
 

 
 
 
 



  

 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 



  

 
 



  

Abstrakt:  Zaměření současných českých podniků je stále nejvíce směřováno do oblastí 

snižování nákladů. Samotné úspory však mohou jen stěží přinést dlouhodobou prosperitu 

podniku. Potenciál pro snižování nákladů se v každém podniku časem vyčerpá. V současné 

době musí české podniky navíc čelit konkurenci zemí, ve kterých jsou výrobní náklady 

nesrovnatelně nižší. Jediným řešením, jak dlouhodobě budovat konkurenceschopnost a 

prosperitu podniku, je realizování inovačních procesů. Hodnota a užitek pro zákazníky 

limit nemají. Je nutné, aby se firmy pokoušely hledat vlastní a originální řešení, nikoliv jen 

slepě napodobovat konkurenci. Cílem práce je identifikovat současné trendy v oblasti 

inovačních řešení. Dalším cílem je také rozebrat význam inovací a zlepšování ve výrobní 

organizace. V neposlední řadě je úkolem práce posoudit vliv inovačních procesů 

v dnešním ekonomickém prostředí.    

Klí čová slova: inovace, trh, fáze, věda, řízení, náklady 

 

Abstract:  The existing Czech companies focus their attention mostly on cutting the costs.  

The savings themselves can, however, hardly bring any long-term prosperity to the 

company. The cost cutting potential will, sooner or later, be exhausted in every company. 

At present time, the Czech companies must also face competition from countries where the 

production costs are incomparably lower. The only way to built long-term competitive 

power and prosperity of a company is to carry out the innovation processes.  The value and 

profit for customers have no limits. The companies must look for their own original 

solutions, not just blindly copy the competitors. The following objective is to analyse the 

importance of innovations and improvements in production organization. Last but not 

least, the goal of the Thesis is to assess the effect of innovation processes in today’s 

economic environment.    

Key words: innovations, market, stage, science, management, costs  
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1. ÚVOD 

Inovace jsou taková kvantitativní či kvalitativní zlepšení produktu, procesu nebo 

podnikatelského modelu, která výrazně přidávají hodnotu zákazníkovi, podniku, 

v ideálním případě oběma stranám současně. Často se přidaná hodnota realizuje až při 

transakci v rámci trhu, inovace sama tedy vzniká na trhu ve chvíli prodeje. Vlastně ji 

realizuje zákazník. Proto se inovace zásadně liší od invence, vynálezu, patentu nebo 

zlepšovacího návrhu – ty mohou zůstat nerealizované v trezoru, skladě, v papírech, na 

patentovém úřadě. [8]  

Často dochází k tomu, že si lidé pod pojmem inovace představují významné vědecké 

vynálezy, jenž vznikají pouze v nejmodernějších výzkumných laboratořích. Podněty 

k některým významným inovacím vznikly na základě dlouhodobých výzkumných projektů 

v rámci univerzit, ale valná většina není produktem těchto systémů. Největšími zdroji 

současných inovací jsou společnosti, které jsou ve své oblasti na samotném vrcholu 

úspěšnosti: Toyota, Microsoft, IBM, Sony a další. Výsledky těchto společností jsou 

odrazem dlouhodobé orientace, vytvoření inovačního prostředí v celé organizaci, ochoty 

riskovat, podpory a rozvoje talentovaných zaměstnanců.  

Zásadním aspektem současnosti je pak spotřební charakter většiny zboží. Tržní uplatnění 

většiny výrobků se v posledních deseti letech zkrátilo takovým tempem, že jen málo 

dnešních  komodit nemá tento charakter. Nejsilnější jsou tyto trendy především v oblasti 

komunikace a informačních technologií. Výrobky a produkty těchto odvětví mají morální 

životnost často v měsících. Ve Spojených státech je tržní uplatnění výrobků v mobilní 

komunikaci okolo jednoho roku. Pokud se navíc nepodaří výrobku uspět na trhu 

v počátečních měsících, je zpravidla vyřazen z prodeje. Tyto trendy kladou obrovské 

nároky na inovační procesy firem.   

V současném turbulentním prostředí rovněž výrazným způsobem devalvují základní 

principy obchodu. Termíny jako loajalita zákazníků již patří minulosti. Ve světě, kde je 

v každé sféře super-konkurenční prostředí, je loajalita zákazníků ke značce velmi vzácným 

jevem a není snadné ji dosáhnout. V případě, že dostane zákazník atraktivnější nabídku, 

okamžitě odchází ke konkurenci. Současné informační prostředí rovněž umožnilo vznik 

sociální sítě mezi zákazníky. Ti mohou mezi sebou komunikovat a sdělovat si zkušenosti 

jak s produktem tak s prodejcem.  

V těchto souvislostech si je potřeba uvědomit, jaký význam mohou mít inovační procesy 

pro organizaci. Inovaci nemůžeme chápat jen jako sekvenci technických změn, jakkoliv 
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budou převratné. Inovace je především strategicky směřovaná změna, která přináší užitek 

jak zákazníkům, tak firmě samotné. Inovace pak začínají v hlavách lidí, vycházejí ze 

znalostí, které v podniku existují, vyžadují nové modely organizace práce a inovačních 

technik, jako jsou systémové inovační procesy nebo syntetické nástroje pro vývoj nových 

produktů.   

Cílem této práce je detailně analyzovat inovační procesy a jejich místo v moderní 

organizaci. Důležitým aspektem je průběh inovačních změn a formy inovačních procesů.  

Práce by měla také nabídnout srovnání inovačního přístupu a přístupu založeného na 

neustálém zlepšování, ale také identifikovat možné formy růstu firem v dnešním prostředí 

ekonomické krize.    
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2. VÝZNAM INOVACÍ PRO PODNIK 21. STOLETÍ 

Inovační aktivity, pokud jsou úspěšně realizovány, představují v podstatě jedinou cestu 

k zajištění vysoké úrovně konkurenceschopnosti dnešních organizací – podnikatelských 

subjektů – v globální světové ekonomice. [7]  

Zaměření současných českých podniků je stále nejvíce směřováno do oblastí snižování 

nákladů. Samotné úspory v oblasti nákladů však mohou jen stěží přinést dlouhodobou 

prosperitu podniku. Potenciál pro snižování nákladů se však v každém podniku časem 

vyčerpá. V současné době musí české podniky navíc čelit konkurenci zemí, ve kterých jsou 

výrobní náklady nesrovnatelně nižší. Zajímavá je i další skutečnost: většina projektů na 

bázi snižování nákladů se orientuje především na výrobní činnosti. Zpravidla se však 

ukáže, že největší plýtvání je v nevýrobních oblastech. Paradoxně jsou nevýrobní oblasti 

často příčinou plýtvání ve výrobě. Životní cykly výrobků se neustále zkracují a zvyšuje se 

jejich variabilita. Výsledkem jsou neustálé změny a rostoucí náklady ve výrobních a 

logistických procesech, které je možno z velké části ovlivnit ještě před začátkem samotné 

výroby. Předvýrobní etapy se podílejí na nákladech na výrobek 5 až 10 %, ale jejich vliv 

na náklady je 70 – 80%. Vzhledem k tomu se zdá dost nelogické hledat potenciál snižování 

nákladů jen ve výrobě, jejíž náklady jsou již předurčené. [8] 

 

2.1 Inovace a zlepšování 

Úvodem celé problematiky týkající se inovativních procesů, je nutné specifikovat dva 

základní termíny: inovace a zlepšení. Dle nejvyšších manažerů firmy Toyota stojí oba tyto 

pojmy za světovým úspěchem této automobilky. Často se můžeme dočíst, že Toyota není 

jen továrnou na auta. Samotné vedení firmy vnímá automobilku jako velkou laboratoř, 

která se zabývá tím, jak dělat auta lépe.  

Otec výrobního systému Toyota Taiichi Ohno říká: lidé nechodí do továrny pracovat, oni 

tam chodí přemýšlet. Není náhodou, že v této společnosti se realizuje přes jeden milión 

zlepšovacích návrhů ročně a že právě zde najdeme jedno z nejefektivnějších propojení 

systému inovací a zlepšovacích návrhů. Zlepšení a zlepšovací proces pak můžeme chápat 

jako pozvolný, nedramatický, většinou časově neomezený, sled drobných kroků vedoucích 

k posunutí současného stavu.[8]  

Přínosy zlepšování nemají výrazný ekonomický dopad, ale účastní se jich všichni 

zaměstnanci podniku. Důležitý je především rozvoj lidského potenciálu společnosti. 

