
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra kontroly a řízení jakosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh modelu analýzy hodnoty pro zákazníka u technických systémů 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010          Bc. Pavel Brodecký 





ZASADY.DOC 

Zásady pro vypracování diplomové práce 
 

I. 

 Diplomovou prací (dále jen DP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 
během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 

II. 

Uspořádání diplomové práce: 

1. Titulní list + zásady pro vypracování DP 5. Textová část DP 
2. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 6. Seznam použité literatury 
3. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 7. Přílohy 
4. Obsah DP  
 

ad 1) Titulním listem je originál zadání DP, který student obdrží na své oborové katedře. Za 
titulním listem následují tyto „Zásady pro vypracování diplomové práce“. 

 

ad 2) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží na své 
oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání DP. 
V případě, že DP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 
obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 
nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním DP. 

 

ad 3) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 1 
strany pro obě jazykové verze. 

 

ad 4) Obsah DP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části DP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

 

ad 5)  
Textová část DP obvykle zahrnuje: 
• Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 
zadáním DP; 
• Vlastní rozpracování DP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 
vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
• Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků DP z hlediska stanoveného zadání. 

 
DP bude zpracována v rozsahu min. 45 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 
Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 
nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 
Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 
– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 
ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 
jako přílohy (viz ad 7). 
Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 
přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. U 



ZASADY.DOC 

vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich 
pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam použité 
literatury. 
Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 
mohou snížit klasifikaci práce. 

 

ad 6) DP bude obsahovat alespoň 15 literárních odkazů, z toho nejméně 5 v některém ze 
světových jazyků. 
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 
důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 
být uveden odkaz v textu DP. 

 

ad 7) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 
nelze vhodně včlenit do vlastní textové části např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  

 
 

III. 

 Diplomovou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 
katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 
 

nahoře:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

   Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

uprostřed:    DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

dole:   Rok     Jméno a příjmení 

 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také 
v elektronické formě do IS EDISON včetně abstraktu a klíčových slov v češtině a angličtině. 
 

IV. 

 Diplomová práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto 
zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem magisterského, resp. 
navazujícího magisterského studia fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava od akademického roku 2009/2010. 
 

 
 
 
Ostrava 30. 11. 2009    Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. 
     děkan fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 
             VŠB-TU Ostrava 







ABSTRAKT 
Název diplomové práce: Návrh modelu analýzy hodnoty pro zákazníka u technických 

systémů. 

Tato diplomová práce je zaměřena na návrh provázanosti analýzy nákladů životního cyklu a 

analýzy hodnoty pro zákazníka u technických systémů. Nejprve je charakterizována Cena 

Malcolma Baldrige a její kritéria. V následujících kapitolách je popsána analýza hodnoty pro 

zákazníka a její doporučované nástroje. Dále tato práce obsahuje návrh na provázání analýzy 

nákladů na životní cyklus a analýzy hodnoty pro zákazníka u technických systémů. Je 

vypracován model pořizovacích a vlastnických nákladů, vhodný k použití při zpracování 

analýzy hodnoty pro zákazníka u technických systémů. Dále jsou definovány podmínky 

aplikovatelnosti navrhovaného modelu analýzy hodnoty pro zákazníka u technických 

systémů. 

Klíčová slova: analýza hodnoty pro zákazníka, analýza nákladů na životní cyklus. 

ABSTRACT 

Name of the diploma thesis: Design of model of customer value analysis at technical systems 

This diploma thesis is focused on the design of a cohesion of life cycle cost analysis and 

customer value analysis at technical systems. Award of Malcolm Baldrige and its criterions 

are firstly characterized. In next chapters customer value analysis and its recommended tools 

are described. This work contains the design on the cohesion of life cycle cost analysis and 

customer value analysis at technical systems. Model of purchase and proprietary costs suitable 

for usage processing of customer value analysis at technical systems is elaborate. Next 

conditions of utilization of designed model at customer value analysis are defined. 

Key words: customer value analysis, life cycle cost analysis. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AHPZ  Analýza hodnoty pro zákazníka 

LCC  Life cycle cost (náklady životního cyklu) 

MBA  Malcolm Baldrige Award 

MHPZ  Míra hodnoty pro zákazníka 
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NL  Náklady na likvidaci produktu 

UQ

U

  Ukazatel kvality 

C

w

  Ukazatel míry cenové konkurenční schopnosti 

C

w

  Váha prvku ceny 

Q

 

  Váha prvku kvality 
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1 Úvod 

V jednadvacátém století se setkáváme s trendem převažující nabídky nad poptávkou. 

Mezi organizacemi je veliká konkurence, a proto se snaží přizpůsobit svoji nabídku potřebám 

zákazníků. 

Je proto důležité, aby organizace poskytovaly hodnotu zákazníkům, protože právě 

hodnotu si zákazník kupuje. I přesto se mnoho organizací analyzováním hodnoty pro 

zákazníka nezabývá. Na trhu, kde dlouhodobě převažuje nabídka nad poptávkou, to rozhodně 

není dobrý signál. V několika posledních letech sice dochází k velikému nárůstu počtu 

společností, které přijímají různé programy zlepšování, například Six Sigma, štíhlou výrobu a 

Baldrigova kritéria pro excelentní výkon a jiné individuálně vytvořené programy totálního 

managementu kvality [14]. Ze jmenovaných programů zlepšování jsou to pouze Baldrigova 

kritéria, která akcentují zájem o metodu analýzy hodnoty pro zákazníka. 

Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit návrh provázanosti analýzy hodnoty pro 

zákazníka u technických systémů a analýzy nákladů životního cyklu. Dále návrh modelu 

analýzy hodnoty pro zákazníka u technických systémů. Výsledkem bude definování 

podmínek aplikovatelnosti navrhovaného modelu analýzy hodnoty pro zákazníka u 

technických systémů a zhodnocení návrhu. 
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2 Cena Malcolma Baldrige 

Na začátku osmdesátých let si americká administrativa uvědomovala zaostávání 

průmyslu a nutnost propagace nových přístupů. Z tohoto důvodu například sponzorovala 

televizní pořad: „Když mohou Japonci, proč ne my?“. V roce 1987 byla pak zákonem 

ustavena Národní cena kvality Malcolma Baldrige (The Malcolm Baldrige National Quality 

Award), pojmenovaná po v té době tragicky zesnulém ministrovi obchodu. Posouzení 

organizací pro cenu Malcolma Baldrige je založeno na posouzení sedmi kritérií.  

Zatímco seznam kritérií se nemění, jejich obsah podléhá každoroční aktualizaci tak, 

aby vždy odrážel aktuální nejlepší přístupy. Cena Malcolma Baldrige se v USA uděluje 

každoročně a cenu oceněným organizacím předává vždy prezident nebo viceprezident USA. 

Jedním z tvůrců Baldrigových kritérií byl Američan Curt Reimann. Curt Reimann 

pracoval v Národním úřadu pro normalizaci a technologii USA. Reimann a jeho tým museli 

vyvinout způsoby, jak definovat kvalitu, jak vybírat firmy, které obdrží první ocenění 

(Malcolm Baldrige Award). V roce 1988 rozdal prezident Reagan první ocenění a Malcolm 

Baldrige Quality Award se stala klíčovou normou excelence v celých Spojených státech i 

v ostatních částech světa. Vedení spousty organizací dosvědčilo, že studium Baldrigových 

kritérií jim pomohlo ke zlepšení svých organizací. 

Reimann a jeho tým definovali kvalitu kompletnějším způsobem než kdokoliv do té 

doby. A to je jeden z důvodů, proč se stala kritéria Malcolm Baldrige Award (MBA) tak 

uznávaná. Jeho práce ale také usnadnila americkým organizacím dodávat kvalitní produkty a 

uspokojovat tak zákazníky jejich hodnotou [1]. 

2.1  Vývoj kvality ve čtyřech fázích 

Směr kvality se především v USA vyvíjí ve čtyřech fázích, viz obrázek 1. 

