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ABSTRAKT 

Název diplomové práce: Rozvoj a aplikace analýzy hodnoty pro zákazníka technických 

systémů. 

V diplomové práci se věnuji především navrţení a následné aplikaci způsobu propojení 

analýzy hodnoty pro zákazníka a analýzy nákladů ţivotního cyklu technických systémů. 

V prvních kapitolách práce jsou shrnuta teoretická východiska obou metod. Následně je 

navrţen moţný způsob propojení obou analýz. Druhá část práce je věnována praktické 

aplikaci navrţené metody rozvoje analýzy hodnoty pro zákazníka na technickém systému 

(lisy). Druhá praktická aplikace analýzy nákladu ţivotního cyklu byla provedena na 

ocelových silničních svodidlech. Celá praktická část byla uskutečněna ve spolupráci se 

společností ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. 

Klíčová slova: analýza hodnoty pro zákazníka, analýza nákladů ţivotního cyklu, ţivotní 

cyklus produktu, měření spokojenosti a loajality zákazníků. 

 

ABSTRACT 

Name of the diploma thesis: The Development and Application of Customer Value 

Analysis at Technical Systems. 

 

In the diploma thesis, I primarily attend to the design and subsequent application of ways 

to link customer value analysis and life cycle cost analysis at technical systems. The first 

chapter sums up the theoretical background of both methods. A possible way to link both 

of analyses is proposed at  next part od thesis. The second part is devoted to the practical 

application of  developed method of analysis focused on customer value at the technical 

systems (press machines). The following part is attended to the implementation of the life 

cycle cost analysis on the steel crash barriers. Whole practical part of diploma thesis was 

done under cooperation with Arcelor Mittal Distribution Solutions, Czech Republic. 

 

Key words: customer value analysis, life cycle cost analysis, product life cycle, 

measurement of customer satisfaction and loyalty. 
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1 Úvod 

V dnešní době, kdy na trhu převaţuje nabídka nad poptávkou, má spotřebitel neustále 

pestřejší výběr produktů. Výrobky i sluţby však ne vţdy zákazníkovi přinášejí uspokojení, 

které očekávali. Tedy kvalita produktů není shodná s očekávanou kvalitou a hodnotou, 

kterou zákazník od produktu očekává. Je potřeba, aby výrobci pocítili potřebu posílení role 

zákazníka v „procesu spoluvytváření jedinečné hodnoty se zákazníkem“[9].  

 „Produkt by neměl být definován z hlediska výrobce, ale z hlediska zákazníka.“ [11] 

Kaţdému, kdo si kupuje výrobek nebo sluţbu jde o to, aby za své peníze dostal to, co chce, 

co potřebuje. Pokud získá z produktu to, co si představoval, popřípadě ještě něco navíc, 

pak je zákazník spokojený, má pro něj zakoupený produkt hodnotu. Takto získaná hodnota 

pro zákazníka je klíčová pro úspěchy v podnikání. Velikost hodnoty pro zákazníka se měří 

poměrem uţitku k nákladům. Největší hodnotu pro zákazníka mají takové výrobky a 

sluţby, které splňují jeho poţadavky při co nejniţších nákladech a za pro něj přijatelnou 

cenu. [11] 

Management hodnoty pro zákazníka je dle vzoru Ceny Malcolma Baldrige posledním 

stupněm ve vývoji vnímání zákazníka. V prvním stupni byla kvalita vnímána jako 

konformita, následně společnosti pochopily, ţe tento přístup je velice nedostatečný a 

nemůţe pomoci s udrţením pozice na trhu. V druhém stupni hovoříme o „uspokojení 

zákazníka“. Zákazník se stává zdrojem informací o spokojenosti s vyráběným produktem, 

nebo nabízenou sluţbou, je patrná snaha o vytváření spokojených a „šťastných“ zákazníků. 

Třetím stupněm byly společnosti přiměny k zaměření se na „trhem vnímaná kvalita“ a 

„hodnota versus konkurence“. Předmětem zájmu se stávají i zákazníci konkurence, kteří 

umoţňují společnostem zjistit, jaké tempo má konkurence, co zákazníkovi můţeme 

nabídnout navíc, aby byly produkty přitaţlivější, neţ od jiných výrobců. Posledním 

stupněm je management hodnoty pro zákazníka, který prokazatelně přináší vyšší zisky a je 

přínosem pro celou společnost. [12] 

Ve své diplomové práci se věnuji především problematice managementu hodnoty pro 

zákazníka a rozvoji této metody. Rozvoj spočívá v rozšíření metody měření hodnoty pro 

zákazníka o analýzu nákladů ţivotního cyklu, kdy se jsme schopni detailněji zaměřit na 

všechny nákladové poloţky, které během celého ţivotního cyklu produktů vznikají.  
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2 Úvod do problematiky managementu hodnoty pro zákazníka. 

V případě, ţe si jakákoliv firma chce udrţet svou pozici na trhu, nebo ji neustále posilovat, 

je zapotřebí přistupovat ve všech procesech ve firmě inovativně. Strnulost by mohla 

znamenat, a také ve většině případů do budoucna znamená, jistý pád. Pokud budeme 

uvaţovat samotné poskytování hodnoty pro zákazníka, řadíme tuto problematiku do 

inovačních strategií, kdy se firma snaţí poskytovat zákazníkům to, co povaţují za hodnotu, 

místo toho, co výrobce povaţuje za produkt. Zde je patrný posun od myšlení výrobkového 

k hodnotovému. Analýzu hodnoty pro zákazníka můţeme vnímat jako realizaci zpětné 

vazby, která je v procesech zlepšování jedna ze základních zdrojů informací pro procesy 

manaţerského rozhodování ve firmě. 

Hodnotou pro zákazníka se jiţ dříve zabýval prof. Radim Vlček, který vnímá schopnost 

firmy poskytnout zákazníkovi poţadovanou hodnotu za konkurenční výhodu. Definoval 

hodnotu pro zákazníka jako „vztah mezi uspokojením potřeby a zdroji pouţitými pro 

dosaţení tohoto uspokojení“ [9]. Tato definice je pak vyjádřena jako poměr mezi 

uspokojením potřeb a pouţitými zdroji. Uspokojení potřeb můţeme charakterizovat jako 

pocit uţitku ze spotřeby daného produktu z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Zdroji 

rozumíme vše, co je moţné z ekonomického hlediska kvantifikovat. 

Pokud se zákazník v praxi setká se dvěma stejnými produkty, které jsou cenově totoţné, 

pak si automaticky vybere ten z nich, který má pro něj vyšší hodnotu. Proto by se firmy 

měly snaţit o maximalizaci této hodnoty pro zákazníka, jejich produkty jsou pak 

přitaţlivější a lépe se prodávají. V tomto slova smyslu má hodnota pro zákazníka i 

ekonomický význam a přínos pro dodavatele. 

Také zde musíme uvaţovat určitá omezení: snaha o maximalizaci hodnoty nesmí být příliš 

vysoká, tedy zákazníkem nevyuţitelná, nebo příliš nízká. Svůj vliv má i kupní síla 

zákazníka. Výrobce (poskytovatel sluţby) se má snaţit o optimalizaci uţitku nabízeného 

produktu a optimalizaci nákladů se snahou o jejich minimalizaci.  

V praxi by firmy měly pro určitý druh produktu znát cílovou skupinu zákazníků a jejich 

očekávání a potřeby promítat do inovací daného produktu, nebo skupiny produktů. 

Dodrţování uvedených podmínek by mělo vést ke zvyšování konkurenceschopnosti 

podniku a úspěšnosti. [2] 
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Jakým způsobem na problematiku hodnoty pro zákazníka pohlíţí normy řady ISO 9000 a 

EFQM Model Excelence, je uvedeno v následujících dvou kapitolách. 

 

2.1 Normy řady ISO 9000 

Norma ČSN EN ISO 9001: 2009 přímo s pojmem hodnota pro zákazníka nepracuje, coţ 

vidím jako nedostatek normy. Pouze poukazuje na nutnost zkoumání poţadavků 

zákazníků, a to hned v několika kapitolách a článcích. 