Zlepšování pak většinou slouží k vylepšování inovací. Inovace můžeme chápat jako zcela 
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zásadní změny v oblasti výrobků a technologií. Inovačních procesů se většinou účastní 

omezený počet pracovníků. Zdařilá inovační řešení znamenají pro podnik zpravidla 

obrovský ekonomický přínos. Statisticky se udává, že pouhá dvě procenta návrhů 

inovačních řešení je poté úspěšných.[7] Z tohoto vyplývá, že rizikovost možného 

neúspěchu je v oblasti inovací značná. Podrobnou klasifikaci všech aspektů zlepšování a 

inovací ukazuje tabulka č.1.    

 

Oblast ZLEPŠOVÁNÍ INOVACE 

Přínosy Několik stovek až tisíc 

miliónů korun. 

Desítky až stovky miliónů 

korun. 

Organizace Individuálně, workshop, 

kaskádový workshop, 

projekt  Six sigma 

Inovační projekt 

Zapojení pracovníků Maximálně – všichni 

zaměstnanci 

Omezené – specialisté 

Oblast řešení Lokální problém, např. 

výroba 

Průřezový program – 

marketing, vývoj, výroba, 

logistika, obchod 

Čas Krátký – dny, týdny Dlouhý – měsíce 

Riziko neúspěchu Nízké – 90% úspěšnost Vysoké – 10 % úspěšnost 

Použité metody Intuitivní – brainstorming, 

workshop, mind mapping 

Systematické inovace 

Měření výsledku Produktivita týmu, úspory, 

redukce nákladů 

Kreativita týmu, nová 

hodnota, originalita, 

odlišnost 

Prostředí  Zlepšovaný proces, využití 

lokálních znalostí. 

Odpoutání se od současného 

stavu, využití globálních 

znalostí 

 

Tab. 1 Hranice mezi zlepšením a inovací [8] 
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Současný svět je světem super-konkurence ve všech oblastech. Tradiční pojetí 

konkurenčního boje se však výrazně změnilo. Dříve byly zcela jednoznačně vymezeny 

hranice jednotlivých odvětví. Přesně šlo odlišit, kdo je váš dodavatel, kdo konkurent a kdo 

zákazník. V současné době, kdy na trzích dochází k obrovským změnám v krátkých 

časových intervalech je velmi těžké toto rozlišit.[8] 

Jedna firma zároveň v rámci své distribuční sítě prodává výrobky jiné a podobně. Často 

také dochází k tomu, že dvě i více firem se spolupodílí na vývoji nových technologií. To co 

ve své podstatě zůstalo stejné, jsou aspekty, které mohou přispět k růstu jednotlivých 

firem. Pokud je máme kategorizovat, lze shrnout základní  možnosti růstu firem do těchto 

bodů [8]: 

 

- Snižování nákladů (nejčastější cesta) - bylo vyvinuto množství nástrojů a iniciativ, 

které vedou ke snižování nákladů (Six Sigma, Reenginering, Hnutí nulových vad a 

další). V každé firmě se vždy přirozeně najdou rezervy a možnosti redukce 

nepotřebných nákladů. Snižování nákladů jde však pouze do určité úrovně. 

Vybudovat prosperující firmu pouze na principu snižování nákladů, však není 

možné.  

- Zlepšování produktů a procesů – zlepšovat můžeme procesy i produkty.  Přitom 

lze využít různé nástroje jako Kaizen, systém zlepšovacích návrhů, týmová řešení a 

další. I při zlepšování procesů a produktů nastávají situace, kdy náklady na 

zlepšovací aktivity převýší dosažené úspory. V takovém případě jsou na řadě 

radikální inovace výrobků a celých systémů.  

- Růst vycházející ze štíhlého konceptu - jestliže budeme štíhlým procesem 

nazývat systém, který funguje v Toyotě, musíme ho chápat jako rychlejší reakci na 

požadavek zákazníka, tudíž rychlejší vydělávání peněz a odstranění plýtvání ve 

všech oblastech firmy. Často je pod pojem štíhlý podnik vnímáno jen pouhé 

snižování počtu zaměstnanců a zásob.[8]  

- Akvizice s významným partnerem – akvizice jsou na denním pořádku. Globální 

investiční firmy kupují atraktivní rodinné podniky, velcí hráči kupují ty menší na 

doplnění svého portfolia výrobků a služeb (jednou z nejaktivnějších firem v této 

oblasti je společnost Microsoft).  

- Zlepšení ekonomické prosperity prostřednictvím inovací – Inovace jsou 

zdrojem prosperity úspěšných firem jako IBM, Dell, Yahoo, Google, Apple, Nokia 

a dalších. Největší úsilí je u těchto společností věnováno právě výzkumu a vývoji. 
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Díky výsledkům efektivně vložených prostředků do těchto oblastí, patří tyto 

společnosti neustále mezi nejlepší. Tyto firmy si velmi dobře uvědomují fakt, že jen 

neustálé zlepšování je podmínkou existence, nikoliv růstu. Každý zlepšovací proces 

postupně vyčerpá svůj potenciál. Mnohé firmy soustřeďují většinu svého úsilí na 

reorganizaci a zlepšování výrobních procesů. Toto však není klíčový potenciál, 

který mohou využít. Ohniskem jejich zájmu by však měly být oblasti vývoje 

nových výrobků a hlavně strategických inovací. [11] 

 

Úspěšné inovace vidíme všude kolem nás. Většina z nich není postavena na vyřešení 

složitých technických problémů, ale na jednoduché myšlence, která přinesla něco nového, 

odlišného, emocionálního – zkrátka něco, co zaujalo a získalo si své příznivce.  

 

2.2 Nové výrobky  

Bez nových inovativních, nákladově efektivních, designově zajímavých, uživatelsky 

přívětivých a zákaznicky orientovaných produktů se podnik v dnešní super-konkurenci jen 

těžko udrží. Současně je doloženo, že ve stádiu vývoje produktu je definováno 70 – 80 % 

výrobní nákladovosti, o ostatních výše uvedených parametrech produktu nemluvě. 

Pozdější náprava toho, co ve stádiu návrhu zanedbáme, stojí obvykle hodně peněz (neboť 

se hlavně u sériové výroby investuje do výrobních přípravků, forem a speciálních 

technologií). Tyto investice často blokují nápady na zlepšování toho, co bylo ve vývoji 

zanedbáno či přehlédnuto – hlavně kvůli pocitu, že je  nutné náklady na vývoj a technickou 

přípravu přece jen nejdříve amortizovat. [10] 

Důležitým aspektem současného tržního prostředí je otázka životnosti výrobků na trhu. 

Podíváme-li se například na trh s vysavači, v kategorii levných malých vysavačů je 

průměrná doba životnosti modelu na trhu 1 – 2 roky.[8] Před několika málo lety to byla     

4 – 5 let. Průměrná automobilka uvádí nový produkt na trh každé 2 – 3 měsíce. Nejde jen o 

nové modely, ale i o nové technologie. Zatím co klasický telefon potřeboval zhruba celé 

století, aby došlo k nasycení trhu, mobilnímu telefonu tento proces trval již jen necelých 10 

let. Neustále se zkracující životní cyklus výrobku (hlavně po morální stránce), klade velké 

nároky na efektivitu inovačních procesů v organizacích.  
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2.3 Inovace a její význam pro zákazníka 

Chceme-li firmě zajistit dlouhodobě konkurenceschopnost, není možné jen redukovat 

náklady a optimalizovat probíhající procesy. V obecné rovině lze říci, že limit redukce 

zásob a nákladů je teoreticky nula. Hodnota a užitek pro zákazníky limit nemají. Je nutné, 

aby se firmy pokoušely hledat vlastní a originální řešení, nikoliv jen slepě napodobovat 

konkurenci. Úspěšné inovace nejsou postaveny na náhodném a intuitivním hledání 

samospasných řešení. Řada tuzemských podniků se neustále orientuje na strategii nízkých 

nákladů. Jak však ukazuje současná globální světová ekonomická krize, období nízkých 

mzdových a materiálových nákladů již skončilo. Konkurenceschopnost je možné rozvíjet 

pouze kombinací inovací a metod pro racionalizaci organizace práce a zvyšování 

produktivity.   

Inovaci výrobku můžeme chápat v různých rovinách. Inovativní řešení nového produktu 

lze definovat v těchto směrech: 

a) Z pohledu funkcí – Jaké funkce můžeme dát do výrobku? Jaké funkce můžeme 

zlepšit nebo doplnit? 

b) Z pohledu hodnoty? – Jakým způsobem odlišit komoditu z pohledu hodnoty? 

c) Z pohledu principu? – Jakým způsobem splnit funkci při nižších nákladech či 

vylepšených funkcích? 

d) Z pohledu designu? – Co můžeme vložit do produktu přes design? (Luxus, emoce, 

krásu.) 

e) Z pohledu evoluce? Co bude další generací výrobků? 

f) Z pohledu uživatelského užitku? Jaké funkce nabízí uživateli? Jaké nároky klade 

výrobek na uživatele? (Znalosti, náročnost ovládání, jazyková vybavenost.) [8] 

 

Pro úspěšné zavádění inovací do průmyslové praxe je nutné vzájemné spojení inovací 

výrobků, inovací procesů při kontinuálním využívání metod neustálého zlepšování. 