V současnosti je jen málokterá organizace připravena vstoupit do čtvrté fáze. Řízení kvality 

před zavedením ocenění Malcolma Baldrige můžeme nazvat shoda kvality. Poté bylo 

manažerské úsilí zaměřeno na spokojenost zákazníka. Baldrigova kritéria položila základy pro 

třetí fázi, která se zaměřuje na dosažení vyšší hodnoty trhem vnímané kvality pro zákazníka 

v porovnání s konkurenty. 
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Díky posuzování kritérií ceny Malcolma Baldrige byla ukázána čtvrtá fáze s názvem 

řízení hodnoty pro zákazníka. Pro organizace by bylo dobré, kdyby využívaly výhod třetí a 

čtvrté etapy a právě k tomu se využívá sada nástrojů analýzy hodnoty pro zákazníka. Vývoj 

těchto nástrojů začal už před udělování ceny Malcolma Baldrige a právě zkušenosti s nimi 

pomohly definovat Baldrigovi kritéria. Tyto nástroje jsou dnes velmi propracované a 

organizace může s jejich pomocí sledovat, jak zákazníci vnímají hodnotu produktů organizace 

před její konkurencí. To pomůže organizacím k tomu, aby si vytvořily strategický systém 

navigace a zvolily si pro ně ziskové segmenty trhu a technologie, což povede ke skutečně 

prosperující organizaci, která bude produkovat vyšší zisk prostřednictvím spokojených 

zákazníků [1]. 

 

 

Obrázek 1: Cesta ke konkurenceschopnosti 
 

1 - Shoda kvality 

2 - Spokojenost 
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2.1.1 První fáze (shoda kvality) 

Uspokojování potřeb zákazníka prostřednictvím kvality by se mělo pohybovat směrem 

k „řízení hodnoty pro zákazníka“. Dnes se již chápání analýzy hodnoty pro zákazníka 

několika výkonných organizací výrazně liší od chápání této analýzy v osmdesátých letech, 

kdy byla zavedena Baldrigova kritéria. Většina manažerů chápala kvalitu „prvního stupně“ 

tzv. kvalitu shody (v souladu s požadavky). Deming a Crosby zdůrazňovali, jak získat 

kontrolu nad procesy, aby výroba byla v souladu se specifikacemi. To pomohlo organizacím 

uvědomit si, že dělat věci „na poprvé“ vede k lepším výrobkům se sníženými náklady. 

Organizace proto využívaly statistické kontroly kvality a snažily se využívat příležitosti 

k eliminaci neshod. Organizace se zaměřovaly na eliminaci neshod (shodu kvality), protože 

většina nevěděla, jak ovládat své klíčové procesy s dostatečnou zárukou uspokojení 

zákazníka. A právě dosažení shody pomáhá organizacím vytvářet tuto schopnost. Ale 

eliminace neshod (shoda kvality) sama o sobě nemusela vést k obchodnímu úspěchu [1]. 

2.1.2 Druhá fáze (spokojenost zákazníků) 

V důsledku toho bylo nutné postoupit do druhé fáze. Organizace si začaly 

uvědomovat, že účelem řízení kvality je „vytvářet spokojené zákazníky“. Druhá fáze je tedy 

zaměřena na spokojenost zákazníků, viz obrázek 1. Bylo tedy patrné, že zlepšení shody se 

specifikacemi je sice zásadní, ale jen jako součást širšího procesu, kterým se docílí 

spokojenosti zákazníků [1]. 

2.1.3 Třetí fáze (trhem vnímaná kvalita a hodnota) 

Mnohé organizace poznaly „vady“ tradičního měření spokojenosti zákazníků, a tak 

byly nuceny jasněji přemýšlet o hodnotě pro zákazníka. Třetí fáze a to trhem vnímaná kvalita 

a hodnota vznikla v důsledku toho, že tradiční metody měření spokojenosti zákazníků nebyly 

dostatečně účinné vzhledem k Baldrigovým kritériím. Baldrigova kritéria vnímají trochu 

odlišně spokojenost zákazníků než tradiční metody jejího měření. Proto se Baldrigova kritéria 

snaží organizace „dotlačit“ směrem k třetí etapě a tou je v podstatě zaměření na hodnotu 

trhem vnímané kvality ve srovnání s konkurencí.  

Společnosti vynakládají prostředky na tradiční výzkumy o svých zákaznících a trzích, 

ale tyto výzkumy nejsou schopny uvést, proč organizace vítězí nebo proč ztrácejí zákazníky. 
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Některé z lepších programů měření spokojenosti zákazníků se ptají na otázky: 

 Jaké jsou atributy, které vás vedou k rozhodnutí o koupi? 

 Co je relativní důležitost každého atributu? 

 Jak byste posoudili každý atribut? 

Jsou ale dvě klíčové otázky, které těmto průzkumům chybí. Za prvé se nepodaří získat  

údaje od zákazníků konkurence, proto nejsou sledovány názory trhu jako celku. Za druhé 

průzkumy spokojenosti zákazníků obvykle neměří výkon produktu ve srovnání s produktem 

konkurence. Pokud se tedy využívají tradiční metody měření spokojenosti zákazníků a pokud 

se bude náš výkon zlepšovat, zákazníci uvedou, že jsou spokojeni. Ale pokud se konkurence 

zlepšuje rychleji, naši zákazníci si to mohou uvědomit a přejít k nim. 

Na základě Baldrigových kritérií se organizace zabývají údaji o spokojenosti 

zákazníků jednak na základě tradičního měření, ale současně se zabývají i údaji o vnímání 

jejich výkonu v porovnání s konkurencí. Pro mnoho organizací to byl impuls k tomu, aby 

rozvíjely způsoby srovnávání vlastní výkonnosti s konkurenty, tedy aby se zabývaly analýzou 

hodnoty pro zákazníka [1]. 

2.1.4 Čtvrtá fáze (řízení hodnoty pro zákazníka) 

Čtvrtá fáze by měla být vyústěním předchozích tří (obrázek 2). Organizace tvoří a řídí 

hodnotu pro zákazníka, tedy hodnotu, která je zákazníkem vnímaná a ovlivněná jím 

definovanou úrovní kvality, jež na trhu získal za přiměřenou cenu [2]. K tomu, aby se 

organizace dostaly do čtvrté fáze, pomáhají Baldrigova kritéria, která spravuje Národní 

institut standardů a technologií v USA. Tato kritéria v současnosti ovlivňují to, jak je řízena 

většina velkých organizací v USA. Cílem organizací ale nemusí být vítězství v této ceně, ale 

to, aby organizace sloužily zákazníkům a dosáhly vyššího zisku. Baldrigova kritéria jsou 

vynikající opatření proto, aby organizace byla nastavena tak, aby dosahovala trvalých 

úspěchů. Není to ale kompletní průvodce řízením [1]. 
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 Použít metriky a nástroje 
analýzy hodnoty pro 
zákazníka: 
o Sledujte svou    

konkurenceschopnost 
o Rozhodnout, co je  

v podnikání „in“ 
o Tvořit kapitálové 

investice 
o Posuzovat akvizice 

 Sladit organizaci 
(zaměstnance i procesy) 
vyvíjejícím se potřebám 
cílového trhu 

 

 Dostat se na trhu blíže k 
zákazníkům (i 
konkurenčním) než 
konkurence 

 Použít analýzy hodnoty pro 
zákazníka k zobrazení 
výkonnosti ve srovnání 
s konkurenty 

 Pochopit, proč ostatní na trhu 
prohrávají nebo vyhrávají 

 Řídit na trzích svou činnost 

 Přiblížit se zákazníkovi 
 Pochopení potřeb a 

očekávání 
 Být zákazníkem řízen 

 V souladu 
s požadavky 

 Dělat vše správně     
napoprvé 

 Snížení 
zmetkovitosti 

 

Total quality management 

Řízení hodnoty pro zákazníka 

Zvýšení 

Účinnosti 

Zaměření na: Vnitřní provoz Zákazníka Cílový trh a výkonnosti ve 
srovnání s konkurenty 

Klíčovou roli kvality a hodnoty 
pro zákazníka v celkovém 

strategickém rámci 
Obrázek: 2 Čtyři fáze hodnoty pro zákazníka 
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1 
Vedení 

2 
Strategické 
plánování 

5 
Zaměření na 
zaměstnance 

6 
Procesní 

řízení 

7 
Výsledky 

3 
Zaměření na 
zákazníka 

4 
Měření, analýza a řízení znalostí 

Organizační profil: 
Životní prostředí, vztahy a výzvy 

2.2  Baldrigova kritéria pro excelentní výkon organizací 

Na obrázku 3 je zobrazen Baldrigův model, jednotlivá kritéria a vazby mezi nimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Model Baldrigových kritérií 

Požadavky kritérií pro excelentní výkon jsou zakotveny v sedmi kategoriích: 

1. Vedení 

2. Strategické plánování 

3. Zaměření na zákazníka 

4. Měření, analýza a řízení znalostí 

5. Zaměření na zaměstnance 

6. Procesní řízení 

7. Výsledky 
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Organizační profil 

Organizační profil (vrchol obrázku 3) stanoví způsob, jakým organizace funguje. 