První kapitola normy uvádí, ţe při plnění poţadavků je potřeba, aby organizace byla trvale 

schopna poskytovat produkty, které splňují poţadavky zákazníka a zároveň byla schopna 

neustále spokojenost zákazníků zvyšovat a aplikovat procesy neustálého zlepšování. 

Analýza hodnoty pro zákazníka je schopna k plnění těchto základních poţadavků 

napomáhat. Jedna z hlavních předností této analýzy je naslouchání hlasu zákazníků. Jak 

jinak by byla schopna organizace posoudit, zda plní poţadavky zákazníků, kdyby neměla 

nastavené postupy pro zjišťování názorů zákazníků na produkty a vnímání hodnoty těchto 

produktů. Také jeden z hlavních výstupů z analýzy jsou podněty pro vedení firmy, jakým 

způsobem volit budoucí strategie, informace pro procesy rozhodování ve firmě a neustálé 

zlepšování procesů. 

Kapitola 5.2 Zaměření na zákazníka uvádí, ţe je zapotřebí, aby vrcholové vedení 

zajišťovalo zkoumání potřeb zákazníků a jejich plnění, které vede k jejich spokojenosti. I 

v tomto případě je patrná vazba na analýzu hodnoty pro zákazníka, kdy jsme touto cestou 

zajistit zkoumání poţadavků zákazníků, především ve fázi, kdy zákazník stanoví jednotlivé 

znaky jakosti a atributy ceny. Nepřímo nám tak zákazník sděluje, co jej na našem produktu 

zajímá, co je pro něho důleţité, popřípadě co mu na našem produktu chybí. Při zlepšování 

vlastností produktu také organizace zajišťuje proces neustálého zlepšování, který vede 

k větší spokojenosti zákazníka s produktem. 

Analýza hodnoty je ve své podstatě realizací zpětné vazby, která je jedním z poţadavků 

normy. Konkrétně je tento poţadavek zmíněn v článku 5.6.2 Vstup pro přezkoumání. 

Norma uvádí poţadavek nejen na zpětnou vazbu od zákazníka, ale také na následné 

opatření a doporučení na zlepšování. Následná realizace zlepšování ve vztahu 

k poţadavkům zákazníků je uvedena i v článku 5.6.3 Výstupy z přezkoumání. Jak jsem 

uvedla jiţ dříve, právě to je jedním z hlavních výstupů analýzy.  
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Podobný poţadavek na zvyšování spokojenosti zákazníků díky plnění jejich poţadavků 

najdeme v kapitole 6.1 Poskytování zdrojů. 

Kapitola 7.2 Procesy týkající se zákazníka zmiňuje nutnost určování poţadavků 

specifikovaných zákazníkem na dodání i po dodání produktu a schopnost organizace plnit 

tyto poţadavky. Jedním ze způsobů, jak tyto poţadavky normy plnit, je analýza hodnoty 

pro zákazníka, jelikoţ jedním z atributů ceny bývá například i hodnocení servisu 

(záručního, pozáručního), který se týká poţadavků po dodání produktu a hodnocení sluţeb 

spojených s pořízením produktu, kde můţeme zahrnut např. instalaci, ta se týká poţadavků 

na dodání produktu zákazníkovi. 

Článek 8.2.1 Spokojenost zákazníka nejvíce upozorňuje na problematiku získávání 

informací o vnímání produktů zákazníky, monitorování plnění jejich poţadavků a měření 

výkonnosti systému managementu jakosti. V poznámce je dále uvedena mimo jiné záruční 

reklamace, jako jeden ze způsobu monitorování vnímání zákazníka. V některých zdrojích 

je uvedeno, ţe právě tato metoda je poněkud nešťastná, jelikoţ ne kaţdý zákazník si „dá 

práci“, aby produkt, se kterým nebyl spokojen, reklamoval. Proto bych doporučila 

nepovaţovat výstupy z analýzy reklamací za jediný podklad pro stanovení vnímání 

zákazníků, ale pouze jako orientační zdroj informací, který by bylo vhodné doplnit o další 

varianty měření vnímání zákazníků, jejich spokojenosti.  

V návaznosti na získané výstupy ze zvolené metody měření spokojenosti, norma uvádí, ţe 

na základě vhodně získaných dat a jejich analýze by měla mít informace ohledně 

spokojenosti zákazníků – kapitola 8.4 Analýza dat. [4] 

Norma ČSN EN ISO 9004:2010 také pojem hodnota pro zákazníka neuvádí, nicméně 

v kapitole 8.4 Analýza je uvedeno, ţe získané informace mají umoţnit rozhodování, které 

se týká existujících produktů, které poskytují zainteresovaným stranám (tedy i 

zákazníkům) největší hodnotu. Nejedná se o prosté uspokojení potřeb, ale o hodnotu, 

kterou produkt zákazníkovi přinese. [5] 
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2.2 EFQM Model Excelence 

EFQM Model Excelence, vydaný v roce 2010, jiţ pojem hodnota pro zákazníka uvádí. 

Konkrétně se této problematice věnuje kritérium 5: Excelentní organizace navrhují, udrţují 

a zlepšují procesy, produkty a sluţby, čímţ se snaţí o dosaţení růstu hodnoty pro 

zákazníka a dalších zainteresovaných stran. 

V dílčím kritériu 5b Produkty a sluţby jsou vyvíjeny takovým způsobem, aby 

optimalizovaly hodnotu pro zákazníka, a to těmito činnostmi: 

 Snaţit se inovovat a tvořit hodnotu pro zákazníky; 

 Vyuţívat průzkumy trhu, zákaznické průzkumy a další formy zpětné vazby 

k předvídání a identifikaci poţadavků na zlepšování stávajících produktů a sluţeb; 

 Zapojit zaměstnance, zákazníky, partnery a dodavatele ve vývoji nových a 

inovovaných produktů a sluţeb, jak pro stávající, tak pro nové skupiny zákazníků; 

 Pochopit a předvídat vliv a potenciál nových technologií na produkty a sluţby; 

 Vyuţívat kreativitu k navrhování a vývoji nových a inovovaných produktů a sluţeb 

společně se zákazníky, partnery a dalšími zainteresovanými stranami; 

 Brát v potaz veškerý vliv ţivotního cyklu produktů a sluţeb na ekonomickou, 

sociální a ekologickou udrţitelnost. 

Chtěla bych vyzvednout propojenost mezi pojmy inovace (jako změny k lepšímu) a 

hodnoty pro zákazníka. Tyto pojmy jsou spolu úzce spjaty, jelikoţ pokud chce jakákoliv 

firma zvyšovat svými produkty hodnotu u zákazníků, je potřeba, aby produkty byly 

neustále zlepšovány a inovovány. Zákazníci bývají velice nároční, jejich poţadavky a 

potřeby se neustále mění, proto by bylo aţ nemoţné jejich poţadavky naplnit produktem, 

či sluţbou, která nevykazuje v delším časovém období ţádné změny (myšleno 

k lepšímu).[3] 

Další bod, který bych chtěla zmínit, je poţadavek na provázanost hodnoty pro zákazníka 

s analýzou ţivotního cyklu produktů. Jelikoţ jednou z moţností, jak lze pozitivně ovlivnit, 

tedy zvýšit hodnotu pro zákazníka, je sniţování nákladů ţivotního cyklu produktu. Na 

zákazníka působí fakt, ţe nemusí během pořízení i uţívání produktu vynakládat tak velké 

finance, jedině kladně. Problematice nákladů ţivotního cyklu se věnuje následující 

kapitola. 
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3 Teoretická východiska analýzy nákladů životního cyklu a 

analýzy hodnoty pro zákazníka u technických systémů. 