Všechny tyto jevy jsou interpretovány na obrázku č.1. 

Inovativní procesy je nutné realizovat v oblastech, které budou přinášet zvyšování užitných 

vlastností a výsledného užitku spotřebitele. Zlepšovací procesy (Kaizen, TOC, Six Sigma a 

další) slouží jak k doladění výsledků inovativních programů, ale také k omezování 

nejakosti výroby a snižování případné variability. Synergický efekt všech těchto jevů, by 

měl znamenat maximální užitnou hodnotu pro zákazníka.  
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Obr. 1 Spojení inovace, inovativních procesů a zlepšování [8] 
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3. FILOSOFIE KAIZEN        

Kaizen znamená zlepšování. Ale nejen to – Kaizen znamená neustálé zlepšování, do 

kterého je zapojený každý, od manažerů až po dělníky. Tradiční management říká, že 

v podniku jsou dvě skupiny lidí – ti, kteří přemýšlejí, projektují a inovují, a ti, kteří pracují. 

Říká se, že dělníci by neměli přemýšlet o ničem, kromě své práce. Kaizen je založený na 

tom, že lidé v podniku musejí používat svůj rozum stejně dobře jako ruce. [2]  

Často se uvádí, že Kaizen je stěžejním slovem japonského managementu. Podle mnohých 

stojí za fenomenálním japonským hospodářským úspěchem a je prvkem, který japonským 

firmám přináší „trvalou“ konkurenční výhodu. Podle duchovního otce principů Kaizen 

Masaaki Imaie, je neustálé zlepšování jedinou cestou k úspěchu. Kaizen znamená 

kontinuální zlepšování v osobním, domácím, společenském a pracovním životě. Při 

aplikaci na pracovišti Kaizen znamená kontinuální zlepšování postihující každého - od 

manažerů po řadové zaměstnance. Hlavním mottem je neustále zlepšovat i věci, které na 

první pohled zlepšení nepotřebují. Pokud to firma neudělá předstihne ji konkurence.[3] 

Zlepšování v podmínkách Kaizenu je třeba chápat v drobných, ale neustálých krocích.  

Sekvence malých, ale neustálých zlepšení je vtělena i do samotného slova Kaizen, které se 

skládá ze dvou slov „Kai“ = změna a „zen“ = dobře. [1] 

Kaizen je alternativou k procesům na bázi reegineringu, které vychází ze zásadních změn a 

velkých investic. Kaizen lze také definovat podle následujících základních principů:  

 

- Zaměřuje se na zlepšení, která vycházejí z lokálních znalostí a zkušeností lidí ve 

výrobě, jenž jsou často lidem ve vedení firmy nebo i technologům vzdálená. 

- Zapojení lidí do zlepšovacích procesů přináším lidem seberealizaci a vyšší 

uspokojení z práce, ale také přispívá k rozvoji jejich schopností. 

- Kaizen nepodporuje změny zvenčí (rozhodnutí managementu, externí konzultační 

firmy apod.), protože ty pouze reagují na vznikající problémy. Tyto změny jsou 

většinou spojené s vyššími náklady a jsou méně stabilní.  

- Tradiční pohled na výrobní systém, který vyžaduje od lidí ve výrobě jen disciplínu 

a stoprocentní plnění příkazů a předpisů, sice může zabezpečit stabilitu partnerů 

systému, ale zanedbává to nejcennější ve výrobě – lidský potenciál.  

- Kaizen není sbírání čárek za zlepšovací návrhy. Je to filosofie vnitřní 

nespokojenosti se současným stavem, která říká: Zítra musí být lépe než dnes – 
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v naší práci i v naší rodině.[3] Je to však řízený přínos, protože zlepšení z pohledu 

jednoho oddělení nemusí být zlepšení pro celý podnik.  

 

Zavedení principů Kaizen nevyžaduje žádné speciální techniky, ale využívá osvědčené 

metody, které jsou známé a v řadě případů používané dlouhou dobu: orientace na 

zákazníky, absolutní kontrola kvality, automatizace procesů, kroužky kontroly kvality, 

systém zlepšovacích návrhů, disciplína na pracovišti, Just – in – Time, hnutí nulových vad, 

vývoj nových produktů, tvůrčí týmová práce. [3] 

Mezi hlavní principy filosofie Kaizen patří především to, že každému zlepšení, i kdyby 

bylo málo významné, se musí věnovat pozornost. Kaizen je zároveň ze své podstaty 

otevřený pro každého. Všichni pracovníci mohou participovat na procesu neustálého 

zlepšování. V japonském pojetí Kaizenu platí zásada, že 50% pracovní náplně dobrého 

manažera je věnována právě neustálému zlepšování. Důležitá je přirozeně velmi silná 

podpora ze strany vedení podniku. Kaizen je postavený na aktivitách „ze zdola“, ale 

vyžaduje silnou podporu od vedení. Dalším důležitým předpokladem je vytvoření 

adekvátních organizačních předpokladů pro zlepšení možností komunikace mezi 

pracovníky. Úroveň komunikace mezi pracovníky je zároveň jedna z největších překážek 

při zavádění této filosofie v českých podmínkách.  

Kaizen lze tedy chápat jako zastřešující pojem pro již zmíněné manažerské praktiky. 

Většina těchto technik byla převzata „západními“ podniky právě z Japonska. Často však 

docházelo k tomu, že vedení podniku očekávalo od zavedení jedné nebo více těchto 

technik výsledky, které se posléze nedostavily. Společnosti chtěly principem jednorázové 

inovace dosáhnout radikálních zlepšení. Esence Kaizenu však spočívá v práci s lidmi. 

Systém učí zaměstnance přemýšlet v intencích nejlepší jakosti. Každý zaměstnance se 

snaží a je motivován vykonávat svou práci co nejlépe a totéž očekává od svých kolegů, 

kteří pracují ve výrobní procesu. Každý si musí uvědomit, že výsledky jeho práce jsou 

závislé na pracovníkovi vykonávajícím předcházející operaci. Systém Kaizen vyžaduje 

maximální informovanost, spolupráci a komunikaci mezi zaměstnanci. V Japonsku, kde je 

slovo Kaizen citováno v nejrůznějších souvislostech (ekonomika, sport, politika, atd.), je 

navíc v myšlení lidí hluboce zakořeněn způsob myšlení orientovaný na neustále 

zlepšování. Pro pracovníky je také typické, že cítí vysokou odpovědnost za jimi 

vykonávanou práci.[3] 

Hlavní otázkou Kaizenu je rozlišení toho, jakou přináší pro podnik hodnotu a co 

představuje plýtvání. Věci, které nepřinášejí podniku pozitivní efekt, znamenají nebo 
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v budoucnu mohu znamenat potenciální „zdroj“ plýtvání. Hlavní příčiny plýtvání lze 

obecně rozdělit do třech základních termínů: 

 

f) Muda – ztráta, neužitečnost, nadbytečnost. 

g) Mura  – nepravidelný, nestejný, vychylující se.  

h) Muri  – nepřiměřený, napnutý, přetížený. [3] 

 

Pokud jde o samotné činnosti probíhající v podniku můžeme je rozdělit na udržovací a 

zlepšovací. Udržovací činnosti zabezpečují dosahování plánované výkonnosti především 

dodržováním standardů. Zlepšovací činnosti jsou ty, jejichž cílem je zvyšovat výkonnost. 

Zlepšovací a udržovací činnosti jsou ve své podstatě paralelní. Stejně tak, jako musíme 

udržovat výkonnost na požadované úrovni, musíme hledat i nové metody, nové 

technologie nebo efektivnější systémy řízení organizace. V dobrých podnicích musí mít 

každý pracovník ve své pracovní náplni oba druhy činností. Jejich vzájemný poměr by měl 

odrážet hierarchické postavení v podniku. Top management by měl věnovat většinu svého 

času zlepšovacím aktivitám ve vztahu k strategickému pohledu na podnik, požadavkům 

trhu a síle konkurence. Na druhou stranu můžeme očekávat, že výrobní pracovníci budou 

věnovat většinu svého času udržovacím činnostem. Principem filosofie Kaizen ale je, že 

každý pracovník má možnost se podílet svými náměty na procesu neustálého zlepšování 

(obrázek č.2).   
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Obr. 2. Zlepšování a udržování podniku [3] 

 

Zlepšovací procesy je možno chápat ve dvou rovinách, jako procesy kontinuální (Kaizen) a 

skokové (evropské pojetí).  