Organizační prostředí, klíčové pracovní vztahy, strategické výzvy a výhody slouží jako 

zastřešující průvodce pro organizační systém řízení výkonnosti. 

Systémové operace 

Systémové operace jsou složené ze šesti Baldrigových kategorií ve středu obrázku, 

které definují operace a výsledky, kterých organizace dosahuje. 

Vedení (kategorie 1), strategické plánování (kategorie 2), a zaměření na zákazníka 

(kategorie 3) představují triádu vedení. Tyto kategorie jsou umístěny společně, aby zdůraznily 

důležitost zaměření vedení na strategii a zákazníky. Zaměření na zaměstnance (kategorie 5), 

řízení procesů (kategorie 6), a výsledky (kategorie 7) představují výsledkovou trojici, protože 

pracovní síla a klíčové procesy uskutečňují tu práci organizace, která přináší celkové výsledky 

výkonnosti. 

Vodorovná šipka ve středu rámce spojuje trojici vůdcovství s trojicí výsledků. Tato 

vazba je kriticky důležitá pro organizační úspěch. Kromě toho, šipka ukazuje ústřední vztah 

mezi vedením (kategorie 1) a výsledky (kategorie 7). Svislá tučná šipka potom ukazuje na 

význam zpětné vazby v efektivní systém řízení [6]. 

Základy systému 

Měření, analýza a řízení znalostí (kategorie 4), jsou rozhodující pro efektivní řízení 

organizace a pro znalostní, na faktech založený systém, který zlepšuje výkon a 

konkurenceschopnost. Měření, analýza a řízení znalostí slouží jako základ pro systém řízení 

výkonnosti. 

Struktura kritérií 

Sedm kategorií kritérií, znázorněných na obrázku 3, je rozděleno na další položky a 

adresované oblasti. K dispozici je 18 položek, z nichž každá se zaměřuje na hlavní požadavek 

[6].  
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Baldrigova kritéria pro excelentní výkon organizací: 

Vedení (120 b.) 

Kategorie vedení zkoumá, jak v organizaci funguje top management. Je také 

prověřováno, jak organizace plní své právní, etické a společenské odpovědnosti a jak jsou 

podporovány klíčové komunity. 

Strategické plánování (85 b.) 

V této kategorii je zkoumáno, jak organizace vyvíjí strategické cíle a akční plány. Dále 

je analyzováno, jak jsou uplatňovány organizací zvolené strategie a akční plány a zároveň jak 

jsou měněny, pokud to vyžadují okolnosti. Tato kategorie také zkoumá, jak se v organizaci 

měří zlepšování. 

Zaměření na zákazníka (85 b.) 

V této kategorii je zkoumáno, jak organizace plní požadavky zákazníků pro dosažení 

dlouhodobého úspěchu na trhu. Také je sledováno, jak organizace naslouchá hlasu svých 

zákazníků a tyto informace dále používá ke zlepšení a identifikaci příležitostí pro inovace. 

Měření analýza a řízení znalostí (90 b.) 

Tato kategorie zkoumá, jak organizace vybírá, shromažďuje, analyzuje, řídí svoje data. 

Dále jak organizace zlepšuje svoje znalostní aktiva a jak řídí své informační technologie, jak 

se využívá zpětné vazby od zákazníků pro zlepšení výkonnosti organizace. 

Zaměření na zaměstnance (85b.) 

Kategorie zaměření na zaměstnance sleduje, jak se organizace zabývá pracovním 

potenciálem zaměstnanců a zároveň jak tento potenciál spravuje a rozvíjí pro harmonizaci 

s posláním organizace. 

Procesní řízení (85 b.) 

V této kategorii se hodnotí, jak organizace navrhuje své pracovní systémy, jak řídí a 

zlepšuje svoje klíčové procesy pro provádění pracovních systémů, čímž dodávají hodnotu pro 

zákazníka a dosahují tržních úspěchů a udržitelnosti. Tato kategorie také zkoumá, jak je 

organizace připravena pro případ nouze. 
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Výsledky (450 b.) 

Kategorie výsledky hodnotí výkon a zlepšení organizace v oblastech znalostí 

klíčových produktů, zákaznicky zaměřené výsledky, finanční a tržní výsledky, výsledky 

zaměřené na pracovní síly, výkonnosti procesů. Úrovně výkonnosti jsou zkoumány ve vztahu 

s konkurenčními organizacemi. Na základě požadavků této kategorie se má organizace 

zabývat analýzou hodnoty pro zákazníka [6]. 

2.3  EFQM Model Excelence 

Alternativou s podobným zaměřením jako je v USA Cena Malcolma Baldrige je 

v Evropě EFQM Model Excelence, avšak tento model neakcentuje zájem o analýzu hodnoty 

pro zákazníka. EFQM Model Excelence je založen taktéž jako Cena Malcolma Baldrige na 

principu dobrovolnosti. 

 Tento model, znázorněný na obrázku 4, obsahuje 9 základních a 32 dílčích kritérií. 

Pět základních kritérií jsou "předpoklady", které se zabývají otázkami, jak organizace pracuje 

a čtyři jsou "výsledky", které se zabývají otázkami, čeho organizace dosahuje. "Výsledky" 

jsou způsobeny "předpoklady" a "předpoklady" se zlepšují pomocí zpětné vazby z 

"výsledků". Každé kritérium je ohodnoceno body, podle váhy, která je mu přičítána. EFQM 

Model Excelence se dá aplikovat ve všech druzích organizací. 

 Model stojí na předpokladu, že organizace mohou dosahovat vynikajících výsledků, 

pokud budou uspokojovat požadavky externích zákazníků, vlastních zaměstnanců a při tom 

budou současně respektovat své okolí. Organizace tedy musí perfektně řídit své procesy, musí 

mít vhodně nastavenou politiku a strategii, musí mít propracovaný systém řízení všech svých 

zdrojů a partnerství. To vše je spojeno s podnikovou kulturou a přístupem vedení na všech 

úrovních [5]. 
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Obrázek 4: EFQM Model Excelence pro rok 2003 

3 Analýza hodnoty pro zákazníka 

„Analýza hodnoty pro zákazníka je metoda, která popisuje postavení organizace na 

trhu, zohledňující právě hodnotu pro zákazníka. Tato metoda může být alternativou ke 

klasickým postupům měření spokojenosti zákazníků nebo k metodě konkurenčního 

porovnávání (benchmarkingu)“ [2]. 

Analýza hodnoty pro zákazníka umožní: 

 Pomocí exaktních postupů určit vlastní výkonnost a porovnat ji s výkonností 

konkurence, přičemž je kladen důraz na to, jak tuto výkonnost vnímají externí 

zákazníci. 

 Poznání názorů a zkušeností jak vlastních zákazníků, tak i zákazníků konkurence. 

 Poznání rozdílů mezi nabídkou naší a nabídkou konkurence s ohledem na základní 

prvky (kvalitu a cenu), ale zároveň i v jednotlivých znacích kvality a atributech ceny 

[2]. 

Prvním krokem k dosažení vedoucího postavení na trhu díky hodnotě trhem vnímané 

kvality je pochopit, jak zákazníci vnímají fakt, že jeden produkt nabízí lepší hodnotu než 

druhý. Toto porozumění je ústředním cílem analýzy hodnoty pro zákazníka.  
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Za nejdůležitější otázku z hlediska metody analýzy hodnoty pro zákazníka lze tedy 

považovat: „Budou zákazníci nakupovat produkty u nás nebo u naší konkurence?“[1] Budoucí 

obchodní vyhlídky růstu nebo poklesu závisí na odpovědi na tuto jednoduchou otázku. 

Zákazníci si mohou vybrat dodavatele, kteří nabízejí nejlepší hodnotu, nejužitečnější přínos za 

nanejvýš rozumnou cenu. Je proto celkem logické, že organizace, které chtějí svým 

zákazníkům nabídnout produkty, které mají z hlediska zákazníků vyšší hodnotu, se 

budou zabývat touto analýzou [1], [3]. 