3.1 Analýza nákladů životního cyklu 

Kaţdý produkt a jeho vytváření je spojeno s určitými náklady, které musí výrobce 

vynaloţit. Cílem je uplatnit produkty na trhu za cenu, která tyto náklady je schopna pokrýt 

a navíc bude vytvářet i zisk. Cena je jednorázovým nákladem, který vynaloţíme při 

pořízení produktu s očekáváním, ţe nám přinese pozitivní efekty, určitou hodnotu. Při 

pouţívání výrobku však vznikají i další výdaje, které jsou označovány jako provozní 

náklady. Pokud se jedná o produkty, u kterých je jedním ze znaků jakosti i spolehlivost, 

jejich porucha přináší další skupinu nákladů – ztráty z nedisponibility. Všechny náklady 

spojené s pořízením, provozováním a likvidací produktů jsme schopni identifikovat právě 

pomocí analýzy nákladů ţivotního cyklu. [13] 

V současné době je jedním z poţadavků na technické systémy jejich spolehlivost. Pojem 

spolehlivosti vymezuje norma ČS ISO 84022 a ČSN IEC 50 (191): Spolehlivost je termín 

pro popis pohotovosti a činitelů, které ji ovlivňují tj. bezporuchovosti, udrţovatelnosti a 

zajištěnosti údrţby. Je nutné, aby technické systémy bezpečně vykonávaly svou funkci, 

neměly negativní dopad na ţivotní prostředí a aby byly snadno udrţovatelné během celé 

doby jejich uţívání. 

Pokud se rozhodujeme o koupi, neměly by nás ovlivnit pouze počáteční náklady, tedy 

pořizovací cena, ale také předpokládané provozní náklady, náklady na údrţbu během 

celého uţitečného ţivota a náklady na likvidaci. 

Cílem analýzy je poskytnutí vstupních údajů pro rozhodnutí, která organizace musí učinit 

v jakékoliv etapě ţivotního cyklu technického systému. 

Důleţitým úkolem dodavatelů je navrhovat a následně svým zákazníkům nabízet takové 

produkty, které jsou bezporuchové a z hlediska nákladů konkurenceschopné. K tomu 

slouţí nástroje optimalizace pořizovacích nákladů, vlastnických nákladů i nákladů na 

likvidaci. Jedině tak je dodavatel schopen uspokojit potřeby a přání svých zákazníků. 

Proces optimalizace nákladů ţivotního cyklu technického systému by měl začít jiţ ve fázi 

návrhu a vývoje, kdy je potřeba uvaţovat všechny náklady, které budou zákazníkovi 

vznikat v závislosti na uţívání technického systému aţ po likvidaci včetně. Všechna 

rozhodnutí, která jsou ve fázi návrhu a vývoje učiněná, většinou ovlivňují poţadavky na 
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výkonnost, bezpečnost, bezporuchovost, udrţovatelnost a zajištěnost údrţby technického 

systému. Z toho také plyne, ţe určují jeho pořizovací cenu, vlastnické náklady a náklady 

na likvidaci. 

Ţivotní cyklus technického systému je moţné definovat jako časový interval začínající 

identifikací potřeb nebo cílů organizace, přes jeho pořízení, instalaci, údrţbu aţ po jeho 

likvidaci (viz Obr 1). Analýza nákladů ţivotního cyklu je proces ekonomické analýzy, který 

je zaměřený na posouzení celkových nákladů ţivotního cyklu technického systému. 

Poskytuje důleţité vstupní údaje při procesu rozhodování v etapách návrhu, vývoje, 

pouţívání a likvidaci technického systému.  

Analýza nákladů ţivotního cyklu se můţe také pouţít při vyhodnocování nákladů 

spojených se specifickou činností, např.: vyhodnocování vlivů různých přístupů údrţby, při 

řešení problémů, které se týkají specifické části produktu nebo při řešení problémů 

týkajících se jen vybrané etapy ţivotního cyklu technického systému. 

Ţivotní cyklus technického systému je moţné definovat jako časový interval začínající 

identifikací potřeb nebo cílů organizace, přes jeho pořízení, instalaci, údrţbu aţ po jeho 

likvidaci. Veškeré zmiňované náklady by organizace měla uvaţovat při pořizování 

technického systému. Základní myšlenkou je, aby technický systém byl pro organizaci 

přínosem, aby byl spolehlivý a přinášel uţitek. [8]   

 

 

Obr 1: Spirála nákladů ţivotního cyklu [14] 
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3.1.1 Náklady životního cyklu technických systémů 

Při provádění analýzy nákladů ţivotního cyklu je potřeba pochopit ţivotní cyklus 

technického systému a činnosti, které s nimi souvisejí. Norma ČSN EN 60300-3-3 uvádí 

těchto šest hlavních etap: 

a) etapa koncepce a stanovení poţadavků, 

b) etapa návrhu a vývoje, 

c) etapa výroby, 

d) etapa instalace, 

e) etapa provozu a údrţby, 

f) etapa vypořádání (likvidace). 

Je potřeba vybrat vhodné etapy, nebo jejich kombinace tak, aby odpovídaly potřebám 

konkrétní analýzy. Obecné rozdělení nákladů, které je potřeba vynaloţit během uvedených 

etap je na pořizovací náklady, vlastnické náklady a náklady na vypořádání. 

LCC = pořizovací náklady + vlastnické náklady + náklady na vypořádání 

První skupina nákladů, pořizovací náklady jsou snadno identifikovatelné. Vlastnické 

náklady často tvoří hlavní sloţku nákladů ţivotního cyklu a nejsou snadno 

identifikovatelné, je obtíţné je předem určit. Náklady na likvidaci mohou představovat 

významnou část celkových nákladů, zvláště v případě, kdy je například zákonem 

poţadována speciální likvidace spojena s vysokými náklady. [8]   

Existuje několik způsobů, jak zmapovat a vypočítat náklady ţivotního cyklu. V některých 

zdrojích je uveden například tento druh výpočtu: [6]   

                                                (1) 

Kde: 

Cp Počáteční náklady, pořizovací náklady 

Ci Náklady na instalaci 

Ce Náklady na potřebné energie 

Co Náklady na provoz 
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Cú Náklady na údrţbu 

Cz Náklady na ztráty způsobené nedisponibilitou zařízení 

Cenv Náklady na ţivotní prostředí 

Cl Náklady na likvidaci 

 

Ráda bych zmínila obsah nákladů na ţivotní prostředí, protoţe v tomto bodě se výpočet 

liší. Jedná se o náklady, které jsou spojeny s rizikem úniku kontaminantů během ţivotního 

cyklu čerpacího systému, na který se daný článek orientuje. Tato moţnost úniku 

kontaminantů záleţí také na povaze čerpacího systému, jeho výběr můţe toto riziko 

ovlivnit, ale zároveň je spjat s vyššími náklady. Příkladem environmentálního znečištění 

můţe být: prosakování chladící vody, únik pouţívaných olejů, můţeme také v těchto 

nákladech uvaţovat pravidelné environmentální prověrky. 

Tento výpočet byl aplikován při analýze nákladů ţivotního cyklu čerpacího systému. 

Některé druhy nákladů jsou totoţné, jen v tomto případě jsou z hlediska povahy systému, 

na který je analýza aplikována, přidány náklady na ţivotní prostředí, coţ pokládám za 

velké plus. Je potřeba nezapomínat, ţe analýzu nákladů ţivotního cyklu je nutné vţdy 

přizpůsobovat aktuálním potřebám společnosti a povaze zkoumaného systému.  

V článku je dále uvedeno, ţe proces analýzy nákladů ţivotního cyklu je metoda, jakou lze 

předvídat nejefektivnější řešení z hlediska nákladů. Nezaručuje vţdy dílčí výsledky, ale 

můţe pomoci manaţerům při rozhodování, porovnávání alternativ a zkoumání dostupných 

dat. [6]   

 

3.1.2 Vztah spolehlivosti a LCC 

Všeobecně se termín spolehlivost pouţívá pro popis pohotovosti a ovlivňujících faktorů 

jako jsou bezporuchovost, udrţovatelnost a zajištěnost údrţby. Tyto vlastnosti mají velký 

dopad na celkové náklady ţivotního cyklu technického systému. Nedílnou součástí procesu 

návrhu a vyhodnocení nákladů ţivotního cyklu mají být právě hlediska spolehlivosti. Je 

potřeba je nepřetrţitě vyhodnocovat během celé etapy návrhu, aby došlo k optimalizaci 

návrhu technického systému a náklady ţivotního cyklu. 
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Náklady spojené se spolehlivostí mohou zahrnovat: 

a) náklady na obnovu systému včetně nákladů na údrţbu po poruše 

b) náklady na preventivní údrţbu 

c) vyvolané náklady. 