Evropské pojetí řízení změn upřednostňuje spíše okamžité a zásadní změny. Tyto změny 

(inovace) jsou dramatické, poutají na sebe velkou pozornost a jsou značně nákladné. 

Inovace, probíhají v krátkém časovém úseku a jsou ve své podstatě jednorázovým jevem. 

Inovace jsou orientovány hlavně na změny technologií a výrobních zařízení. Vždy se tedy 

jedná o strategii, která je jednak značně náročná finančně, ale také přináší řadu problémů 

organizačních.[3] 

V systému založeném na inovacích se na jejich realizaci podílí úzký okruh pracovníků. 

Proces, ve kterém jsou realizovány spíše individuální myšlenky nepodporuje týmovou 

práci. Častým důsledkem těchto jevů je poté nízká úroveň vnitro-firemní komunikace. 

V tomto systému jsou problémy a nedostatky spíše odsunovány a neřešeny.      

Zatímco inovace jsou ze svého principu jednorázová záležitost, jejíž výsledky jsou 

devalvovány vlivem silné konkurence a snižováním úrovně současných standardů, Kaizen 

představuje neustále probíhající úsilí, jehož účinky jsou kumulativní.[3] 
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Kaizen zaručuje postupný, ale dlouhodobý vzestup. Kaizen již ze své podstaty považuje 

dosažené současné hodnoty za provizorní a chápe je pouze jako odrazový můstek k dalším 

hodnotám. V intencích této filosofie je každý problém chápán jako příležitost ke zlepšení.  

Obecně lze konstatovat, že zlepšení prostřednictví inovací je založeno na velkých 

investicích do technologií a zařízení, zatímco v rámci neustálého zlepšování dochází 

především k rozvoji zaměstnanců.  

 

4. VÝVOJ NOVÝCH VÝROBK Ů 

Vývoj nových produktů může být jednou z možností, jak zajistit dlouhodobou prosperitu 

podniku. Samotný proces vývoje patří mezi nejklíčovější fáze životního cyklu výrobku. 

Tato etapa také determinuje největší množství výrobních nákladů v celém procesu vývoje 

výrobku. Chyby a problémy, které jsou v této fázi nedořešeny, mohou znamenat pro tržní 

uplatnění výrobku vážnou hrozbu.   

Jestliže podnik chce budovat konkurenční výhodu, pak lze vidět největší příležitost 

v oblasti výborné kvality výroby. Proto je nutné neustále rozvíjet schopnost vývoje nových 

výrobků a technologií. Jen tímto způsobem je dlouhodobě možné udržet firmu v předstihu 

před ostatními. Jako příklady těchto procesů lze uvést firmy: Dell, Sony, Nokia, Apple. 

Tyto a řada dalších společností, jenž jsou stále na špičce ve své oblasti, budují svou 

kontinuální konkurenční výhodu právě neustálým rozvojem a svých výrobků a technologií.   

Vývoj výrobku je nutné považovat za klíčovou etapu v jeho životním cyklu. Je však nutné 

specifikovat i následující fáze (obrázek č.3). Jak již bylo řečeno největší množství nákladů 

je obsaženo v první etapě. V životním cyklu výrobku můžeme identifikovat dvě globální 

oblasti – vývoj a tržní uplatnění. Tržní uplatnění můžeme poté rozdělit na: zavádění, růst a 

zralost. Poslední fází (není zobrazena na obrázku č.3) je pokles znamenající konec 

životního cyklu výrobku a ukončení jeho prodeje. V současném dynamickém prostředí 

dochází k neustálému snižování tržního uplatnění výrobku. Charakter většiny běžných 

výrobků se stává stále více konzumní. Často dochází k tomu, že tržní uplatnění výrobku 

není v letech, ale v měsících. Všechny tyto faktory kladou velký důraz na kvalitu, výzkum 

a vývoj nových výrobků.  
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Obr. 3 Cyklus životního cyklu výrobku [10] 
 
 
V trvání cyklu života výrobků pozorujeme dvě protichůdné tendence. Vlivem prohlubující 

se konkurence mezi výrobci se zkracuje období tržního uplatnění výrobků. Naproti tomu se 

vývojové cykly spíše prodlužují. Zjednodušeně to zachycuje obrázek č.4.  

 

 
   
       
         
     
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
Obr. 4 Tendence v životním cyklu výrobku [10] 
 
  
Řešení je nutné hledat v dalším zkracování vývojových cyklů, v čemž můžou významnou 

roli sehrát právě inovační procesy. Cykly životnosti různých výrobků se mohou značně 

lišit. Obecně platí, že odvětví s rychlými inovacemi musí vynakládat větší podíl z tržeb na 

výzkum a vývoj. Největší množství výdajů je celkem logicky ve sféře informačních 
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technologií. Tato oblast je zároveň charakteristická nesmírně krátkým životním cyklem 

výrobku. Téměř všechny produkty z této oblasti mají charakter spotřebního zboží. U řady 

softwarových produktů může být jejich délka tržního uplatnění v týdnech. [10] 

Největší tržní uplatnění má mechanická výroba. V poslední době se výrazným způsobem 

zvýšil například zájem o mechanické hodinky. Každý z těchto produktů má zpravidla 

charakter originálního výrobku. V této oblasti jsou výdaje na výzkum a vývoj velmi malé, 

protože celá technologie výroby je léty prověřená. Tradice a původní technologie jsou 

naopak nejsilnějším stimulem pro potenciální zákazníky.    

 
 
 
 
         
 
 
                
 
                              
 
 
                
        
 
 
 
 
 
Obr. 5 Podíl výdajů na výzkumu a vývoji v některých oborech  [10] 
 
  
Pokud podnik nereaguje na zkracování tržních cyklů, hrozí mu předčasné stažení výrobku 

včetně ohrožení likvidity firmy. Schopnost firmy přežít závisí na správné synchronizaci 

životních cyklů výrobků, tzn. na včasném určení strategických okamžiků pro inovaci 

výrobků, jejich modifikaci a uvádění na trh. Křivky životních cyklů se musejí překrývat, 

aby se ziskový potenciál podniku nesnižoval.[10] 

Pro úspěšnost na trhu je rozhodující rychlost vývoje výrobku, protože trh ovládají ti 

nejrychlejší. Rovněž stadium zavádění nového výrobku do prodeje nesmí být zdlouhavé, 

protože by znamenalo ztráty na tržbách.  
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4.1 Proces vývoje nového výrobku 

Samotný vývoj nového výrobku můžeme jako proces rozdělit do několika etap. Již na 

začátku je nutné v rámci vstupní analýzy a získávání informací prověřit současnou situaci 

na trhu a získat od zákazníků relevantní informace. V prvních etapách vývoje nového 

výrobku je možné případnými korekcemi ovlivnit budoucí úspěšnost nového výrobku bez 

zbytečného plývání náklady. Zásahy v každé z dalších etap budou determinovat další 

náklady, jenž sníží  potenciální šance výrobku na trhu.  

Příprava vývoje nového výrobku je proces, který můžeme klasifikovat do následujících 

bodů:  

1. Získávání znalostí (výzkum). 

2. Prověřování koncepce. 

3. Příprava základních řešení (konstrukce, technologie). 

4. Výroba a testování prototypu. 

5. Poloprovoz. 

6. Zavedení do výroby a uvedení na trh. [4] 

 

První tři etapy vývoje jsou založeny především na tvořivosti a kreativitě. Vzhledem k tomu 

je velmi obtížné tyto procesy nějakým způsobem přesně plánovat. Většinou se postupuje 

tak, že pro tyto etapy je vyhrazen určitý časový interval a jednotlivé kroky nejsou přesně 

časově vymezeny. Inovační aspekty má přirozeně také proces trvalého zlepšování (Kaizen) 

k němuž dochází, když je výrobek vyráběn a prodáván. V této etapě již není možné měnit 

hlavní aspekty, ale je možné pracovat na vyladění drobnějších detailů. Přesto častokrát tyto 

drobné nuance mohou výrazným způsobem ovlivnit prodejní úspěch produktu. Inovační 

proces je někdy redukován na dvě fáze [4]: 

 

a) Vznik nápadu  - zde je nutná vysoká míra tvořivosti a kreativní nápady. Obecně lze 

říci, že nové myšlenky vznikají v malých skupinách nikoliv ve velkých kolektivech.  