Obrázek 5 naznačuje, z jakých prvků se skládá hodnota pro zákazníka. Jsou to dva 

základní prvky: kvalita a cena. U znaků kvality pak může jít o kombinaci znaků výrobku a 

znaků služby [1]. 

 

Obrázek 5: Prvky hodnoty pro zákazníka 

3.1  Nástroje analýzy hodnoty pro zákazníka 

Nástroje analýzy hodnoty pro zákazníka, které jsou zakotveny v analýze hodnoty pro 

zákazníka, nabízí způsoby, jak organizovat informace, které pomohou pochopit daný trh, jak 

simulovat dopady a zvýšit spokojenost a loajalitu zákazníků. 

Některé literatury [1] zaměřené na analýzu hodnoty pro zákazníka uvádějí i více možných 

nástrojů, jak tuto hodnotu analyzovat, za nejdůležitější a nejužitečnější však považuji: 

 strom hodnoty pro zákazníka, 

 profil kvality, 

 profil ceny, 

- Zákazník kupuje hodnotu 
- Hodnota se rovná poměru kvality a ceny 
- Kvalita zahrnuje všechny necenové atributy (produktu, zákaznický 

servis) 
- Kvalita, cena a hodnota jsou relativní 

Hodnota pro 

zákazníka 

Kvalita 
Produktu 

Zákaznický servis 

Cena 
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 kvantifikaci míry hodnoty pro zákazníka, 

 mapu hodnoty pro zákazníka, 

 porovnávací graf hodnoty pro zákazníka [1], [2]. 

3.2   Strom hodnoty pro zákazníka 

Pro strom hodnoty pro zákazníka je využívána aplikace stromového diagramu. 

V tomto diagramu se shrnují názory zákazníků na jednotlivé prvky hodnoty pro zákazníka 

společně s jejich dílčími znaky. 

Na obrázku 6 je zobrazena možná základní struktura stromu hodnoty pro zákazníka. 

Do nejvyšší úrovně dekompozice se zapisují dva prvky: kvalita a cena výrobku (služby). 

Kvalita i cena se v nižších úrovních dekompozice člení na dílčí znaky kvality a atributy ceny, 

přičemž znaky kvality jsou chápány jako konkrétní vlastnosti výrobku nebo služby, 

prostřednictvím kterých jsou uspokojovány určité potřeby zákazníka. Atributem ceny se 

rozumí určité charakteristiky ovlivňující to, jak zákazník vnímá ekonomickou výhodnost 

nákupu. Atributy ceny mohou být například náklady na životní cyklus [2]. Na obrázku 6 je 

uveden příklad, jak by mohl vypadat strom hodnoty pro zákazníka. 

 

Obrázek 6: Strom hodnoty pro zákazníka 

Pro sestrojení stromu hodnoty pro zákazníka je nutná aktivní účast určitého vzorku 

vybraných zákazníků (zákazníci vlastní i zákazníci konkurence). Tito zákazníci definují: 

 všechny podle nich významné znaky kvality, 

Hodnota pro 
zákazníka 

 

 
Prvek 1 (kvalita) 

 

 
Prvek 2 (cena) 

 

 
Znak 1 

 

 
Znak 2 

 

 

 
Znak 3 

 
Atribut 1 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 
Atribut 2 

 
Znak 3.1 

 
Znak 3.2 

 
Znak 3.3 
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 všechny podle nich významné atributy ceny, 

 závažnost prvků kvality a ceny, 

 závažnost jednotlivých znaků kvality a atributů ceny [2]. 

Při provádění analýzy hodnoty pro zákazníka je důležité, aby strom hodnoty pro 

zákazníka byl využit vždy jako první z nástrojů. Při využití tohoto nástroje je velmi cenné 

definování znaků kvality a atributů ceny v „jazyku zákazníka“, protože tímto způsobem je 

nasloucháno hlasu zákazníka. Pokud je počet definovaných znaků kvality a atributů ceny 

veliký, může být provedena strukturalizace do skupin (např. pomocí afinitního diagramu) [2]. 

Existují různé metody pro získání závažnosti prvků kvality a ceny. Za nejúčelnější 

však považuji tu, kdy zákazníci sami vyjádří závažnost prvků kvality a ceny v procentech. 

Zákazníci dále sami podle svého uvážení rozdělí mezi znaky kvality a atributy ceny 100 bodů. 

Individuální hodnoty od každého dotazovaného zákazníka jsou zprůměrovány a výsledné 

průměrné hodnoty jsou zaznamenány do stromu hodnoty pro zákazníka. 

Využití a zpracování nástrojů analýzy hodnoty pro zákazníka bude nejlepší ukázat na 

konkrétním příkladu. Pomocí těchto nástrojů budu tedy analyzovat hodnotu pro zákazníka u 

dvou myček nádobí. Vybral jsem myčku Philco White line 300, kterou budu v analýze 

považovat za náš produkt, a za konkurenční produkt jsem vybral myčku Elektrolux ESF 

63020. 

Prvotní strom hodnoty pro zákazníka získaný při brainstormingu ve skupině 8 osob 

jsem na základě výsledků z dotazníků rozšířil o procentuální rozdělení závažnosti ceny a 

závažnosti kvality. Z obrázku je patrné, že respondentům o trochu více záleží na kvalitě 

produktu (závažnost kvality je 56,67%), prvek byl oceněn 43,33%.  

Do diagramu jsem dopsal i body jak cenových charakteristik, tak znaků kvality. Jedná 

se (stejně jako u procentuálního rozdělení závažnosti) o zprůměrované individuální hodnoty 

od jednotlivých respondentů. Jednotlivá bodová hodnocení nám poslouží jako vstupy pro 

další nástroje analýzy, profil kvality a profil ceny. Konečný strom hodnoty pro zákazníka je 

uveden na obrázku 7. 
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Obrázek 7: Strom hodnoty pro zákazníka u myčky nádobí 
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3.3  Profil kvality 

Tento nástroj můžeme považovat za nejpřínosnější z analýzy hodnoty pro zákazníka, 

protože díky němu je možné rozpoznat, které znaky kvality definované zákazníkem je třeba 

rozvíjet pro zlepšení situace firmy. Důležitost tohoto nástroje je dána i tím, že změny znaků 

kvality jsou v kompetenci výrobce, což se u atributů ceny nedá tvrdit, protože atributy ceny 

někdy ovlivňují i faktory, které může výrobce jen stěží ovlivnit.  

Nástroj profil kvality má podobu tabulky, ve které se využívají některé údaje ze 

stromu hodnoty pro zákazníka: 

 seznam znaků kvality, 

 stanovené váhy jednotlivých znaků kvality v bodech [2]. 

V tabulce profilu kvality jsou zaznamenávány údaje o vnímání znaků kvality našeho a 

minimálně jednoho konkurenčního produktu. Každý profil kvality má tedy minimálně šest 

sloupců (jsou označeny 1 až 6), sloupce (7) a (8) souvisí s kvantifikací míry hodnoty pro 

zákazníka. 

Tvorbu profilu kvality představím na příkladu myček nádobí. 

1. Do prvního z osmi sloupců jsou přepsány zákazníkem definované znaky kvality ze 

stromu hodnoty pro zákazníka. 

2. V druhém sloupci jsou hodnoty vah znaků kvality v bodech, které jsou také získány ze 

stromu hodnoty pro zákazníka. 

3. Sloupce tři a čtyři obsahují bodové údaje o znacích kvality, jak jsou vnímány trhem. 

Ve třetím sloupci je tedy bodové hodnocení znaků kvality našeho produktu. 

Ve sloupci čtvrtém je bodové hodnocení znaků kvality konkurenčního produktu. Tato 

hodnocení jsou získána na základě žádosti k zákazníkům, aby ohodnotili 1 – 10 body, 

jak vnímají působení jednotlivých znaků kvality u našeho výrobku a minimálně 

jednoho konkurenčního (1 – maximálně negativní, 10 – maximálně pozitivní). 

Hodnoty v těchto sloupcích jsou samozřejmě průměrné z celého vzorku zákazníků. 

4. Do pátého sloupce se zaznamenává poměr hodnot ze sloupců třetího a čtvrtého. 

Výsledná hodnota charakterizuje u jednotlivých znaků kvality to, jak jsou vnímány 

zákazníky. Hodnota menší než 1 znamená, že zákazníci vnímají tento znak kvality 
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lépe u konkurenčního produktu. Naopak hodnota větší než 1 znamená lepší vnímání 

našeho znaku kvality před znakem konkurence. 