Vyvolané náklady mohou být způsobeny nepohotovostí technického systému, můţeme do 

nich zahrnout: 

a) záruční náklady 

b) náklady z odpovědnosti za škody způsobené technickým systémem 

c) náklady způsobené ztrátou příjmů 

d) náklady na zajištění alternativní údrţby. 

Výsledky získané pomocí výpočtů nákladů ţivotního cyklu technického systému nemusí 

vţdy odpovídat skutečnosti, jelikoţ existuje mnoho náhodných faktorů, se kterými nelze 

při výpočtech počítat a přesně je namodelovat. Mezi tyto faktory patří například okolní 

prostředí, chyby lidí během provozu a podobně. 

 

3.1.3 Typické činnosti způsobující náklady 

Při stanovení základního rámce, který je vyuţitelný při jakékoliv analýze nákladů 

ţivotního cyklu technického systému jsem vycházela z normy ČSN EN 60300-3-3, 

konkrétně z přílohy A. 

V příloze A jsou uvedeny nejčastější příklady nákladů vznikajících v jednotlivých etapách 

ţivotního cyklu. Zohlednila jsem tyto etapy: 

a) etapa návrhu a vývoje 

b) etapa výroby a instalace 

c) etapa provozu a údrţby 

d) etapa vypořádání. 

Na základě tohoto rozdělení, a také na základě konzultace se zaměstnanci společnosti 

ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o., jsem sestavila následující 

strukturu nákladů ţivotního cyklu technického systému (viz Obr 2), která můţe být 
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obecným vodítkem pro stanovení veškerých nákladů při včlenění analýzy nákladů 

ţivotního cyklu do analýzy hodnoty pro zákazníka. [8]   

 

3.1.4 Struktura nákladů životního cyklu technického systému 

Celá struktura nákladů ţivotního cyklu technického systému je všeobecné vodítko při 

stanovení nákladů. Není potřeba, aby byly vyuţity a ohodnoceny všechny zmíněné 

náklady, jelikoţ u kaţdého technického systému se mohou lišit. To záleţí na daném typu 

technického systému, jeho sloţitosti, frekvenci pouţívání, poţadavcích zákazníků 

(uţivatelů) a podobně. 

 

Základní členění nákladů: 

NŽC = NP + VN + NN + NL  (2) 

Kde: NP -  Náklady na pořízení technického systému 

 VN -  Vlastnické náklady (náklady na provoz a údrţbu) 

 NN -  Náklady vznikající nedisponibilitou technického systému 

 NL -  Náklady na likvidaci technického systému  

 

Dělení pořizovacích nákladů: 

NP = NP1 + NP2 + NP3   (3) 

Kde: NP1 -  Pořizovací cena technického systému (prvotní investice na pořízení) 

 NP2 -  Prvotní náklady na uvedení systému do provozu (instalace, testování) 

 NP3 -  Náklady, které jsou spojeny s pořízením technického systému 
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Dělení pořizovací ceny technického systému: 

NP1 = NP11 + NP12    (4) 

Kde: NP11 -  Pořizovací cena hardwaru 

 NP12 -  Pořizovací cena softwaru 

 

Dělení prvotních nákladů na uvedení do provozu: 

NP2 = NP21 + NP22    (5) 

Kde: NP21 -  Náklady na instalaci technického systému a přípravné práce před 

spuštěním provozu 

 NP22 -  Náklady na zkoušení a spuštění technického systému do provozu 

 

Dělení vlastnických nákladů (na provoz a údrţbu): 

VN = VN1 + VN2 + VN3 + VN4   (6) 

Kde: VN1 -  Náklady na provoz technického systému 

 VN2 -  Náklady na údrţbu po poruše 

 VN3 -  Náklady na preventivní údrţbu 

 VN4 -  Náklady na prediktivní údrţbu  

 

Dělení nákladů na provoz technického systému: 

VN1 = VN11 + VN12 + VN13 + VN14 + VN15 (7) 

Kde: VN11 -  Spotřeba energií 

 VN12 -  Spotřeba materiálu 

 VN13 -  Školení a výcvik operátorů 
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 VN14 -  Náklady na modernizaci technického systému  

 VN15 -  Nájem technického systému 

 

Dělení nákladů na údrţbu po poruše: 

VN2 = VN21 + VN22    (8) 

Kde: VN21 -  Náklady na materiál a díly pro údrţbu po poruše 

 VN22 -  Ostatní náklady pro údrţbu po poruše 

 

Dělení nákladů preventivní údrţbu: 

VN3 = VN31 + VN32    (9) 

Kde: VN31 -  Náklady na materiál a díly pro preventivní údrţbu  

 VN32 -  Ostatní náklady pro preventivní údrţbu 

 

Dělení nákladů na prediktivní údrţbu: 

VN4 = VN41 + VN42 + VN43 + VN44  (10) 

Kde: VN41 -  Náklady na materiál a díly pro prediktivní údrţbu  

 VN42 -  Reţijní náklady 

 VN43 - Náklady na generální opravy technického systému 

 

Dělení nákladů na nedisponibilitu: 

NN = NN1 + NN2     (11) 

Kde: NN1 -  Náklady na náhradní zdroje  
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 NN2 -  Náklady na nevyuţitý čas v době nedisponibility technického systému 

 

Náklady na likvidaci technického systému: 

NL = NL1 + NL2     (12) 

Kde: NL1 -  Náklady v případě likvidace pomocí vlastních zdrojů  

 NL2 -  Náklady na likvidaci externí organizací 

 

 

Dělení nákladu na likvidaci pomocí vlastních zdrojů: 

NL1 = NL11 + NL12 + NL13   (13) 

Kde: NL11 -  Náklady na demontáţ dílů  

 NL12 -  Náklady na odvoz 

 NL13 - Ostatní náklady (recyklace, skládka,…) 

 

Struktura nákladů ţivotního cyklu technického systému je zobrazena na obrázku 2.  



24 

 

 

Obr 2: Struktura nákladů ţivotního cyklu technického systému 
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3.2 Teoretická východiska analýzy hodnoty pro zákazníka 

Zda bude společnost prosperovat, či nikoliv můţeme předvídat, pokud si odpovíme na 

jednoduchou otázku: Budou zákazníci nakupovat naše produkty, nebo produkty 

konkurence? Zákazník si vybere takového dodavatele, který mu nabídne největší hodnotu, 

tedy co nejvíce benefitů za co nejpřijatelnější cenu. Na základě informací získaných z 

analýzy hodnoty pro zákazníka je moţné určit, podle čeho se zákazník bude rozhodovat při 

pořizování produktu. Tedy jsme schopni nabídnout zákazníkovi to, co chce a co je z jeho 

pohledu podstatné. [15] 

Analýza hodnoty pro zákazníka je jedním ze způsobů, jak měřit spokojenost a loajalitu 

zákazníků. Hlavním důvodem, proč se tímto druhem systémového měření zabývat, je to, ţe 

jedním ze základních důvodů existence systému řízení je maximální uspokojení potřeb 

zákazníků a zároveň jejich loajalita. [1]   

Jak je uvedeno v normě ČSN EN ISO 9001:2009, kapitola 6.1 Poskytování zdrojů, 

organizace musí určovat a poskytovat zdroje, které jsou potřebné ke zvyšování 

spokojenosti zákazníka, a to prostřednictvím plnění jeho poţadavků. Jak by tedy 

organizace mohly plnit poţadavky svých zákazníků, pokud by nevolili správný způsob 

vedoucí k jejich identifikaci? [4]   

 

3.2.1 Měření spokojenosti a loajality zákazníků 

V některých firmách je praktikován chybný způsob měření spokojenosti zákazníků, a to 

podle analýzy reklamací. Reklamace nejsou v ţádném případě metodou k zjištění, jak jsou 

zákazníci s našimi produkty či sluţbami spokojeni. Jen málo nespokojených zákazníků 

uplatňuje nárok na reklamaci, ať uţ z pohodlnosti, nebo by náklady vynaloţené na 

reklamaci mohly převyšovat náklady spojené s pořízením nového produktu, apod. V tomto 

případě je také velkým rizikem (nebo spíše jistotou), ţe zákazníci budou šířit negativní 

reference o našem produktu, aby ochránili před koupí nekvalitního, nebo nespolehlivého 

produktu svou rodinu, známé i cizí lidi. Tyto informace se šíří velmi rychle slovem, přes 

internet, nebo například elektronickou poštou. 