 

b) Realizace nápadu - jedná se již o rutinní činnost, jejíž smysl spočívá v řízení změny.  

 

Obě fáze vyžadují značně rozdílné předpoklady a podmínky takže nebývají zvládány na 

stejné úrovni.  Ukazuje se, že v kontinentální Evropě se stále ještě rodí řada nových 

vědeckých objevů a skvělých myšlenek, ale vázne jejich dovedení do praktické aplikace. 

V komercionalizaci inovací Evropu předstihují Japonsko i USA. [10] 
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4.2 Míra inovační změny  

Inovace výrobků a technologií spolu velmi těsně souvisejí. Změny výrobků zpravidla 

vyžadují i změny ve výrobním procesu. Tyto změny lze různým způsobem klasifikovat. 

Pokud jde o samotný výrobek můžeme identifikovat následující úrovně inovací: 

 

a) Zcela nový výrobek. 

b) Další generace zcela nového výrobku. 

c) Další člen rodiny výrobků. 

d) Změny komponentů. 

e) Zvýšení hodnoty a funkčnosti komponentů. 

f) Žádná změna .[10] 

 

Na samotném vrcholu míry inovace výrobku stojí výrobek zcela nové generace. Pro tento 

stupeň můžeme uvést jako příklad vývoj a uvedení na trh mobilního telefonu. Firmy 

v českých podmínkách se v rámci inovací většinou zaměřují maximálně na stupeň e) 

zvýšení hodnoty a funkčnosti komponentů.  Inovační projekty sledují splnění několika cílů 

a podle nich jsou hodnoceny. Předně je to technický výsledek jako je kvalita konstrukce 

výrobního postupu. Ten určuje užitné vlastnosti a jakost výrobku. Dalším cílem je 

ekonomický výsledek, který se projevuje ve využití (spotřebě) zdrojů. Projevuje se 

v nákladech a ceně výrobku. A konečně je to trvání vývojového cyklu, což předurčuje 

konkurenceschopnost výrobku. Málo firem zvládá všechna kritéria současně. Přitom 

v podmínkách hyperkonkurence je třeba dosáhnout všeho, hlavně co nejkratšího 

inovačního cyklu.  

Ve vývoji nových výrobků vítězí ti nejrychlejší, a proto zde platí: raději nikdy než 

pozdě.[10] 

  
4.3 Řízení vývoje nových výrobků 

Zmapování a sledování výrobního procesu je snadnější než zmapování vývoje nového 

výrobku. V inovačním procesu po dlouhou dobu není žádný hmotný sledovatelný objekt. 

Vývojový projekt je především procesem transformace informací, během něhož vznikají 

nové poznatky, myšlenkové představy a koncepce, výkresy, výstupy z počítače apod. 

Vývoj nového výrobku je především problémem skloubení vzájemných činností v rámci 

modelu předávání informací. Je možné identifikovat tři základní schémata [10]: 
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- KLASICKÝ MODEL – Je charakteristický především posloupností jednotlivých 

činností. Při ní se jednotlivé odborné činnosti provádějí v samostatných 

organizačních útvarech. Hlavní princip spočívá v tom, že každý úvar vykonává 

pouze svou danou část inovačního procesu. Po dokončení úkolu předá výsledek své 

práce dalšímu oddělení. V tomto modelu je minimální úroveň komunikace a 

z tohoto důvodu také žádná zpětná vazba. Problémy jsou řešeny izolovaně a 

nekoncepčně (obrázek č.6). 

 

- PARALELNÍ MODEL - Spočívá v tom, že získané informace jsou uvolňovány 

postupně v narůstajícím množstvím, přičemž velikost přenášeného souboru je co 

možná nejmenší. Každá následující etapa vývoje nového výrobku začíná dříve, než 

skončí práce na předchozí etapě projektu (nečeká se na celý soubor informací). 

Realizace inovačního procesu v tomto modelu klade obrovský důraz na 

zaměstnance, kteří musí spolupracovat se svými kolegy pracujícími v jiných 

etapách. Toto klade velký důraz na jejich univerzálnost a široký odborný přehled. 

Tento proces přináší rovněž velké nároky na dostatečnou vnitropodnikovou úroveň 

komunikace, která je jedním z klíčových předpokladů úspěšné realizace. Výhodné 

je shromáždit projekční tým v jednom místě, protože to usnadňuje dvousměrnou 

komunikaci mezi členy, urychluje tok informací a práci na projektu. Případné 

chyby jsou díky trvalé komunikaci v týmu rychle objeveny a nevedou k častému 

přepracování značně pokročilých projektů, což je příznačné pro postupný inovační 

proces ve specializovaných odděleních. V případě použití paralelního modelu a 

efektivní úrovně týmové práce může být docíleno zkrácení vývojového cyklu až o 

40%. Toto může znamenat rozhodující konkurenční výhodu, jelikož firma, která 

přichází na trh s novým výrobkem jako první, má možnost stanovení ceny. V době, 

kdy uvádějí na trh své výrobky další podniky, má první firma odstraněny na 

výrobku i ve výrobě všechny počáteční nedostatky a může na konkurenci 

zareagovat snížením ceny. V té době připravuje již druhou generaci svého výrobku  

a ta může učinit výrobky konkurentů zcela zastaralými.[10]  

 

- DYNAMICKÝ MODEL   - tato koncepce umožňuje dosáhnout dalšího zkrácení 

cyklu vývoje výrobku. Znamená další zdokonalení týmové práce při inovačním 

procesu. Podíl pracovníků (zastoupení různých odborníků) se v průběhu času mění 

v zájmu maximálního zkrácení vývojového cyklu. Někteří pracovníci se uvolňují 
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pro vývoj dalšího výrobku. Jestliže u sériového postupu bylo na začátku jedno 

velké rozhodnutí, pak u dynamického postupu je mnoho malých rozhodnutí. Tím 

vzniká velká pružnost, kdy se lze rychle přizpůsobit nové situaci a provést 

v projektu změnu či úpravu. 

 
 
 
 
 
 

a) Klasický model vývoje nového výrobku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Paralelní model vývoje nového výrobku 
 
Obr. 6 Klasický a paralelní proces vývoje nových výrobků [8] 
 
 
Při  klasickém vývoji výrobku převažuje funkční rozdělení. Nevýhodou je minimální 

úroveň komunikace. V tomto procesu proudí informace pouze jedním směrem. Neexistuje 

zpětná vazba. Rozdělení funkcí je překážkou pro týmovou práci a spolupráci: konstruktéři 

konstruují, technologové navrhují technologické postupy výroby, marketing zkoumá trh 

z hlediska budoucího prodeje. Vše řídí vrcholový management.  

Paralelní model je založen na vytváření multidisciplinárních týmů, jenž jsou soustředěny 

v jednom místě. S přechodem na souběžné činnosti a přenos menších souborů informací se 

ukázalo nutným, aby pracovní skupiny byly ve vzájemné blízkosti a komunikovaly spolu 

přímo nikoli přes organizační hierarchii. Toto vytváří příznivé podmínky pro maximální 

míru komunikace a spolupráce odborníků z různých oblastí.[10]   

Výzkum Konstrukce Výroba Technologie Marketing Prodej 

Výzkum, 
konstrukce 

Technologie, 
výroba 

Marketing, 
prodej 
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Pro dynamický model vývoje výrobku je charakteristické co nejdokonalejší poznání 

požadavků zákazníků a jejich rychlé přenášení do výzkumně vývojových týmů. Vedle 

marketingového průzkumu trhu je důležité úzce spolupracovat přímo s uživateli výrobku, 

protože ti mohou dát výzkumně vývojovým týmům mnohem cennější podněty, než ti 

zákazníci, kteří výrobek pouze kupují, avšak neužívají. Pro zkrácení vývojových cyklů je 

velmi důležité, aby výrobci zapojovali do inovačního procesu i své dodavatele.  

Výrazné urychlení je dáno také pružným nasazování pracovníků do jednotlivých etap a 

také jejich prolínání.  

 

5. VÝZNAM JAKOSTI P ŘI VÝVOJI NOVÝCH VÝROBK Ů  

V současném hyperkonkurenčním prostředí patří jakost mezi zcela zásadní faktory 

determinující úspěch nového výrobku. Stejným způsobem je ovšem nutné nahlížet na 

kvalitu v oblasti vývoje nového výrobku.  

Už při vývoji nového výrobku je klíčové se obracet na uživatele výrobku a detailně poznat 

jejich potřeby. Důležité jsou i poznatky těch, kteří dělají servis výrobků. Prostředkem 

k zjištění požadavků na výrobek jsou interview a pozorování. Ty jsou lepší, než tradiční 

průzkumy, protože jsou hlubší než dotazníky a ankety, v nichž bývá hodně neseriozního. 