5. Šestý sloupec obsahuje hodnoty součinů váhy jednotlivých znaků kvality a poměrů z 

pátého sloupce. Pokud totiž sumu hodnot ze šestého sloupce podělím 100, získám 

hodnotu tzv. ukazatele kvality vnímané trhem. Tento ukazatel nám říká, zda je kvalita 

našeho produktu zákazníkem hodnocena příznivěji nebo negativněji. V příkladě 

myček nádobí je tato hodnota 1,2 což znamená, že kvalita naší myčky je hodnocena 

příznivěji ve srovnání s myčkou konkurenční. 

6. Do sedmého sloupce vynášíme převrácené hodnoty ze sloupe pátého. Ty jsou potom 

vynásobeny vahou znaků a tyto výsledky zaznamenáme do osmého sloupce. Tyto 

informace se dají dále využít v dalších nástrojích analýzy hodnoty pro zákazníka. 

7. Profil kvality je možné využít i k určení míry spokojenosti zákazníků, přičemž 

maximální spokojenost je dána hodnotou 10. Spokojenost zákazníků se tu určuje tak, 

že úroveň vnímání každého znaku kvality je vynásobena vahou znaku a hodnoty 

těchto součinů se dělí 100. U naší myčky je míra spokojenosti zákazníků s kvalitou 

5,92, což je více než u myčky konkurenční, viz tabulka 1 [2]. 
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 Tabulka 1: Profil kvality 

 

3.4  Profil ceny 

Třetí nástroj analýzy hodnoty pro zákazníka (profil ceny) analyzuje postoje a vnímání 

zákazníků k cenovým atributům.  

1. Jako u profilu kvality, i zde se do prvního sloupce přepíší všechny atributy ceny ze 

stromu hodnoty pro zákazníka. 

2. Druhý sloupec obsahuje váhy jednotlivých atributů ceny v bodech, získaných jako 

u profilu kvality. 

3. Třetí a čtvrtý sloupec obsahuje hodnoty, které vyjadřují vnímání jednotlivých 

atributů ceny zákazníky. 

4. V pátém sloupci je potom zaznamenán poměr vyjadřující, zda zákazníci vnímají 

jednotlivé atributy ceny našeho výrobku s výrobkem konkurence příznivěji nebo 

negativněji. 

5. Míra spokojeností zákazníků s cenou se počítá obdobně, jako u profilu kvality.  

6. V profilu ceny se dále stanovují ukazatele míry cenové konkurenční schopnosti a 

relativní úrovně ceny, viz tabulka 2. 
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Ukazatel míry cenové konkurenční schopnosti je dán poměrem míry spokojenosti 

zákazníka s cenou našeho a konkurenčního produktu. 

Ukazatel relativní úrovně ceny je převrácenou hodnotou předchozího ukazatele a 

využívá se v dalších nástrojích analýzy hodnoty pro zákazníka [3]. 

 Tabulka 2: Profil ceny 

Hodnota 6,53 u konkurenčního produktu je vyšší než u našeho, viz tabulka 2. To 

znamená, že zákazníci jsou s cenou více spokojení u konkurenčního produktu. Ukazatel míry 

cenové konkurenční schopnosti je dán poměrem míry spokojenosti zákazníka s cenou našeho 

a konkurenčního produktu. Z výsledků vyplývá, že pro respondenty je konkurenční produkt 

z hlediska atributů ceny o 38 procent přitažlivější.  

3.5  Kvantifikace míry hodnoty pro zákazníka 

Kvantifikace míry hodnoty pro zákazníka je dalším nástrojem v analýze hodnoty pro 

zákazníka a počítá se podle vztahu (1): 

MHPZ = UQ . wQ + UC . wC,

kde: U

        (1) 

Q

w

 je ukazatel kvality vnímané trhem (přejatý z profilu kvality), 

Q

U

 je váha prvku kvality (převzatá ze stromu hodnoty pro zákazníka),  

C je ukazatel míry cenové konkurenční schopnosti z profilu ceny,  
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wC

U našeho produktu dostáváme po dosazení do rovnice (1) hodnotu:  

 je váha prvku ceny převzatá ze stromu hodnoty pro zákazníka [2]. 

MHPZn = 1,2 * 0,5667 + 0,62 * 0,4333 = 0,95 

a u produktu konkurenčního: 

MHPZk = 0,8 * 0,5667 + 1,62 * 0,4333 = 1,16 

Z výsledků je patrné, že je pro zákazníky přijatelnější konkurenční produkt. Tento 

výsledek se dal očekávat, protože na základě předchozích nástrojů jsem zjistil, že naše myčka 

za myčkou konkurenční zaostává především v cenových atributech.  

3.6  Mapa hodnoty pro zákazníka 

Je užitečným a průkazným nástrojem analýzy hodnoty pro zákazníka. Vstupem do 

mapy jsou hodnoty ukazatelů kvality vnímané trhem a relativní úrovně ceny. Na základě 

mapy můžeme zjistit, zda se náš produkt má obávat ústupu z trhu nebo zda můžeme očekávat 

jeho posilování tržní pozice [2]. 

Na osu x nanášíme hodnotu ukazatele kvality vnímané trhem (z profilu kvality) a na 

osu y ukazatele relativní úrovně ceny (z profilu ceny) dále do grafu zaneseme linii hodnoty 

Lh, která je spojnicí bodů typických tím, že v nich úroveň kvality určitého produktu plně 

odpovídá jejich ceně (produkty, které leží na linii, by neměly zaznamenávat ani přírůstky ani 

ztráty trhů).  Hodnotu Lh 

tg β = w

stanovíme aproximací, kdy její sklon je dán úhlem β, pro který platí 

vztah (2): 

C / wQ

Mapa hodnoty pro zákazníka je zobrazena na obrázku 8. 

          (2) 
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Obrázek 8: Mapa hodnoty pro zákazníka 

Sklon linie hodnoty pro zákazníka jsem výpočtem stanovil na 37o, 

3.7   Porovnávací graf hodnoty pro zákazníka 

viz obrázek 8. Linii 

jsem vedl bodem o souřadnicích [1;1]. Poté jsem do grafu zanesl bod o souřadnicích 

[1,2;1,62], což jsou hodnoty ukazatele kvality vnímané trhem a ukazatele relativní úrovně 

cen. Bod se nachází v pravé části mapy nad linií hodnoty, což je výrazné varování, protože 

náš produkt může zaznamenat jednoznačný ústup z trhu. Produkty, které by ležely na linii 

hodnoty pro zákazníka, by za normálně fungujícího tržního prostředí neznamenaly ztráty ani 

přírůstky z tržních pozic. Produkty, které se objeví nad linií hodnoty pro zákazníka, by za 

normálně fungujícího tržního prostředí zaznamenaly ztráty z tržních pozic [2]. 

Porovnávací graf hodnoty pro zákazníka je poslední nástroj, který jsem v analýze 

použil. Díky jeho výstupům můžeme poznat, proč a v čem je náš produkt lepší nebo horší 

v porovnání s naším konkurentem a můžeme rozhodnout, kam nasměrovat aktivity dalšího 

zlepšování [1]. 
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Informace jsou přijímány ze stromu hodnoty pro zákazníka (hodnoty vah prvků 

kvality a ceny a bodové hodnoty vah jednotlivých znaků kvality a atributů ceny) a z profilu 

kvality a profilu ceny (hodnoty poměrů vnímání našeho a konkurenčního produktu).  

V horizontální úrovni grafu je zobrazeno působení úrovně jednotlivých znaků kvality 

a atributů ceny. Vertikální osa je určena jednotlivým znakům kvality a atributům ceny. Šířka 

sloupců vyplývá jednak z různé závažnosti vnímání kvality a ceny, zároveň i z váhy 

jednotlivých znaků a atributů. Graf je znázorněn na následujícím obrázku 9 [1], [2]. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh modelu analýzy hodnoty pro zákazníka u technických systémů 

 

 

32 

 

Obrázek 9: Porovnávací graf hodnoty pro zákazníka 

Získaný graf lze interpretovat tak, že hodnota našeho produktu je z hlediska znaků 

kvality lépe vnímána u: barvy, hlučnosti, intuitivního ovládání, počtu programů, životnosti a 

kvality materiálů. Stejně hodnoceny jsou znaky kvality: kvalita mytí, vnitřní uspořádání, 

délky programů. Hodnota našeho produktu je vzhledem ke znakům kvality hodnocena hůře u: 
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designu, dovozu, instalace, pozáručního servisu. Prvek ceny je u všech atributů (kromě ceny 

servisu) hodnocen  z hlediska hodnoty pro zákazníka lépe u konkurenčního produktu. Celý 

graf se tedy dá interpretovat tak, že náš produkt sice předčí produkt konkurenční v některých 

znacích kvality, ale vzhledem k atributům ceny je konkurenční produkt jednoznačně lepší. 