Abychom takovým situacím ve firmě předcházeli, nabízí se jednoduchý způsob, jak se 

dovědět o spokojenosti, či nespokojenosti zákazníků. Vyuţívat některé z nástrojů měření 
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spokojenosti a loajality zákazníků. Pokud se tyto informace dovíme včas, je jednodušší se 

z vlastních chyb poučit a udělat maximum pro uchování dobré pozice na trhu.  

Kaţdý zákazník, který si kupuje určité zboţí, má své představy o vzhledu, funkčnosti, 

spolehlivosti a spojených sluţbách, které si spolu s produktem (sluţbou) pořizuje. Na 

základě těchto představ si vybírá, z dnes uţ povětšinou velkého spektra prodávajících, 

produkt, nebo sluţbu, která se jeho očekáváním blíţí nejvíce. Následně zákazník vnímá 

rozdíly mezi reálnou hodnotou zakoupeného zboţí a jeho představami. Tento rozdíl pak 

rozhoduje o tom, zda je zákazník spokojen, nebo nespokojen se zakoupeným produktem 

(sluţbou). 

V závislosti na velikosti tohoto rozdílu můţe být zákazník buď nadmíru spokojen, 

spokojen, nebo nespokojen. V prvním případě vnímaná reálná hodnota převyšuje jeho 

původní očekávání, zákazník dostal k zakoupenému produktu „něco navíc“. Pokud je 

zákazník spokojen, rozdíl mezi realitou a jeho očekáváním je nulový, nebo minimální. 

Zákazník dostal to, co chtěl a očekával. V tom horším případě je zákazník se zakoupeným 

produktem (sluţbou) nespokojen. Jeho původní představy o produktu byly větší, neţ je 

reálná hodnota. Mezi spokojeností a nespokojeností zákazníka je tenká hranice, která je 

ovlivněná subjektivním pohledem a pocitem kaţdého člověka. Někdy můţe i drobná 

niance mezi očekáváním a realitou vést ke spokojenosti u jednoho zákazníka a u druhého 

by tento drobný rozdíl vedl k jeho nespokojenosti. 

„Pocit“ je neměřitelná proměnná, proto k její kvantifikaci slouţí vyhodnocování míry 

spokojenosti zákazníka, která je funkcí rozdílu mezi očekáváním a reálnou, zakoupenou 

hodnotou.   

Pokud je míra spokojenosti zákazníka, můţeme logicky očekávat jeho loajalitu. I tento 

závěr však nemusí být stoprocentní pravdou. Samotné měření spokojenosti zákazníků by 

mělo být také doplněno informacemi o dynamice trhu, charakteru a pestrosti nabídky 

konkurence. [1]   
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Proč měřit spokojenost a loajalitu zákazníků? 

Jedním z velice výrazných důvodů je realizace „zpětné vazby“ mezi zákazníkem a 

organizací, která zákazníkům poskytuje produkty, či sluţby. Poţadavek na existenci zpětné 

vazby mezi zákazníkem a organizací je uveden i v normě ČSN EN ISO 9001:2009, 

kapitola 7.2.3 Komunikace se zákazníkem. Zde se můţeme dočíst, ţe organizace musí 

stanovit a zavést efektivní způsoby komunikace se zákazníky, týkající se mimo jiné také 

zpětné vazby od zákazníka, včetně jeho stíţností. Dále norma uvádí v kapitole 7.2.1 

Určování poţadavků týkajících se produktu, ţe organizace musí určovat poţadavky 

specifikované zákazníkem, včetně poţadavků na činnosti před i po dodání výsledného 

produktu nebo sluţby. 

Jsou to zákazníci, kteří mohou být hnacím motorem k neustálému zlepšování nebo 

inovacím v daném oboru podnikání. Někdy sám výrobce není schopen se stoprocentně 

„vţít do kůţe svých zákazníků“ a předpovídat jejich přání, potřeby a očekávání. 

Díky měření spokojenosti jsou firmy také nuceny upouštět od povrchnějších metod a 

vyuţívat exaktní a systematická měření spokojenosti zákazníků. Tento způsob postupně 

učí společnosti pravidelně zkoumat potřeby svých zákazníků, tyto analýzy se stávají 

standardními postupy ve firmách. Poznané poţadavky zákazníků by měly být pravidelně 

komunikovány s dodavateli, jelikoţ se jedná i o účinný motivační nástroj. 

Měření spokojenosti zákazníků dává velice cenné informace manaţerům, kteří se na 

základě těchto mohou lépe orientovat v tom, co je očekáváno a tím pádem lépe rozhodovat 

o budoucím chování společnosti vůči svým zákazníkům. Mohou měnit a přizpůsobovat 

záměry organizace, měnit spektrum nabízených produktů a s tím spojených sluţeb. [1]   

 

Postup měření spokojenosti zákazníků 

Exaktní a systematické měření spokojenosti zákazníků by mělo zahrnovat následující 

kroky: 

 Definování zákazníků 

Abychom byli schopni provádět plnohodnotné měření spokojenosti, je nutné si v první 

řadě uvědomit, která skupina zákazníků je pro nás podstatná. Například, pokud budeme 

vyrábět automobily, nebudeme volit jako oslovovanou skupinu zákazníků děti a mládeţ do 
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18 let, ale především lidi v produktivním věku. Definování zákazníků má vliv nejen na 

náklady, které jsou s měřením spokojenosti spojeny, ale také na navazující činnosti, které 

bude zapotřebí realizovat. Proto je první etapa jednou z nejdůleţitějších. 

 

 Stanovení požadavků zákazníků a znaků spokojenosti 

Jakmile firma ví, kdo jsou její zákazníci, přichází na řadu další etapa, která zahrnuje 

definici poţadavků zákazníků. Pod tímto pojmem chápeme, všechny potřeby a očekávání 

zákazníka převedené do řeči dodavatele.  

Poţadavky můţeme členit z různých hledisek, zmíním dělení podle Kana (viz Obr 3) na 

bonbónky, samozřejmosti a nutnosti. Bonbónky jsou charakteristické tím, ţe pokud je 

zákazník nedostane nebo nevyuţije, neovlivní to jeho spokojenost. Naopak, pokud je 

vyuţije, zákazník je touto přidanou hodnotou velice překvapen a potěšen. S plněním 

základních funkcí produktu souvisí samozřejmosti. Například počítáme s tím, ţe v botách 

můţeme chodit, topení hřeje, apod. Poslední skupinou jsou nutnosti, které jsou spojeny 

s poţadavky legislativy. Jejich nedodrţení obvykle vede ke ztrátě zákazníků. 

 

Obr 3: Kanův model 

Pod pojmem znaky spokojenosti rozumíme měřitelné i neměřitelné znaky, které zajišťují 

splnění poţadavků zákazníků a podmiňují míru vnímání daného produktu. V praxi lze pro 

stanovení znaků spokojenosti vyuţít dvě základní metody: metoda rozvoje znaků jakosti 

(účastníkem není reálný zákazník, ale zaměstnanci společnosti, kteří se vţijí do role 
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zákazníka) a metodu naslouchání hlasu zákazníka (vyuţívá se diskuse ohniskových skupin, 

metoda kritických událostí, přímé interview se zákazníkem a dotazníková metoda). 

 

 Sestavení dotazníků pro měření spokojenosti zákazníků 

Dotazníky jsou jednou z nejpouţívanějších metod při kontaktu se zákazníky. Vyuţívají se 

jak při přímém kontaktu se zákazníkem, jako součást rozhovoru, tak při nepřímém. 

