, atp.) potřebných 

k dosaţení změny stavu] a číslo 12 (Vývojový stupeň objektu a jeho rozvojový potenciál).  

 Při kontrole technické tabulky tedy vychází vyuţití principů číslo 10, 21 a 35. Jak je 

vidět i tentokrát, je moţnost vyuţití principů přejatých do ekonomických systémů s tím, ţe 

ovšem Altšulerova tabulka má zapotřebí jiné rozpoloţení.  

 

5.3 Dílčí shrnutí páté kapitoly 

 Závěrem k páté kapitole bude shrnuto, co zde bylo vypracováno.  V úvodní části této 

kapitoly se zjišťovalo, co to je ta případová studie, jak se pouţívá, také jaké jsou známy druhy 

případových studií. Taktéţ zde byl osvětlen princip rozdílnosti v určování technických a 

ekonomických pravidel.  
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 Následovala případová studie v další podkapitole, 5.1, kde byla volena jedna z mnoha 

případových studií dostupných veřejně. Studie se vztahuje ke společnosti ACCOM Holding, 

která se zabývá mléčnými výrobky, jejich výrobou, distribucí i marketingem. Jedná se o 

českou společnost bez účasti zahraničního kapitálu, ovládající několik dalších závodů.  

 Je zde uveden souhrn problémů, které se společnost snaţila vyřešit, a do kterých 

investovala své peníze. Mezi tyto problémy patří ošetření zboţí, faktury a inventury. Taktéţ je 

zde uvedena stručná charakteristika společnosti, také uvádíme její cíl, který si kladla a za 

jakých podmínek.  

 Pointou řešení společnosti je implementace softwaru MS Dynamics NAV, který se 

svými mnohostrannými funkcemi je právě to pravé řešení, jak se ukáţe později. Nakonec celé 

řešení mělo celou řadu výhod, které zde bylo taktéţ popsáno.  

 V následující podkapitole jiţ pracujeme s nastíněnými údaji, ve kterých si volíme 

několik problémů, které se společnost snaţila vyřešit. Zde začíná naše práce vyzkoušet, je-li 

je aplikace metodiky TRIZ, kterou jsme experimentálně převedly, pouţitelná, či nikoliv. Jak je 

vidět, bylo nalezeno hned několik principů, které by odpovídaly vyhledávaným poloţkám, 

kterými je moţnost problém vyřešit. Taktéţ se poté podařilo identifikovat rozpor, který je ve 

studii uveden s rozporem, který byl převeden.  

 Jak bylo vidět na prvním problému, je moţnost vyuţívat principů přejatých k řešení 

problémů. Bohuţel ovšem u prvního problému se prvnotní hypotéza o nutnosti přeskládání 

tabulky rozporů skýtá k potvrzení. Aby byla jistota, byly vyzkoušeny další dva problémy, u 

kterých se aplikoval stejný postup vypracovávání, tzn. rozpoznání rozporu, kterým se řešil 

(respektive dvou stavů mezi, kterými se nachází) poté identifikace principů, které byly 

vyuţity k řešení problému, a nakonec vyzkoušení, zdali principy s rozpory spolu korelují v 

Altšullerově tabulce.  

 Jak je vidět, tak ani u dalších problémů není moţnost vyuţít tabulku rozporů k 

nalezení těch optimálních metod řešení problému. Znova se ukazuje nutnost přeskládání 

závěrečné tabulky pro ekonomické systémy.  

 Při zkoumání problému i při samotné aplikaci principů byly pro lepší přehlednost 

okomentovány jednotlivé kroky tak, aby čtenáři nedělalo problém se jimi jakkoliv pročíst do 

zdárného konce.  

 Nakonec byla zhodnocena snaha tak, jak se jiţ vysvětlilo v části popisující pracovní, 

výchozí hypotézu.  
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6. Závěr 

 Závěrem této diplomové práce bude shrnuta celá práce na zkoumaném problému. Celý 

tento problém započal zkoumáním moţností, které se vyskytují v dnešní době, umoţňující 

jednodušší inovační procesy. Jiţ bylo známo, ţe se vyskytuje inovační metodiku zabývající se 

technickým systémem, nazývanou TRIZ.  