V této kapitole jsem představil základní nástroje analýzy hodnoty pro zákazníka. 

V analýze hodnoty pro zákazníka platí, že výsledky, které jsou získány jedním nástrojem, 

slouží jako vstupní informace pro nástroj jiný. Proto je důležité, aby organizace zabývající se 

analýzou hodnoty pro zákazníka využívaly všechny tyto nástroje pro získání komplexního 

přehledu o tom, jak jsou jejich produkty vnímány zákazníky v porovnání s konkurencí. 

V době, kdy se organizace snaží o budování efektivních vztahů se zákazníky, se analyzování 

toho, jak zákazníci vnímají hodnotu jim dodanou, stává významnou aktivitou, která může 

pomoci vytvořit atmosféru důvěry k organizacím, od kterých své produkty nakupují [2]. 

Obrázek 10 sumarizuje vazby mezi výše uvedenými nástroji analýzy hodnoty pro 

zákazníka. Je důležité také uvést, že všechny aktivity v rámci analýzy hodnoty pro zákazníka 

směřují k projektům neustálého zlepšování. 
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Obrázek 10: Vazba nástrojů analýzy hodnoty pro zákazníka 

Strom hodnoty pro zákazníka 
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4 Návrh provázanosti analýzy nákladů životního cyklu a analýzy 

hodnoty pro zákazníka u technických systémů 

Analýza hodnoty pro zákazníka je metoda, která popisuje postavení organizace na trhu 

a hledá příležitosti ke zlepšování, přičemž zohledňuje hodnotu pro zákazníka. Hodnota pro 

zákazníka má vždy dva základní prvky: kvalitu a cenu. Analýza nákladů životního cyklu je 

proces ekonomické analýzy, který se zaměřuje na posouzení celkových nákladů na pořízení, 

vlastnictví, vypořádání produktu. Propojení analýzy hodnoty pro zákazníka s analýzou 

nákladů na životní cyklus u technických systémů se nabízí ve třetím ze šesti mnou 

doporučovaných nástrojů analýzy hodnoty pro zákazníka, tedy v profilu ceny.  

Z předchozího textu víme, že v profilu ceny se analyzují postoje a vnímání zákazníků 

vzhledem k cenovým atributům. U technických systémů, jakým je například myčka nádobí 

by prvek ceny mohl obsahovat nikoliv neměřitelné atributy ceny, ale položky nákladů na 

životní cyklus. U technických systémů se toto využití položek nákladů na životní cyklus zdá 

být logické, protože tyto položky ovlivňují ekonomické vnímání výhodnosti nákupu. 

 Nástroj analýzy hodnoty pro zákazníka profil ceny by tedy analyzoval postoje a 

vnímání zákazníků vzhledem k jednotlivým položkám nákladů na životní cyklus, konkrétněji 

na pořízení a vlastnictví technického systému. První nástroj analýzy hodnoty pro zákazníka 

strom hodnoty by tedy v prvku ceny obsahoval náklady na životní cyklus, viz obrázek 11. 
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Obrázek 11: Strom hodnoty pro zákazníka pro technický systém 

4.1  Analýza nákladů na životní cyklus 

Analýza nákladů životního cyklu je proces ekonomické analýzy, který se zaměřuje na 

posouzení celkových nákladů na pořízení, vlastnictví, vypořádání produktu. Prostřednictvím 

této analýzy jsou poskytovány důležité vstupní údaje při procesu rozhodování v etapách 

návrhu, vývoje, používání a vypořádání produktu. Analýza nákladů životního cyklu se 

nejefektivněji používá v počáteční etapě návrhu k optimalizaci základního přístupu k návrhu, 

tedy i návrhu toho, jakou hodnotu zákazníkovi organizace dodá. Nutnost oficiálního použití 

procesu analýzy nákladů životního cyklu u produktu obvykle závisí na požadavcích zákazníka 

nebo na požadavcích uvedených ve smlouvě [7]. 

Definice související s analýzou nákladů životního cyklu: 

 Životní cyklus (Life Cycle)

 

 – časový interval od stanovení koncepce produktu po 

jeho vypořádání (likvidaci). 

Analýza nákladů životního cyklu (Life Cycle Costing) – proces ekonomické 

analýzy pro posouzení nákladů životního cyklu produktu v celém životním cyklu 

nebo v jeho části. 
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 Náklady životního cyklu; LCC (Life Cycle Cost; LCC)

Cíle analýzy nákladů životního cyklu 

 – celkové (kumulativní) 

náklady na produkt v celém životním cyklu [7]. 

Hlavní cíl analýzy nákladů životního cyklu je posouzení celkových nákladů na 

pořízení, vlastnictví a vypořádání (likvidaci) produktu. Tuto analýzu je možno využít v celém 

životním cyklu produktu nebo jen v některých jeho částech. 

Prostřednictvím analýzy nákladů životního cyklu se poskytují vstupní údaje pro 

rozhodnutí činěná v jakékoli etapě nebo ve všech etapách životního cyklu. Modely LCC se 

vypracovávají například za účelem zjištění nákladů, které mohou mít velký dopad na náklady 

LCC [7]. 

 Uvedu některé typy rozhodnutí, u nichž se jako vstup používá proces analýzy nákladů 

životního cyklu: 

 Vyhodnocení a porovnání alternativních návrhových přístupů. 

 Posouzení ekonomické realizovatelnosti projektů. 

 Zjištění položek, které přispívají k nákladům. 

 Posouzení kritérií zajištění produktu pomocí ověřovacích zkoušek a optimalizace 

nákladů a přínosů. 

 Dlouhodobé finanční plánování. 

 Dále mohu navrhnout, aby modely LCC byly využívány při analýzách HPZ. 

4.2  Etapy životního cyklu a LCC produktu 

Z hlediska analýzy nákladů životního cyklu je podstatné základní pochopení životního 

cyklu produktu a činností, které se provádějí v těchto etapách. Existuje šest hlavních etap 

životního cyklu produktu: 

a) etapa koncepce a stanovení požadavků; 

b) etapa návrhu a vývoje; 

c) etapa výroby; 

d) etapa instalace; 
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e) etapa provozu a údržby; 

f) etapa vypořádání (likvidace). 

V případě provádění analýzy nákladů životního cyklu je třeba vybrat vhodné etapy 

životního cyklu nebo jejich části či kombinace těchto etap tak, aby odpovídaly potřebám 

analýzy. Celkové náklady, které jsou vynakládány během těchto šesti etap, lze rozdělit na 

pořizovací náklady, vlastnické náklady a náklady na vypořádání. 

LCC = Pořizovací náklady + Vlastnické náklady + Náklady na vypořádání 

 Pořizovací náklady

 

 jsou všeobecně viditelné a mohou být snadno vyhodnoceny 

před rozhodnutím o pořízení produktu (mohou do nich být zahrnuty náklady na 

instalaci). 

Vlastnické náklady

 

 často tvoří hlavní složku nákladů LCC, často také tyto náklady 

přesahují pořizovací náklady a nemusí být snadno viditelné. 

Náklady na vypořádání (likvidaci)

4.3  Kdo a kdy by měl realizovat analýzu nákladů životního cyklu 

 mohou představovat významnou část celkových 

nákladů LCC. Do této kategorie se zahrnují náklady na vyřazení a vypořádání 

(likvidaci) produktů [8]. 

 Podle normy EN 60300-3-3 by analýzy podobného charakteru měl vykonávat: 

 pouze výrobce (dodavatel) 

 pouze uživatel, 

 výrobce i uživatel. 

Z uvažovaných alternativ je asi nejlogičtější poslední, tedy analýzou nákladů na 

životní cyklus by se měli zabývat jak výrobce, tak uživatel. Základními podmínkami 

racionality analýzy nákladů životního cyklu jsou: 

a) mělo by jít o produkty s dlouhodobou možností jejich využívání, tedy výrobky 

s životností delší než jeden rok, 

b) očekávané náklady životního cyklu by měly být významně vyšší v porovnání 

s pořizovací cenou. Pokud jsou náklady životního cyklu přibližně totožné s cenou, 

jakou uživatelé platí za pořízení produktu, nemají tyto analýzy opodstatnění (např. 
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nábytek, pneumatiky) tedy produkty, u kterých je pořizovací cena dominantní 

položkou. 