Při tvorbě dotazníků nejprve definujeme otázky, které by měly dostatečně přesně 

vystihnout pocity oslovených. Následně zvolíme vhodný formát, dotazník můţe mít 

podobu checklistů, v těch respondent vyjadřuje souhlas, nebo nesouhlas s daným 

vyhlášením. Druhou moţností je Likertův formát, kdy má dotazovaný moţnost škálového 

hodnocení. Dalším krokem je popis vstupních informací a nakonec vytvoření konečné 

podoby dotazníku.  

 

 Určení velikosti vzorku zákazníků 

Celkový počet zákazníků firem je často velmi vysoký na to, abychom mohli oslovit úplně 

všechny. Proto se provádí vzorkování, které by mělo zaručovat dostatečnou 

reprezentativnost a spolehlivost získaných údajů. Existují tři základní metody vzorkování: 

census (velikost vzorku je rovna velikosti souboru), úsudková metoda (vychází ze 

zkušeností lidí, kteří se vzorkováním zabývají) a statistická metoda (vychází z teorie 

pravděpodobnosti a matematické statistiky). 

 

 Stanovení metody sběru dat 

 Sběr dat můţe být realizován několika způsoby: po telefonu (výhodou je přímý styk se 

zákazníkem), zasílání dotazníků poštou (nevýhodou bývá nízká návratnost), e-mailem 

(výhodou je rychlé získání dat a vysoká odezva), přímým pohovorem (výhodou je vysoká 

odezva, ale nevýhodou jsou vysoké náklady) a pro forma dotazníky (předpokládají se 

nízké náklady, ale zároveň nízká odezva). 

 

 Určení postupů pro vyhodnocení shromážděných dat a postupy kvantifikace 

Získaná data by nám v první řadě měly přinést uţitečné informace a být podkladem pro 

následné rozhodování pro manaţery firem. Tento fakt je podmíněn správným a 

systematickým zpracováním shromáţděných dat. 
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 Využití výsledků z měření spokojenosti pro neustálé zlepšování 

Výsledky měření spokojenosti zákazníků by měly být brány v potaz při rozhodování 

manaţerů firmy. Pokud by spokojenost vykazovala negativní trendy, mělo by to být 

varování před moţnými ekonomickými problémy. Zvyšování spokojenosti zákazníků vede 

ke zvyšování jejich loajality. Výsledky jsou cennými vstupy při rozhodnutí o budoucích 

projektech zlepšování. [1]   

 

Měření loajality zákazníků 

Výsledky měření spokojenosti zákazníků nemusí vţdy stoprocentně předpovídat budoucí 

chování zákazníků. Proto se firmy zaměřují také na měření loajality svých zákazníků. 

Měření můţe být provedeno třemi způsoby: 

 

 Měření budoucích záměrů zákazníka 

Při sestavení dotazníků pro měření spokojenosti mohou být zahrnuty i otázky zaměřené na 

budoucí chování. Příkladem je dotaz, zda by zákazník opakovaně nakupoval u naší firmy, 

nebo například zda by doporučil náš produkt svým známým. Z odpovědí lze pak vyvodit 

předpoklad o budoucím chování zákazníka. 

 

 Měření efektivní loajality 

Efektivní loajalita se určuje pomocí nepřímých ukazatelů, jako jsou: ukazatel setrvání 

zákazníků (poměr mezi počtem zákazníků na začátku a na konci daného období), Ukazatel 

dlouhodobých vztahů (poměr mezi součtem dob všech uzavřených obchodních smluv a 

celkovým počtem zákazníků, se kterými má firma uzavřenou obchodní smlouvu) a 

ukazatel pronikání na další trhy (podíl zákazníků firmy na trhu). 

 

 Prostřednictvím získaných a ztracených zákazníků 

Vhodným ukazatelem je v tomto případě poměr mezi získanými zákazníky a celkovým 

počtem zákazníků, popřípadě poměr ztracení zákazníci ke všem našim zákazníkům. Pokud 

má firma informace o ztracených zákaznících, je vhodné toho vyuţít a snaţit se své 

zákazníky přilákat zpět. [1]   

Měření spokojenosti zákazníka má svá omezení, která vedou k potřebě hlubšího zkoumání 

potřeb a vnímání zákazníka, např.: 
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 K měření loajality zákazníků nás vede fakt, ţe potřebujeme znát názor zákazníků 

nejen na náš produkt, ale i na produkty konkurence a jejich vnímání.  

 V podstatě všechno, za co musí zákazník platit, vnímá primárně negativně. Ke 

zmírnění negativního vnímání finanční stránky nákupu a zohlednění znaků jakosti 

pouţíváme propracovanější analýzu hodnoty pro zákazníka. 

Mezi další omezení patří například: zpracování dat z nedávné minulosti, nezohlednění 

rozsahu nabídky konkurence, realita neodpovídá předpokládaným poţadavkům, apod. 

 

3.2.2 Analýza hodnoty pro zákazníka 

Pojem hodnota pro zákazníka charakterizuje vnímanou hodnotu, kterou zákazník získal při 

pořízení produktu s určitou jakostí a za určitou cenu. Z definice vyplývá, ţe hodnota pro 

zákazníka se skládá ze dvou částí: jakosti a ceny.  

Analýza hodnoty pro zákazníka je metoda, která díky vhodným nástrojům pomáhá stanovit 

aktuální pozici společnosti na trhu s vyuţitím informací o hodnotě pro zákazníka. Hlavní 

přínosy této metody spočívají v tom, ţe jsme schopni kvantifikovat výkonnost organizace 

v porovnání s konkurencí, při zdůraznění názoru externích zákazníků. Dále můţeme 

poznat zkušenosti a názory zákazníků konkurence a tyto poznatky následně vyuţít při 

externím benchmarkingu. 

Analýza hodnoty pro zákazníka sestává z následujících kroků: 

 strom hodnoty pro zákazníka 

Pomocí stromu hodnoty pro zákazníka jsme schopni názorně shrnout názory zákazníků na 

jednotlivé prvky jakosti a ceny a na jejich dílčí znaky a atributy.  

 

 profil jakosti 

Tento nástroj je povaţován za jeden z nejdůleţitějších, jelikoţ právě jednotlivé znaky 

jakosti jsou ovlivňovány pouze výrobcem. Tedy všechny zjištěné znaky jakosti mohou být 

výrobcem ovlivněny k jeho prospěchu, čímţ lze zlepšovat postavení výrobků na trhu. 

Naopak co se týká atributů ceny, mohou být z pohledu výrobce i stanovené, není schopen 

je ovlivňovat v takové míře. 
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 profil ceny 

Profil ceny se věnuje pouze ekonomickým aspektům, tedy atributům ceny, které byly 

zákazníkem stanoveny a zaznamenány do stromu hodnoty pro zákazníka. 

 

 kvantifikace míry hodnoty pro zákazníka 

Tento nástroj analýzy hodnoty pro zákazníka vyuţívá informací získaných z předešlých 

nástrojů. Pomáhá lépe určit moţnosti dalšího zlepšování takovým směrem, abychom se co 

nejefektivnějším způsobem přinejmenším vyrovnali konkurenčním výrobkům. 

 

 mapa hodnoty pro zákazníka 

Mapa hodnoty je grafickým nástrojem, který pomáhá určit aktuální postavení výrobku na 

trhu. Tedy zjišťujeme, zda je výrobek na ústupu, nebo naopak upevňuje pozici na trhu. 

 

 porovnávací graf hodnoty pro zákazníka 

Tento poslední nástroj souţí k stanovení slabých a silných stránek produktů společnosti 

v porovnání s konkurencí, tedy jako předešlé nástroje můţe být cenným zdrojem informací 

při rozhodování, ve kterých znacích produktu by mělo nastat zlepšení. [1]   

Provázanost zmíněných nástrojů je zobrazena na obrázku 4. 