Získané požadavky vytvoří seznam, v němž je nutno vytvořit hierarchii. Metoda interview 

se uplatňuje opakovaně. Na začátku je uživatelův problém, který vytváří potřeby. Přitom 

různé skupiny uživatelů mohou mít různé požadavky. Na základě opakovaných interview 

tyto požadavky upřesňujeme až do měřitelných parametrů. [10] 

Pokud jde o samotné hodnoty výrobku z hlediska zákazníka můžeme je rozdělit na funkční 

a symbolické. Funkční hodnoty výrobku jsou přesně a exaktně měřitelné. Jedná se 

především o výkonnostní a technické parametry výrobku. Symbolické mohou souviset 

neměřitelnými hodnotami jako jsou tvar, estetické požadavky a podobně. Zajímavé je, 

že často mohou o úspěchu rozhodovat více hodnoty symbolické než funkční. Při vývoji 

výrobku je nutné uspět napoprvé. Jinak dochází k úpravám nebo přepracování projektu, 

což má za následek prodloužení vývojového cyklu. Vývojový tým by měl pracovat natolik 

kvalitně, aby zpracoval projekt dobře na jeden záběr. V ideálním případě se lze obejít bez 

prototypu. Od prototypu se upouští také v těch případech, kdy k nalezení správných hodnot 

projektu v rámci určitého rozmezí lze využít počítačové simulace. Prototyp se pak vyrábí 

pouze tehdy, vyžadují-li to zákonné normy (např. k provedení testů škodlivosti zařízení, 
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havarijních testů apod.). Vysokou kvalitu výrobku lze ovlivnit také širším nasazením 

procesů neustálého zlepšování jak v oblasti samotné výroby tak již při etapě vývoje.  

 

6. BRAINSTORMING  

Jedná se o intuitivní metodu generování nápadů a možných řešení. Hlavním cílem této 

metody je vyprodukovat v co možná nejkratším čase co nejvíce myšlenek. Řešení se 

účastní zpravidla 8 – 12 členů. Tento počet však může být různý, není však dobré, aby byla 

řešitelská skupina příliš velká (nad 20 osob). Při větších skupinách se někteří účastníci 

nezapojují do diskuze. Zároveň není vhodné, aby skupina čítala jen 3 - 4 osoby. Důležitou 

osobou je pak moderátor diskuze. Je klíčové, aby tato osoba podporovala účastníky 

v tvořivé a přirozené diskuzi. Ze samotného principu brainstormingu je zřejmé také to, že 

je důležité, aby moderátor diskuze podněcoval účastníky k návrhu i zdánlivě nesmyslných 

řešení. Důležité je, aby se diskutující v maximální míře oprostili od lineárního myšlení, 

které hledá pro všechny aspekty problému vždy jen logické (racionální) řešení. Metoda 

brainstormingu se ovšem zpravidla využívá pro řešení složitých problémů, u kterých 

logický přístup řešení nepřinesl.   

Při zahájení schůzky moderátor celé diskuze seznámí účastníky se všemi důležitými 

pravidly. Dalším krokem je představení samotného problému. Důležité je, aby nebyly 

účastníkům hned v této fázi sdělovány postupy, které k řešení nevedly (slepé cesty). Dále 

pak již probíhá samotná diskuze a generování nápadů. Většinou jsou jednotlivé myšlenky 

zapisovány na tabuli, aby je měli účastníci před sebou a mohli se jimi inspirovat. 

Moderátor diskuze musí účastníky podněcovat k podávání nápadů, ale také korigovat směr 

diskuze, pakliže by účastníci nehovořili o daném tématu. Je vhodné, aby na úvod podal pár  

podnětů i samotný moderátor a tím rozproudil diskuzi. Naprosto se neosvědčuje, pokud je 

jako moderátor diskuze přímý nadřízený všech účastníků nebo osoba před kterou mají 

diskutující přílišný respekt. Toto může způsobit, že členové řešitelského týmu se obávají 

vyslovit zdánlivě nelogickou myšlenku, aby se neblamovali před nadřízeným.  

Proces brainstormingu končí v okamžiku, kdy jsou vyčerpány veškeré podněty k danému 

problému. Jedná se o stav, kdy se většinou podaří nalézt určitá východiska pro řešení a kdy 

již účastníci diskuze nepodávají další podněty i přes stimulaci od moderátora.  

Dalším krokem je zpracování vygenerovaných řešení a jejich vyhodnocení. Většinou se 

pak získané nápady hodnotí a dopracovávají na dalším setkání. O výsledcích celého 

průběhu brainstormingu je zpracován protokol. Při sestavování řešitelského týmu je 
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nesmírně důležité, aby se řešení účastnily osoby, které se s problémem setkávají, ale také 

lidé z jiných oblastí. Pracovníci, kteří se na řešení problému zaměřují již delší dobu, mohu 

pominout některé aspekty, které považují za bezvýznamné. Zařazení pracovníků z jiných 

odvětví může také pomoci při samotné diskuzi, kdy jejich nápad může inspirovat ostatní 

účastníky k zajímavé myšlence.  

 

7. BRAINWRITING  

Patří mezi velmi oblíbené metody písemné diskuze. Princip vychází ve své podstatě 

z metody brainstormingu. Každý z členů diskuse napíše na jeden papírek tři nápady na 

řešení. V intervalu 3 – 5 minut se kartičky posunou sousedovi vpravo. Účastníci si přečtou 

všechny nápady a buď rozvinou nápad hlouběji nebo doplní další myšlenku. Po určitém 

předem stanoveném čase začíná druhé kolo. Tento proces se opakuje, dokud se každému 

účastníkovi nedostanou jeho vlastní kartičky, které napsal v prvním kole. Na závěr jsou 

všechny myšlenky shrnuty a zaznamenány. Tato metoda se také využívá ve variantě, kdy 

se neměří čas jednotlivých kol, vlastně tato kola neexistují. Každý účastník může 

postupovat takovým tempem, jaké mu vyhovuje, i když by se měl snažit vyprodukovat co 

nejvíce nápadů. Výhoda této metody spočívá v tom, že účastníci nemusí své podněty přímo 

v živé diskuzi konfrontovat s ostatními. Někteří lidé neradi otevřeně diskutují a sdělují své 

dojmy. Tato metoda nabízí možnost inspirovat se cizím nápadem, bez nutnosti otevřené 

diskuze. Účastníci si zároveň mohou své řešení v klidu promyslet. Není však výhodné 

nechávat účastníky diskuze příliš dlouho hloubat nad svými podněty. Nejefektivnějších 

výsledků se dosahuje v případě, kdy řešitelé zapisují první myšlenku na cizí podnět. Další 

příspěvky si již mohou déle promyslet. Brainwriting se stejně jako Brainstorming může 

používat k hledání a generování inovativních nápadů a produktů. Častěji se však obě 

metody používají při hledání řešení dlouhodobě přetrvávajících problémů, u kterých se 

nepodařilo nalézt řešení cestami logicko – analytickými.  

 

8. MODEL FIRMY IDEO  

Jedná se o jeden ze systematických nástrojů pro vývoj nových výrobků. Schéma celého 

procesu je základem řady dalších nástrojů. Samotná firma IDO patří mezi jednu 

z nejvýznamnějších v oblasti designu, vývoje nových produktů a inovací. Řada 

nadnárodních společností využívá tento systém pro podporu inovačních technologií. 

Systém je ve své podstatě založen na pěti krocích:  
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- Objevení 

- Brainstorming 

- Rapid prototyping 

- Doladění 

- Implementace [8] 

 

Tato metodika byla použita v mnoha velký projektech pro významné společnosti jako jsou: 

Intel, Lufthnasa, Nestlé, Samsung, BMW a další. V současné době pracuje po celém světě 

přes jeden tisíc pracovníků společnosti IDO, kteří řeší otázky z oblastí jako: marketing, 

design, sociologie, informační technologie, projektového řízení. Firma Ideo vypracovala 

pět kroků, které mají sloužit efektivnějšímu vývoji nových výrobků.  

 

1. Objevení – multidisciplinární tým složený ze sociologů a psychologů se snaží 

porozumět zákaznickým procesům. V tomto kroku jsou využívány techniky jako: 

sledování, interview, vizualizace chování, modely předpovědi poptávky. V této fázi 

je nutné shromáždit, co nejvíce informací o chování zákazníků a jejich potřebách. 

2. Brainstroming – v systému vývoje nových produktů je tato etapa také nazývána 

proces generování idejí. Soustřeďuje se na téma kvality myšlenek a jejich kvantity. 