Juran a Godfrey  publikovali zkušenosti z amerického trhu z nichž je jasně patrné, že u 

většiny technických systému mohou být analýzy nákladů životního cyklu zajímavé a 

prospěšné, viz tabulka 3. 

Tabulka 3: Poměr mezi pořizovací cenou produktu a dalšími položkami nákladů životního 

cyklu 

Druh produktu 
Poměr mezi pořizovací cenou produktu a dalšími 

položkami nákladů životního cyklu 

Klimatizátory 3,3 

Myčky nádobí 2,5 

Mrazničky 4,8 

Plynové sporáky 1,9 

Ledničky 3,5 

Televizory 1,9 

Pračky 3,6 

Osobní automobily 3,3 

Zatím nebylo jednoznačně stanoveno, od jaké hodnoty poměru mezi pořizovací cenou 

a dalšími položkami nákladů životního cyklu lze jejich analýzy pokládat za účelné. Je ale 

možné doporučit, aby analýza nákladů na životní cyklus byla realizována vždy, když odhady 

dalších položek budou minimálně stejně veliké jako samotná pořizovací cena [8]. 

4.4  Dekompozice nákladů životního cyklu 

Podle normy EN 60300-3-3 jsou možné dvě základní varianty práce s informacemi o 

nákladech životního cyklu. 

Varianta 1, prostřednictvím které se hledají příležitosti k minimalizaci celkových výdajů 

určitého technického systému. Tato varianta vymezuje čtyři základní skupiny nákladů na 

životní cyklus: 
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1) Náklady na vybudování systému

2) 

 – jsou to celkové jednorázové investice uživatele, 

jejichž hlavní část obvykle představuje pořizovací cena. 

Provozní náklady systému

3) 

 – tyto náklady můžeme dále rozdělit na jednorázové a 

průběžně vynakládané roční náklady. Mezi jednorázové náklady například patří 

náklady na uživatelskou dokumentaci, počáteční výcvik obsluhy, nákup zařízení 

pro potřeby údržby. Průběžně vynakládané prostředky na provoz jsou například 

náklady na spotřebu paliv a energií, mzdové náklady obsluhy a údržby, náklady na 

opravu. 

Ztráty z nedisponibility systému

4) 

 – jsou to ztráty, které způsobují poruchy systému, 

označují se jako ztráty z prostojů. Patří sem i náklady na hledání náhradních 

technologií, ztráty na výkonech apod. 

Náklady na likvidaci systému

Vzhledem k provázání analýzy hodnoty pro zákazníka a analýzy nákladů na životní 

cyklus se toto členění zdá být vhodnější, než členění následující. 

 – tyto náklady musí uživatel vynaložit po dožití 

výrobku na jeho recyklaci, šrotaci apod. [8]. 

Varianta 2, jejímž účelem je optimalizace výdajů v jednotlivých fázích životního cyklu 

určitého technického systému. Norma EN 60300-3-3 doporučuje sledovat šest skupin 

nákladů: 

1) Náklady na etapu koncepce a stanovení požadavků, náklady na průzkum trhu, 

management projektu apod. 

2) Náklady na etapu návrhu a vývoje systému, náklady na zhotovení dokumentace, 

prototypu, softwaru, validace, verifikace a přezkoumání návrhu apod. 

3) Náklady na zhotovení systému, jednorázové náklady na vybavení provozů, nákup 

kontrolních zařízení, počáteční výcvik obsluh. Dále také opakovaně vynaložené 

náklady na zdroje na údržbu, management kvality, průběžný výcvik zaměstnanců, 

mzdové náklady apod. 

4) Náklady na instalaci systému u uživatele, náklady na balení a dopravu apod. 

5) Náklady na provoz a údržbu systému u uživatele, náklady na náhradní díly, ztráty 

na produkci apod. 
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6) Náklady na likvidaci a vypořádání systému. To mohou být náklady na ukončení 

provozu, rozebrání, recyklaci apod. [8]. 

4.5  Model struktury nákladů na životní cyklus (NŽC) u myčky nádobí 

Na obrázku 12 uvádím model struktury nákladů na životní cyklus u myčky nádobí. 

Model představuje náklady pořizovací a vlastnické. V první úrovni členění nákladový model 

obsahuje: náklady na pořízení produktu, náklady na provoz a údržbu produktu, náklady 

z titulu nedisponibility, nálady na likvidaci produktu. Tento model by při nové analýze 

hodnoty pro zákazníka mohl být použit a analyzován v profilu cenu. 

NŽC = NP + NV + ND + NL, 

Úroveň členění 1 

kde:  NP – náklady na pořízení produktu – prvotní investice, 

NV – náklady na provoz a údržbu produktu v životním cyklu, 

ND – náklady z titulu nedisponibility produktu, 

NL – náklady na likvidaci produktu. 

NP = NPA + NPB + NPC, 

Úroveň členění 2 – Pořizovací náklady 

kde: NPA – vstupní cena produktu zahrnující prvotní náklady, 

NPB – počáteční náklady na uvedení do provozu (přípojka, instalace), 

NPC – náklady spojené s pořízením produktu (doprava). 

NV = NVA + NVB + NVC + NVD + NVE, 

Úroveň členění 2 – Náklady na provoz a údržbu produktu 

kde: NVA – náklady na elektrickou energii, 

NVB – náklady na vodu, 

NVC – náklady na mycí prostředky, 

NVD – náklady na údržbu, 

NVE – náklady na opravy. 
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NVD = NVD1 + NVD2 + NVD3, 

Úroveň členění 3 – Náklady na provoz a údržbu produktu 

kde: NVD1 – náklady na čistič do myčky, 

NVD2 – náklady na sůl do myčky, 

NVD3 – náklady na leštič do myčky. 

ND = NDA, 

Úroveň členění 2 – Náklady na nedisponibilitu 

kde: NDA – náklady vyvolané nefunkčností produktu. 

NL = NLA, 

Úroveň členění 2 – Náklady na likvidaci produktu 

kde: NLA – náklady na vlastní likvidaci produktu 

NLA = NLA1 + NLA2 + NLA3, 

Úroveň členění 3 – Náklady na likvidaci  

kde: NLA1 – náklady na demontáž, 

NLA2 – náklady na odvoz demontovaných dílů, 

NLA3 – jiné náklady spojené s likvidací (příspěvek na skládku odpadků, 

příspěvek na recyklaci). 
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Obrázek 12: Nákladový model u myčky nádobí 
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4.6  Model struktury nákladů na životní cyklus (NŽC) u technického 

systému (pořizovací a vlastnické náklady) 

Nákladový model zobrazený na obrázku 13 představuje možné členění nákladových 

položek u technických systémů. Je obsáhlejší než nákladový model u myčky nádobí, protože 

různé technické systémy, jakými jsou například automobily, stroje a zařízení, informační 

systémy a podobně můžou obsahovat odlišné nebo i více nákladových položek než zmíněná 

myčka nádobí. 

Tento model je zaměřen na určitou podmnožinu nákladových položek životního cyklu 

(náklady pořizovací a náklady vlastnické). Je třeba poznamenat, že tento model není úplný a 

je pouze možnou ilustrací toho, jak může být strukturován. Při určení položek do profilu ceny 

nemusejí být všechny tyto položky požadovány a jiné mohou být naopak přidány. 

NŽC = NP + NV + ND + NL, 

Úroveň členění 1 

kde: NP – náklady na pořízení produktu – prvotní investice, 

NV – náklady na provoz a údržbu produktu v životním cyklu, 

ND – náklady z titulu nedisponibility produktu, 

NL – náklady na likvidaci produktu. 

NP = NPA + NPB + NPC, 

Úroveň členění 2 – Pořizovací náklady 

kde: NPA – vstupní cena produktu zahrnující prvotní náklady na technické a 

programové vybavení příslušného technického systému, 

NPB – počáteční náklady na uvedení do provozu (testování, instalace), 

NPC – náklady spojené s pořízením produktu. 