 Úkolem této diplomové práce bylo zjistit, zdali je moţné pomocí nějakých úprav 

vyuţít nejen v technickém odvětví, v tomto případě pro ekonomické systémy. Zkoumání 

započalo zkoumáním, co jsou to inovace, jaké mají důsledky v dnešním turbulentním světě, 

kde se vyskytují i jakými pravidly se řídí jejich tvorba a aplikace.  

 Dalším krokem jiţ byla identifikace této ruské inovační metodiky TRIZ pro technické 

systémy s tím, ţe posléze byla snaha ji dostatečně dobře analyzovat tak, aby bylo moţno ji 

posléze upravit pro ekonomický systém.  

 Po podrobném rozebrání a prozkoumání elementárních částí metody se začala metoda 

modifikovat logickými postupy, taktéţ jednoduchými heuristickými postupy právě tak, jak se 

předpokládalo její vyuţití v ekonomických systémech. Z počátku se pracovalo s původní 

hypotézou, která je následující:  

 "Jako autoři se domníváme, že ekonomický systém je svou složitostí natolik 

komplikovaný, a sám o sobě bezvýznamný, že jeho propojení s ostatními systémy z něj dělá 

nesmírně komplikovaný systém. V některých oborech je tudíž dosti volný (někdo by řekl 

nahodilý), zatímco v jiných je dosti striktní. Proto se domníváme, že převedením Altšulerových 

pravidel, kterých máme 40, získáme soubor základních pravidel (popřípadě také rozporů), 

kterými se budou dát řešit některé úlohy ekonomického života. Ovšem bude jich příliš málo na 

to, aby bylo možno vyřešit jakýkoliv ekonomický problém. Taktéž předpokládáme, že tabulka 

rozporů, která je rovněž součástí příloh, která se nám snaží na dané rozpory ukázat 

heuristické metody řešení, by pro ekonomické případy měla být přestavěna. Již vzhledem k 

tomu, že ekonomické vazby (obzvláště jsou-li přejaté z technického odvětví) jsou jiné než 

technické vazby prvků na sebe navzájem." 

 Po vypracování experimentálního převodu jak rozporů, tak principů se poté zahájila 

práce na případové studii. Jak u rozporů, tak i u principů byly uvedeny v samotném těle práce 

pouze jednotlivé prvky vzhledem k rozsahu práce. Zbytek převedených parametrů je uveden v 

přílohách práce i s jejich definicemi a postupem, jakým způsobem se přišlo k jejich převodu.  
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 V této části práce, tzn. při přebírání rozporů, byly vyuţity jak logické metody, tak 

heuristické postupy. Nejjednodušším vyuţitým heuristickým postupem byla metoda pokusu a 

omylu, která byla vyuţita především v místech, kde se dolaďovali nesrovnalosti mezi detaily 

ekonomických a technických systémů. Taktéţ logickými metodami se práce pokouší převést 

principy a rozpory.  

 V prvních krocích experimentálního převodu se vţdy rozloţily jednotlivé prvky na 

jejich podprvky, které byli prvně analyzovány, a teprve poté se přistoupilo k agregaci dat, 

které byly získány z odborné literatury, doplněné internetovými portály, nejčastěji Wikipedie. 

 Konečná syntéza dat do uceleného objektu proběhla za vyuţití experimentů ve smyslu, 

proběhlo přejmutí, a poté následná analýza, zdali takto můţe být prvek přejat.  

 Při zajišťování případové studie byla snaha nalézt právě takovou, která je řešena v 

reálném podniku na reálných problémech, které se odehrávají v reálných ekonomických 

podmínkách.  

 Pro bliţší zkoumání problému byla volena následně česká společnost, kde není nutné 

se nadále zabývat kulturními rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, a je zde moţnost se zaměřit 

čistě na řešení ekonomického problému.  

 Případová studie byla rozebrána krok po kroku, a byly vysvětleny jednotlivé aspekty, 

které se v ní vyskytují. Například zde byl uveden seznam problémů, které se společnost snaţí 

vyřešit implementací softwarového řešení. Jsou následně vybrány některé problémy, a 

zkoumalo se, zdali podle jejich postupu je moţné vysledovat stopy vyuţívání toho, k čemu se 

jiţ v práci dospělo. Tím se ověřila hypotéza uvedená výše.  