Myšlenky jsou vizualizovány a jsou dávány do souvislostí. Brainstorming je rychlý 

a koncentrovaný na dané téma. Procesu generování a upřesňování nápadů se 

většinou účastní odborníci z různých oblastí. Je důležité, aby se procesu 

brainstormingu účastnili pracovníci z odlišných profesí. Při diskuzi, které se účastní 

pouze odborníci na dané téma, může dojít k tomu, že je diskuze ochuzena o 

„laické“ názory, které mohou být spouštěcím mechanizmem kvalitního řešení. [8] 

3. Rapid prototyping – cílem je nejdříve vytvořit modely pro vyzkoušení a získání 

zpětné vazby. Využívají se přitom fyzické modely, ale i hrané situace nebo 

v případě služeb scénáře chování. Modely nemusí být detailní a perfektní. [8] 

4. Upřesnění – princip této fáze spočívá v zaměření se na nejslibnější myšlenky. 

Důraz je kladen na získání potřebných parametrů a získání vyjádření od všech 

zainteresovaných stran projektu. Ve své podstatě tento krok spočívá v aktivním 

zapojení zákazníka do výrobního procesu. Pokud bychom vše hodnotili na principu 

analýzy bodu rozpojení, zasahují potřeby a přání zákazníka do prvních fází vývoje 

produktu. [8] 
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5. Samotná implementace – v tomto kroku firma Ideo do realizace zapojuje svoje lidi 

a to ty, kteří mají zkušenosti v různých oblastech vědy, techniky, nových materiálů, 

designu, sociálního chování, statistiky, marketingu a podobně. [8] 

 

V dalším kroku jsou již produkty zařazeny do výrobního procesu. Model firmy Ideo patří 

mezi soubor systematických nástrojů pro vývoj nových produktů. Využívá se jak pro návrh 

nových výrobků tak služeb. Nástroj pomáhá společnostem zvýšit výkonnost inovačního 

procesu. Tento program se například velmi často využívá při navrhování nových interiérů 

s vysokým stupněm novosti a funkčnosti.  

 

9. MODEL STAGE – GATE 

Tato metoda je založena na principu střídání procesních (Stage) a rozhodovacích kroků 

(Gate), takže do dalšího kroku je možné postoupit až po zvážení všech kritérií v kroku 

rozhodovacím. Každý procesní krok využívá systém nástrojů na analýzu a hlavně 

syntézu.[8]  

 

Sběr myšlenek – v této fázi je hlavní náplní koncentrace všech námětů a myšlenek 

důležitých pro inovativní rozvoj výrobků.  

Review 1 – v tomto kroku je hlavní náplní především posouzení možné atraktivnosti 

projektu, realizovatelnosti, nebo jeho vazby na strategii firmy. 

Vstupní analýza – přezkoumání vybraných námětů na projekt z pohledu trhu a pohledu 

produktu. Součástí tohoto kroku je také orientační analýza týkající se využitelnosti zdrojů, 

možné návratnosti, ale také celkového potenciálu trhu. 

Review 2 – rozhodovací část – na základě dostupných informací se rozhodne, který 

z projektů bude zařazen do hloubkové analýzy a který bude ukončen.  

Proces detailní analýzy – v této etapě se jedná o detailní marketingovou, produktovou a 

technologickou analýzu projektu. Výsledkem je popis podnikatelské příležitosti v rámci 

projektu: definice trhu, produktu a technologie a detailní popis projektu. Přesné stanovení 

průběhu celého procesu, možných rizik, stanovení využívaných zdrojů a očekávané 

návratnosti. [8] 

Review 3 – hodnotící část - před fází vývoje předkládá řešitelský tým všechny argumenty 

pro investora, pro pozitivní nebo negativní rozhodnutí, zda firma spustí vývoj nového 

produktu.  
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Vývoj – vytvoření vhodné marketingové strategie, detailní navrhnutí produktu, sortimentu, 

příslušenství, navržení optimalizovaného technologického postupu.  

Review 4 – hloubková analýza – cílem této etapy je hodnocení, zda navrhovaný produkt 

splní požadovaná kritéria z hlediska trhu, uživatele, ale také třeba nákladů. Výstupem 

tohoto kroku je také získat zpětnou vazbu od zákazníků na nabízené užitky, kvalitu, cenu.   

Review 5 – výsledkem hodnocení je rozhodnutí, které vlastnosti, parametry je potřeba 

změnit nebo upravit před finálním návrhem.  

Výroba – v prvním kroku je vyrobena nultá série, v rámci které jsou v odstraněny drobné 

nedostatky ve výrobním procesu.  

Uvedení na trh – na základě marketingové strategie a za použití těchto nástrojů dochází 

k uvedení výrobku na trh. [8] 

 

Metodika byla využita pro vývoj nových produktů ve více než 100 firmách. Nejčastější 

použití je v oblasti softwarového průmyslu a spotřební elektroniky. Metoda byla také 

aplikována ve sféře kosmetiky a módních doplňků. Její použití není podmíněno 

využíváním náročných nástrojů a zároveň je tato metoda využitelná v širokém spektru 

oblastí.  
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10. KRITICKÉ ZHODNOCENÍ 

Inovace představují především zdroj dlouhodobé prosperity, podnikatelského úspěchu a 

konkurenční výhody. Jak bylo v rámci práce ukázáno, mohou se firmy pokoušet o zlepšení 

své tržní a ekonomické situace různými způsoby. Nejjednodušší a zároveň nejčastěji 

používanou strategií můžeme nazvat jako útok na náklady. Většina českých společností je 

bohužel i v dnešní době stále zahleděna do této koncepce. Typickými nástroji v této oblasti 

jsou například Six Sigma, TQC a další. Význam snižování nákladů nelze v žádném případě 

podceňovat. V každé společnosti a organizaci lze nalézt vždycky dostatek možností pro 

redukci nákladů. Ve svém důsledku ovšem proces snižování nákladů vždy dospěje do 

stádia, kdy se firmě podaří stabilizovat jejich úroveň na optimální hranici. Další snižování 

nákladů pak již znamená omezování firemních aktivit. Dlouhodobý úspěch žádné 

společnosti  nemůže být založen pouze na této strategii. Procesy na bázi reengineeringu, 

které jsou v pojetí západního systému řízení velmi populární, není možné v současné době 

využívat. Řešení na této bázi umožňuje prakticky okamžitě dosáhnout výrazné zlepšení 

nejen v oblasti nákladů, ale také zkrácení času zpracování zakázky, zvýšení pružnosti, 

inovací v oblasti nových produktů. Problém však spočívá v nutnosti masivních investic, 

které v současných podmínkách světové ekonomické krize jsou nereálné. Další z možných 

strategií je růst založený na rozšíření prodeje. Tato varianta je rovněž v současných 

podmínkách světové hyperkonkurence prakticky na všech trzích, velmi obtížně využitelná.  

Jak ukazují nejúspěšnější firmy současnosti jako jsou například: Yahoo, Google, Apple, 

Nokia, Dell je nutné založit růst firmy na inovačních procesech. Firmy stojící na vrcholu 

v jednotlivých oblastech, se dnes nesnaží jen reagovat na současný charakter poptávky, ale 

usilují o vyvolání nové vlny poptávek po jejich produktech další generace. Ve své podstatě 

nehledají zákazníky, ale vytvářejí je. Toto je možné pouze v podmínkách, kdy jsou 

organizace schopny neustále inovovat své produkty, služby, ale také firemní procesy. 

Z pohledu neustále konkurenceschopnosti jde o kontinuální rozvoj inovačních schopností 

firmy a jejich systémů. Pokud hovoříme o inovacích výrobku může jít z pravidla o změny 

jeho vlastností, přidávání nebo vylepšování užitných funkcí a odstraňování nevhodných 

nebo špatných aspektů zákaznického užitku. V případě inovace procesů jde často o změnu 

technologie, organizace či optimalizaci výkonnosti, tedy o obnovu klíčového procesu 

vytváření přidané hodnoty pro zákazníka. Je pochopitelné, že vyšší potenciál je obsažen 

v inovacích podnikatelských procesů. Předmětem této změny už nejsou jen vnitřní prvky 

podniku, ale i externí prvky a vazby, kterými je firma při svém podnikání svázána 



 28 
 

s okolím. Inovace výrobků má pak zcela konkrétní cíle jako: zlepšení tržní pozice, zlepšení 

produktů a služeb, zlepšení výkonnosti prodeje, zefektivnění prodeje, přechod na další 

trhy, nové produkty pro stávající nebo nové zákazníky. Samotné inovace nelze chápat jen 

jako produkty dlouhodobých výzkumů nebo jako složitá a sofistikovaná řešení. Úspěšné 

inovace je vidět všude okolo nás a většina z nich není postavena na vyřešení 

komplikovaného technického problému.  