NPA = NPA1 + NPA2, 

Úroveň členění 3 – Pořizovací náklady 

kde: NPA1 – vstupní cena hardwaru, 

NPA2 – vstupní cena softwaru. 
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NPB = NPB1 + NPB2, 

kde: NPB1 – náklady na instalaci, nastavování a přípravné práce před spuštěním 

produktu do provozu, 

NPB2 – náklady na testování, prohlídky a následné spuštění produktu do 

provozu. 

NV = NVA + NVB + NVC + NVD, 

Úroveň členění 2 – Náklady na provoz a údržbu produktu 

kde: NVA – provozní náklady produktu, 

NVB – náklady na provozní údržbu na místě (po poruše), 

NVC – náklady na preventivní údržbu na místě, 

NVD – náklady na externí údržbu. 

NVA = NVA1 + NVA2 + NVA3 + NVA4, 

Úroveň členění 3 – Náklady na provoz a údržbu produktu 

kde: NVA1 – náklady na spotřebu energií, 

NVA2 – náklady na spotřebu materiálu, 

NVA3 – náklady na školení, výcvik operátorů, 

NVA4 – různé dodatečné náklady související s provozem produktu 

(modernizace, nájem produktu). 

NVB = NVB1 + NVB2, 

kde: NVB1 – náklady na součástky a jiný materiál pro opravárenskou údržbu, 

NVB2 – různé dodatečné náklady např. roční modernizace pro provozní 

údržbu. 

NVC = NVC1 + NVC2, 

kde: NVC1 – náklady na součástky a jiný materiál na preventivní údržbu, 

NVC2 – různé dodatečné náklady např. roční modernizaci pro tento druh 

údržby. 
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NVD = NVD1 + NVD2 + NVD3, 

kde: NVD1 – náklady na náhradní díly, 

NVD2 – různé dodatkové náklady (režijní náklady), 

NVD3 – generální opravy produktu. 

ND = NDA + NDB, 

Úroveň členění 2 – Náklady na nedisponibilitu 

kde: NDA – náklady na náhradní zdroje v době nedisponibility, 

NDB – náklady na ztrátu času produktivního systému z důvodu 

nedisponibility. 

NDA = NDA1 + NDA2, 

Úroveň členění 3 – Náklady na nedisponibilitu 

kde: NDA1 – náklady na náhradní zdroje v době nedisponibility, 

NDA2 – různé dodatečné náklady z titulu nedisponibility produktu. 

NL = NLA + NLB, 

Úroveň členění 2 – Náklady na likvidaci produktu 

kde: NLA – vlastní likvidace zařízení, 

NLB – likvidace zařízení externí organizací. 

NLA = NLA1 + NLA2 + NLA3, 

Úroveň členění 3 – Náklady na likvidaci  

kde: NLA1 – náklady na demontáž, 

NLA2 – náklady na odvoz demontovaných dílů, 

NLA3 – jiné náklady spojené s likvidací (příspěvek na skládku odpadků, 

příspěvek na recyklaci). 
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NLB = NLB1 + NLB2 + NLB3, 

kde: NLB1 – náklady na demontáž, 

NLB2 – poplatky za recyklovatelný odpad, 

NLB3 – poplatky na nerecyklovatelný odpad.
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Obrázek 13: Model nákladů životní cyklus u technických systémů 
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5 Definování podmínek aplikovatelnosti navrhovaného 

modelu analýzy hodnoty pro zákazníka u technických 

systémů 

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, tvorba modelů LCC se zdá být účelná 

tehdy, pokud vlastnické náklady na technický systém jsou minimálně tak vysoké jako 

náklady na jeho pořízení. Stejná logika se dá velmi dobře využít i při definování 

podmínek aplikovatelnosti navrhovaného modelu analýzy hodnoty pro zákazníka, v rámci 

které by původně uvažovaný prvek ceny nahradily náklady na životní cyklus. Tedy při 

tvorbě analýzy hodnoty pro zákazníka u technických systémů mohu v profilu ceny využít 

nákladový model pořizovacích a vlastnických nákladů tehdy, pokud vlastnické náklady 

jsou minimálně stejně vysoké nebo vyšší než náklady na pořízení technického systému, 

viz tabulka 4. 

   Tabulka 4: Podmínky aplikovatelnosti 

        Podmínky aplikovatelnosti: 

        Pořizovací náklady ≤ Vlastnické náklady 

Jako příklad technických systémů, u kterých je možno využít nákladové modely 

při analýze hodnoty pro zákazníka může sloužit tabulka 3 z předchozího textu, dále to 

mohou být stroje a zařízení, informační systémy a podobně. 

Podle požadavků na systémy managementu kvality, se v souladu s normou ISO 

9001:2008 (článek 7.3.4 Přezkoumání návrhu a vývoje) ve vhodných etapách návrhu a 

vývoje musí provádět přezkoumání návrhu [11]. Přezkoumání návrhu (Design Review) je 

definováno jako: „Plánované, dokumentované a nezávislé přezkoumání existujícího nebo 

předkládaného návrhu.“ [10]. Jedná se o týmové a systematické zkoumání návrhu, které 

si klade za cíl vyhodnotit způsobilost návrhu (produktu nebo procesu) plnit požadavky na 

kvalitu, identifikovat případné nedostatky a navrhnout způsob jejich řešení. 

Norma ČSN EN ISO 61160 (Přezkoumání návrhu) uvádí, že při přezkoumání 

návrhu se může od počátku brát ohled na ekonomii tím, že se brzy uvažuje o požadavcích 
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na náklady [10]. Jinými slovy přezkoumání se má orientovat i na náklady životního cyklu. 

I zde vidím možnost aplikace navrhovaného nákladového modelu. 

Možná aplikace analýzy hodnoty pro zákazníka u technických systémů může být 

v rámci uplatňování článku 8.2. Monitorování a měření dle normy ISO 9001:2009 [11]. 

Analýza hodnoty pro zákazníka se v rámci uplatňování zpětné vazby může stát 

alternativou tradičním způsobům měření spokojenosti zákazníka zvláště u technických 

systémů. 
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo propojení analýzy hodnoty pro zákazníka 

s analýzou nákladů na životní cyklus u technických systémů a navrhnout model analýzy 

hodnoty pro zákazníka u technických systémů. 

V úvodních kapitolách diplomové práce se zabývám Cenou Malcolma Baldrige, 

protože právě v souvislosti s touto cenou je možné identifikovat požadavek na provádění 

analýzy hodnoty pro zákazníka. Potom jsem popsal model Baldrigových kritérií. 

Následně jsem se začal zabývat analýzou hodnoty pro zákazníka, po domluvě s vedoucím 

diplomové práce jsem tvorbu a funkci nástrojů analýzy hodnoty pro zákazníka ilustroval 

na konkrétním produktu (myčka nádobí). Při analýze jsem využil celkem šest nástrojů. 

V další části diplomové práce jsem navrhnul možné provázání analýzy nákladů na 

životní cyklus a analýzy hodnoty pro zákazníka u technických systémů. Zjistil jsem, že je 

možné propojit tyto dvě analýzy v nástroji profilu ceny, který by u technických systémů 

při provádění analýzy hodnoty pro zákazníka už neobsahoval atributy ceny, ale zcela 

konkrétní nákladové položky vztahující se k nákladům na životní cyklus. V souvislosti 

s tímto zjištěním jsem navrhl model nákladů na životní cyklus u technického systému, 

který představuje možné členění nákladových položek u technických systémů. Tento 

navrhovaný model ale není úplný a je pouze možnou ilustrací toho, jak může být 

strukturován. 

Dále jsem ve své práci definoval podmínky aplikovatelnosti navrhovaného 

modelu. Při provádění analýzy hodnoty pro zákazníka u technických systémů se dá model 

využít, pokud pořizovací náklady na technický systém jsou stejné nebo nižší než náklady 

na jeho vlastnictví. V rámci systému managementu jakosti je možné nákladový model 

využít i při přezkoumání návrhu, které se má orientovat na náklady životního cyklu. 

Analýza hodnoty pro zákazníka může být využita jako alternativa k tradičnímu měření 

spokojenosti zákazníků zvláště u technických systémů. 

V diplomové práci se mi podařilo teoreticky propojit analýzu hodnoty pro 

zákazníka u technických systémů a analýzu nákladů na životní cyklus, v tom vidím její 

největší přínos. Bohužel se mi nepodařilo nalézt organizaci, která by mi umožnila můj 

návrh prakticky ověřit, proto je nákladový model pouze návrh, jehož praktické ověření by 

mohlo být tématem následujících diplomových prací. 
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