 



33 

 

Strom hodnoty pro 

zákazníka

Váhy jakosti a ceny Znaky jakosti  a jejich váhy Atributy ceny a jejich váhy

Profil jakosti

Míra spokojenosti 

zákazníků

Ukazatel jakosti 

vnímané trhem

Ukazatel míry cenové 

konkurenceschopnosti
Profil ceny

Kvantifikace míry 

hodnoty pro 

zákazníka

Ukazatel relativní 

úrovně ceny

Mapa hodnoty pro 

zákazníka

Zadání pro projekty zlepšování

Porovnávací graf 

hodnoty pro 

zákazníka

 

Obr 4: Provázanost nástrojů analýzy hodnoty pro zákazníka 

 

 

 

Pro zpracování analýzy hodnoty pro zákazníka existuje i softwarová podpora. Díky ní 

získáme obraz trhu, na kterém se snaţíme prosadit. Základními údaji pro zpracování jsou 

hodnocení specifikací produktů, průzkumy trhu, odborné posudky. Dostáváme následně 

odpovědi na tyto otázky: 

1. Co zákazníci chtějí? 

2. Kteří dodavatelé jsou schopni plnit poţadavky zákazníků? 

3. Je dodavatel schopen dát zákazníkovi přidanou hodnotu ve srovnání s konkurencí? 
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4. Jakou mají produkty opravdu cenu? 

5. Jaké zlepšení bude mít pro zákazníka největší význam? 

6. Jak nastavit cenu, abychom byli konkurenceschopní a zachytili plnou cenu našeho 

produktu? 

7. Jaká je role marketingové komunikace v porovnání s vnímáním naší značky? 

Překvapivě je moţné na tyto otázky odpovědět i s relativně malým mnoţstvím dat. Tyto 

data by měla mít kaţdá firma k dispozici, popřípadě je lze doplnit na základě zkušeností 

pracovníků, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají. 

Společnost Customer Value, Inc. vyvinula mnoţství analytických nástrojů, které pomáhají 

dostupná data vyhodnocovat a porozumět jim, aby mohly poslouţit jako podklad pro 

stanovení firemních strategií. [7]   

 

4 Návrh na propojení analýzy hodnoty pro zákazníka a 

analýzy nákladů životního cyklu technických systémů. 

Náklady ţivotního cyklu se do analýzy hodnoty pro zákazníka dají nejlépe včlenit u dvou 

nástrojů a to v první řadě stromu hodnoty pro zákazníka a z něj vycházejícího nástroje, 

profilu ceny. 

U stromu hodnoty pro zákazníka by byl prvek „cena“ pojat širším způsobem. Zákazník 

nebude uvaţovat pouze počáteční investice do zakoupeného technického systému, 

popřípadě slevy apod., jako tomu je u klasické analýzy hodnoty pro zákazníka, ale veškeré 

náklady, které jsou spojené s celým ţivotním cyklem technického systému, od jeho 

pořízení, aţ po náklady na likvidaci. 

V tomto pojetí se moţných nákladů vyskytuje velké mnoţství a ne kaţdý je schopen tyto 

náklady přesně definovat. Proto si myslím, ţe je vhodné vyuţít normy ČSN EN 60300-3-3, 

kde v Příloze A najdeme činnosti, které způsobují náklady. Norma můţe být jakýmsi 

vodítkem při stanovování veškerých nákladů. Konečný výčet je však závislý na dalších 

okolnostech, jako je např. charakter hodnoceného technického systému, jeho náročnost a 

především názor zákazníků. 
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Další kroky analýzy by byly analogické jako u analýzy hodnoty pro zákazníka. Celý 

postup vyuţití jednotlivých nástrojů je tedy následující: 

 Strom hodnoty pro zákazníka – s nahrazením prvků ceny náklady na ţivotní cyklus 

technického systému 

 Profil jakosti 

 Profil nákladů ţivotního cyklu technického systému 

 Kvantifikace míry hodnoty pro zákazníka 

 Mapa hodnoty pro zákazníka 

 Porovnávací graf hodnoty pro zákazníka. 
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5 Praktická aplikace a ověření návrhu na zvoleném technickém 

systému. 

Praktická aplikace návrhu propojení analýzy hodnoty pro zákazníka a analýzy nákladů 

ţivotního cyklu technického systému byla provedena ve spolupráci se společností 

ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o., a to na dvou produktech – 

ocelových silničních svodidlech a lisech. 

 

5.1 Představení společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions 

Czech Republic, s.r.o. 

ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. je dceřinou společností 

ArceloruMittal Ostrava, a.s. a k 1.1. 2011 má celkem 377 zaměstnanců.  

Filozofie společnosti se opírá o kvalitu produkce a nabízených sluţeb, udrţitelný rozvoj a 

vyuţívání příleţitostí k upevňování pozice na trhu, nejen v současnosti, ale i do budoucna. 

Mise je zaměřena na uspokojování potřeb zákazníků, zaměstnanců i všech 

zainteresovaných stran.  

Společnost je výrobcem především silničních ocelových svodidel, důlních a mostních 

výztuţí. Dále jsou zákazníkům nabízeny doplňkové sluţby, jako je např. dělení materiálu, 

výroba tvarových výpalků, doprava k zákazníkovi, apod. 

ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. má zavedený systém 

managementu dle EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007. 

[10] 

Pro aplikaci a ověření mého návrhu na propojení analýzy hodnoty pro zákazníka a analýzy 

nákladů ţivotního cyklu, jsem ve spolupráci se společností ArcelorMittal Distribution 

Solutions Czech Republic, s.r.o., zvolila dva technické systémy a to lisy a silniční ocelová 

svodidla. 

V případě lisů je zákazníkem společnost samotná, konkrétněji zákazníkem dvou výrobců 

lisů, které jsou spolu srovnatelné a tudíţ je tato analýza aplikovatelná. Společnost 

ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. je výrobcem ocelových 
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silničních svodidel, coţ je druhý příklad aplikace. Aplikace probíhala ve spolupráci 

s klíčovými zákazníky společnosti v České republice a na Slovensku. 

 

5.1.1 Silniční ocelová svodidla 

Silniční ocelové svodidlo je bezpečnostní zařízení, které sniţuje nárazovou energii vozidla 

a brání mu vyjet z vymezeného dopravního pásu. Hustota dopravy stále roste, proto jsou 

svodidla nutná ve všech prudkých zatáčkách, strmých náspech a dalších nebezpečných 

místech, a také jsou instalovány ve středních dělících pásech dálnic.  

Vlastní zařízení je tvořeno svodnicemi, sloupky, distančními a dalšími konstrukčními díly 

včetně spojovacích materiálů. Společnost vyrábí několik typů ocelových silničních 

svodidel, které se liší tloušťkou, úrovní zadrţení a ostatním příslušenstvím. Všechny 

vyráběné typy systémů svodidel byly úspěšně testovány bariérovými zkouškami dle EN 

1317. 

Všechny díly svodidel jsou chráněny proti korozi ţárovým zinkováním v tavenině. 

Hodnota tloušťky vrstvy zinku na konstrukčních dílech je dána příslušnými technickými 

podmínkami, kontroly tloušťky vrstvy se provádí nedestruktivními zkouškami. [10] 

 

5.2 Příklad aplikace – lisy 

V prvním případě byla v pozici zákazníka společnost ArcelorMittal Distribution Solutions 

Czech Republic, s.r.o. Nejde tedy o porovnávání s konkurencí v pravém slova smyslu, 

jelikoţ nemáme k dispozici větší vzorek zákazníků (včetně zákazníků konkurence), ale 

pouze jeden zákazník si určí veškeré prvky jakosti i ceny. Můţu tedy říci, ţe jde o moţný 

způsob podrobnějšího způsobu výběru dodavatele, neţ o zkoumání konkurenčního 

prostředí, pokud by tato analýza byla provedena ještě před zakoupením daného produktu, a 

tedy ve fázi výběru dodavatele.  