 Tedy v kapitole u případové studie se práce zaměřuje na český podnik ACCOM 

HOLDING, který se rozhodl zavést elektronický systém MS Dynamics NAV. Společnost měla 

po určitou dobu výše popsané problémy, se kterými měla růstové problémy. Po definici 

problémů a cílů řešení jejich problému bylo moţno nahlédnout na jejich řešení.  

 Identifikací kroků v jejich řešení byly odhaleny prvky experimentálně přejaté 

metodiky TRIZ tak, jak se očekávalo. Při identifikaci celkem 3 jejich problémů, které byly 

identifikovány i z pohledu experimentálního převodu, se taktéţ podařilo aplikovat 

Altšullerovi principy tak, jak se předpokládalo jejich moţné vyuţití.  

 Při prvním problému se ovšem narazilo na problém, který byl očekáván jiţ z počátku: 

tabulka rozporů, udávající vhodné principy k řešení technických problémů se neshodovala s 

principy uţitými k jejich řešení. Pro ověření počáteční, experimentální hypotézy (která se zde 
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jeví jako správná) se tedy podobně přistoupilo k dalším dvěma řešeným problémům. Ani 

řešení dalších dvou problému nenastínilo porušení zmíněné hypotézy, respektive její části o 

nutnosti přeskládání závěrečné tabulky tak, aby principy vyuţité v ní souhlasily k rozporům, 

které se jimi mají řešit.  

 Z výše uvedeného vyplívá, ţe další moţné vyuţití ekonomického TRIZu bude nadále 

záviset na přeskládání tabulky rozporů tak, aby kolizí rozporů vznikla buňka, ke které je 

moţnost přiřazení principu, který by rozpor dokázal řešit. Tím se myslí, ţe vyuţití principů 

zde uvedených je moţné i bez dalšího vyuţití, ovšem nelze se spoléhat na tabulku rozporů, a 

v současném stavu je metodika vhodná jako prostředek k inovacím s tím, ţe na kaţdý 

problém by bylo vhodné si projít jednotlivé doporučené postupy (v tomto případě všechny), a 

vyzkoušet, který by se hodil nejvíce.  

 Bez bliţšího určení jiná moţnost, jak efektivně vyuţívat naši práci, není na obzoru. 

Trochu chaotické, nepřesné řešení přidává práci při dalším vyuţívání experimentálních 

výsledků, můţe ovšem být dobrým startem pro další, kteří by se mohli pokusit o sestavení 

tabulky rozporů do její konečné podoby.  

 Součástí této práce bylo také zjistit, zdali se někde vyskytuje někdo, kdo jiţ metodiku 

TRIZ do ekonomických systémů převáděl. Vyhledávání skončilo závěrem, ţe mnozí se jiţ 

pokoušeli o přejmutí TRIZu do ekonomických systémů, ovšem vyhledávání naznačuje, ţe ze 

zatím dostupných zdrojů prozatím nikdo neuspěl úplně. Částečné úspěchy jsou 

zaznamenávány v mnohých částech světa, ţádný z nich ovšem není natolik úspěšný, abych z 

něj bylo čerpáno.  

 Za zdroje zde byly povaţovány ekonomické články v časopise Harvard Business 

Review, taktéţ odborná literatura, uváděná v přílohách, zároveň taktéţ dokument TPP 

zpracovaný OECD. Rovněţ bylo nutné vyhledávat na ekonomických fórech, na internetovém 

portálu Wikipedia, taktéţ prostě náhodným vyhledáváním z nahodilých zdrojů
28

 a článcích 

ekonomicky zaměřených blogů, které zde, kvůli jejich mnoţství, a neúspěšnosti v pomoci, 

nebudou uvedeny do seznamu zdrojů.  

  

                                                
28

 Za tzv nahodilé zdroje se zde povaţují zdroje, které byly získány vyhledáváním klíčových slov v 

internetových vyhledavačích, těchto zdrojů byli vyuţity desítky, ovšem bez náznaku úplného úspěchu vyuţití 

experimentální metodiky v ekonomických systémech. 
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