Jak ukazuje obrázek č.1 můžeme hodnotu pro zákazníka u daného produktu ovlivnit ve 

dvou směrech. První oblast se týká zvýšení užitných vlastností sledovaného produktu. 

K tomuto mohou být využity jak syntetické metody pro řízení inovací (brainstorming, 

brainwriting) tak systematické metody zaměřené na tvorbu inovativních řešení a nových 

produktů (Idea, Stage – Gate, Wois a další). Syntetické metody jsou u nás přes svou 

známost velmi málo používané, přestože mohou nabídnout zajímavé výsledky. 

Systematické nástroje pro vývoj nových výrobků, které byly v rámci této práce ukázány, 

jsou aplikovány minimálně. Těmto procesům je zatím v tuzemsku věnována velmi 

omezená pozornost. Řada firem však aplikuje podobné principy při hledání nových 

inovativních řešení, i když s použitím jednoduší metodologie a s využitím menšího počtu 

pracovníků. Aplikaci těchto metod zde přinášejí velké nadnárodní organizace, které věnují 

inovativním procesům zvýšenou pozornost.  

V oblastech zlepšování je věnována v současné době velká pozornost procesům 

kontinuálního zvyšování kvality. Cílem těchto procesů je jednak minimalizace nákladů, ale 

také se již zaměstnavatelé orientují na proces zkvalitňování lidského potenciálu. Firmy si 

začínají uvědomovat, že klíčovým faktorem úspěchu může být investice do lidských zdrojů 

a tím vývoj nových produktů. Vývoj, inovace a špičkoví specialisté jsou to nejdůležitější. 

Proto je u předních světových firem věnována valná část zisku na vývoj nových produktů.  

Inovace je úspěšná tehdy, pokud zákazníkům a firmě přinese skokový přírůstek hodnoty a 

získá novou poptávku. K hodnotové inovaci dochází, jen když firmy dokáží uvést inovaci 

do souladu s užitkovou hodnotou, cenou a náklady. Klíčové je nabídnout novou, odlišnou 

hodnotu zákazníkovi, která je v porovnání s tím, co měl doposud k dispozici, skoková. Aby 

byla společnost schopná realizovat inovační řešení s maximální užitkovou hodnotou, 

konkurenční cenou a příznivou nákladovou strukturou je nutné synergicky využívat jak 

inovativních řešení tak kontinuálního zlepšování. Pro úspěšný rozvoj inovačního procesu 

jsou nutné především následující aspekty:  

- Rozvoj lidského potenciálu zaměstnanců. 

- Vyhledávání inovačních talentů. 
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- Podporovat týmová řešení – multifunkční týmy. 

- Nastavit systém generování a vyhodnocování nápadů. 

- Detailní monitorování tržního prostoru. 

- Vyhledávat zpětnou vazbu od zákazníků. 

- Využívání inovačních postupů a metod. 

- Odhalování „neviditelných“ trendů. 

- Snažit se pochopit chování zákazníků (odhalení nevyřčených požadavků). 

- Změna firemní kultury – inovační. 

- Vyčlenění určitého času z pracovní doby na inovace. 

- Rozvíjet vnitropodnikovou kulturu. 

 

Je důležité, aby se inovační procesy natrvalo staly součástí firemních aktivit. O inovacích 

nestačí jen mluvit, inovační proces musí být vytvořen jako klíčový proces v podniku. Tato 

iniciativa musí jít shora – od akcionářů a vrcholového managementu. Tato skupina lidí, 

kteří rozhodují o strategických cílech firmy, se musí vymanit z operativních činností a 

zaměřit svoji pozornost na strategické příležitosti a vytvoření inovačního procesu ve firmě. 

Je nutné, aby firma vyčlenila na inovace lidské kapacity, finanční zdroje, ale důležitý je 

také i organizační rámec a použitá metodika (systematické inovace, Idea, Stage – Gate). 

Aby bylo možné tento proces nastartovat, musí ve firmě fungovat dvě důležité části. První 

se týká vytváření nových výrobků (vývoj, konstrukce, technologie, projektování) a jejich 

výroba a dodání zákazníkům. Druhá část, která neustále zlepšuje a inovuje výrobky a celé 

podnikové procesy, inovuje také inovační postupy a ovlivňuje myšlení lidí. Tento 

strategický prvek, zatím u řady českých firem absentuje.  
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11. ZÁVĚR 

Rozvoj informačních technologií společně s globalizací pro firmy na celém světě znamená, 

že bude neustále těžší udržet náskok před konkurencí. Nestačí už jen vylepšovat existující 

produkty, nebo nabízet širší spektrum služeb. Přicházejí noví konkurenti, kteří mají vlastní 

zbraně a vlastní pravidla. I pro podniky v rámci České republiky se dramaticky mění 

všechny atributy. Výhody plynoucí z nízkých nákladů vzhledem k cenám pracovní síly, 

vstupních energií a surovin jsou již dávno pryč. Velké nadnárodní společnosti orientují své 

zájmy do zcela jiných zemí. Přes tyto skutečnosti se pozornost českých firem ve velké míře 

stále orientuje na procesy snižování nákladů. Jestliže ekonomický růst země bude 1% a 

vedení organizace bude chtít zásadním způsobem zrychlit růst firmy (o desítky procent), 

není možné toto realizovat pouze prostřednictvím regulace nákladů. Základním 

předpokladem úspěchu v tomto procesu je realizování inovativních procesů. Inovace 

představují hlavně zdroj dlouhodobého zisku a konkurenční výhody. Důležité si je 

uvědomit, že inovace nejsou jen převratná technická řešení nebo rozsáhlé vědecké objevy. 

Inovace se rovněž nemusí týkat pouze výrobků, ale také služeb nebo samotných 

podnikových procesů. Jestliže náklady jsou operativním aspektem řízení firmy, pak 

inovace budují strategické cíle. Současná ekonomická krize mimo jiné také odhalila 

problémy i velkých nadnárodních firem právě v oblasti strategického managementu. Řada 

firem se dostala do problémů jen proto, že nebyla schopna vidět vývoj v okolním prostředí 

a reagovat na něj. Produkce firmy nespočívá jen v množstevních objemech nebo ve výši 

vytvořeného zisku, ale také v množství inovativních podnětů, které je firma schopna 

vyprodukovat a zabudovat do výrobního procesu.  

Inovace se tedy stávají jedním z rozhodujících faktorů, který ovlivňuje ekonomický úspěch 

firem. Není náhodou, že nejúspěšnější firmy věnují velkou část ze svých příjmů na rozvoj 

inovačních procesů. 

Cílem této práce bylo posoudit možnosti realizace inovací ve firmách. Jak bylo zmíněno 

růst moderní organizace lze stimulovat řadou faktorů. Pouze rozvoj inovačních projektů 

však může zajistit dlouhodobou prosperitu. V kapitole č.10 byly shrnuty hlavní faktory, 

které jsou nezbytné pro podporu inovativních procesů ve firmách. Velmi příznivě se pak 

ukazuje možnost využití synergického efektu při společné aplikaci inovačních procesů a 

systémů neustálého zlepšování (Kaizen). Neustále zlepšování podporuje tvořivé prostředí 

ve společnosti a zároveň je jedním ze základních nástrojů zeštíhlování podniku. V rámci 

práce byly představeny vybrané metody pro syntetické a systematické procesy rozvoje 
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inovací. Aplikace všech těchto metod může výrazným způsobem urychlit inovační 

procesy. Nejklíčovějším aspektem však zůstává lidský faktor. Jestliže dříve byly 

rozhodujícím faktorem technologie nebo suroviny, v budoucnu bude rozhodovat o úspěchu 

z 90 % kvalita lidského potenciálu. Svět je již natolik globalizovaný, že technologie ani 

kapitál dnes nepředstavují bariéru vstupu do žádného odvětví. Skutečným limitujícím 

faktorem je kvalita lidí. Úspěch firem je dnes založen na kvalitních a talentovaných 

jedincích, kteří tvoří rozhodující konkurenční výhodu. Problém současné informační 

společnosti nejsou informace, ale znalosti. Jen výjimeční lidé dokážou v záplavě informací, 

identifikovat trendy, které odhalí potenciální příležitost. Dřívější boj o nerostné bohatství 

proto vystřídala válka o mozky. Intelektuální bohatství je vysoce mobilní. Proto významné 

nadnárodní firmy hledají talentované odborníky po celém světě. Ani nejmodernější 

inovační systém nemůže přinášet úspěchy, pokud jej budou realizovat nevhodní lidé.   
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