Pro tento příklad praktické aplikace byly zvoleny dva lisy, které společnost zakoupila u 

dvou různých dodavatelů. Jedná se konkrétně o lisy AR 160 (výstředníkový) a LEK 160 

(klikový). Oba lisy jsou mechanické a mají podobné vlastnosti, je tedy moţné je porovnat a 

pouţít jako příklad při této analýze. 
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V tomto případě je splněna i další důleţitá podmínka: Pořizovací náklady jsou menší nebo 

stejně velké jako vlastnické náklady a to především z toho důvodu, ţe lisy jsou zařízení, 

které jsou ve firmě vyuţívány dlouhodobě. Lis AR 160 byl pořízen v roce 1978 (jeho 

pořizovací cena byla 982 781 Kč), lis LEK 160 byl zakoupen v roce 1990 (pořizovací cena 

byla 2 024 911 Kč). 

 

5.2.1 Strom hodnoty pro zákazníka 

V prvním kroku celé analýzy si společnost určila prvky jakosti i všechny náklady, které 

jsou při výběru dodavatele lisů směrodatné. Následně jsme všechny vybrané prvky bodově 

ohodnotili (stupnice 0-100 bodů) a nakonec jsme stanovili závaţnost jakosti a nákladů ŢC 

lisů. Získané údaje jsou zobrazeny ve stromu hodnoty pro zákazníka (viz Obr 5).  

Jakosti bylo přiřazeno 30%, coţ znamená, ţe by se společnost při rozhodování řídila 

jakostí lisu z 30% a zbylých 70% by při rozhodování ovlivňovaly náklady ţivotního cyklu 

lisu.  

Při stanovování nákladů jsem ve společnosti předloţila jiţ předem vypracovaný seznam 

moţných nákladů, které během ţivotního cyklu technického systému mohou ovlivňovat 

náklady na jeho pořízení, vlastnické náklady a náklady na likvidaci. Tento seznam přispěl 

k přesnějšímu definování veškerých nákladových poloţek, a také ulehčil komunikaci se 

zaměstnanci společnosti, kteří náklady definovali. 
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Hodnota pro zákazníka

(lisy)

Jakost

30 %

Cena (náklady 

životního cyklu)

70 %

Hlučnost

10 b.

Technické 

parametry

Rozměry lisu

10 b.

Životnost

15 b.

Přídavné energie

5 b.

Jmenovitá síla

15 b.

Možnost seřízení 

zdvihu

15 b.

Velikost zdvihu

10 b.

Velikost upínacích 

desek

10 b.

Použití 

vyhazovače

5 b.

Použití 

přidržovače

5 b.

Náklady na 

pořízení

Náklady na provoz 

a údržbu

Náklady na 

nedisponibilitu

Pořizovací cena

30 b.

Instalace na místě

10 b.

Náklady na 

přípravné práce

5 b.

Náklady na 

spuštění do 

provozu

5 b.

Náklady na 

spotřebu energií

5 b.

Náklady na 

spotřebu materiálu

5 b.

Nákl. na výcvik 

operátorů

3 b.

Nákl. na 

opravárenskou 

údržbu

5 b.

Nákl. na 

preventivní údržbu

4 b.

Nákl. na náhradní 

díly

5 b.

Režijní náklady

3 b.

Nákl. na náhradní 

zdroje

5 b.

Nákl. na ztrátu 

času 

produktivního 

systému

10 b.

Náklady na 

likvidaci

Náklady na 

demontáž

5 b.

 

Obr 5: Strom hodnoty pro zákazníka (lisy)
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5.2.2 Profil jakosti 

Tab 1: Profil jakosti 

 

 

Při stanovování profilu jakosti (viz Tab 1) jsem vyuţila údajů ze stromu hodnoty pro 

zákazníka, tzn. vyuţila jsem definovaných znaků jakosti (první sloupec tabulky) a 

stanovených vah pro jednotlivé znaky (druhý sloupec). Dále pak vybrané znaky byly 

ohodnoceny dle míry plnění poţadavků zákazníka na jakost (stupnice 1-10; 1 bod: neplní 

poţadavek, 10 bodů: zcela plní poţadavek). Toto hodnocení bylo provedeno pro oba lisy 

zvlášť (třetí a čtvrtý sloupec).  

V pátém sloupci jsem vypočítala poměr ze sloupců 3 a 4, tzn. poměr mezi hodnocením 

míry plnění poţadavků zákazníka na jakost u obou lisů. Pokud je hodnota poměru menší 

neţ jedna, znamená to, ţe lis LEK 160 je vnímán zákazníkem lépe, neţ lis AR 160. To 

platí i naopak, pokud je hodnota poměru rovna jedné, je vnímání lisů rovnocenné. V tomto 

případě se ve výpočtu poměru opakovaně objevila hodnota menší neţ jedna, nebo rovna 

jedné. Z tohoto výpočtu tedy vyplývá, ţe obecně je vnímán lépe lis LEK 160. 

Sloupec dílčích ukazatelů jakosti jsem vypočetla vynásobením sloupců 2 a 5 (váha znaků x 

poměr). Následně jsem získané hodnoty sečetla a podělila 100, čímţ jsem získala hodnotu 

tzv. ukazatele jakosti vnímané trhem. V mém případě je hodnoty rovna 0,869. Výsledek 

Znaky jakosti Váha znaků AR 160 LEK 160 Poměr

Dílčí 

ukazatel 

jakosti

Poměr

Dílčí 

ukazatel 

jakosti

Hlučnost 10 4 6 0,7 6,7 1,5 15,0

Rozměry lisu 10 8 8 1,0 10,0 1,0 10,0

Přídavné energie 5 7 10 0,7 3,5 1,4 7,1

Životnost 15 10 10 1,0 15,0 1,0 15,0

Jmenovitá síla 15 8 10 0,8 12,0 1,3 18,8

Velikost zdvihu 10 7 9 0,8 7,8 1,3 12,9

Možnost seřízení zdvihu 15 8 10 0,8 12,0 1,3 18,8

Velikost upínacích desek 10 6 6 1,0 10,0 1,0 10,0

Použití vyhazovače 5 6 6 1,0 5,0 1,0 5,0

Použití přidržovače 5 8 8 1,0 5,0 1,0 5,0

Celkem bodů: 100

0,869 1,175

7,45 8,6

Ukazatel jakosti vnímané trhem:

Míra spokojenosti zákazníků s jakostí:
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lze interpretovat tak, ţe lis AR 160 je celkově vnímán méně příznivě v porovnání s lisem 

LEK 160. Tento výsledek mi potvrdil předchozí tvrzení. 

Hodnoty v následujícím, sedmém sloupci jsou převrácené hodnoty pátého sloupce a po 

vynásobení vahou znaků jakosti jsem výsledky zaznamenala do osmého sloupce. Tyto 

hodnoty jsou důleţité pro následující nástroje stanovení hodnoty pro zákazníka. 

Poslední ukazatel, který jsem stanovila v profilu jakosti je míra spokojenosti zákazníků 

s jakostí. Hodnoty jsem získala tak, ţe úroveň vnímání kaţdého znaku jakosti (údaje ze 

sloupců 3 a 4) jsem vynásobila vahou znaků, hodnoty těchto součinů jsem sečetla a 

podělila 100. V případě maximální spokojenosti by hodnota byla rovna 10. Tento způsob 

kvantifikace míry spokojenosti zákazníka by měl být povaţován pouze za doplňkový. 

V tabulce 1 odpovídá lisu AR 160 hodnota 7,45 a hodnota 8,6 lisu LEK 160. Znamená to, 

ţe lis LEK 160 je opět zákazníkem vnímán lépe, neţ druhý lis. 

 

5.2.3 Profil nákladů životního cyklu technického systému 

Tab 2: Profil nákladů ţivotního cyklu technického systému 

 

 

Náklady ŽC technického systému Váha AR 160 LEK 160 Poměr

Pořizovací cena 30 5 5 1,00

Instalace na místě 10 8 6 1,33

Náklady na přípravné práce 5 5 8 0,63

Náklady na spuštění do provozu 5 5 8 0,63

Náklady na spotřebu energií 5 8 5 1,60

Náklady na spotřebu materiálu 5 6 6 1,00

Náklady na výcvik operátorů 3 7 7 1,00

Nákl. na opravárenskou údržbu 5 2 8 0,25

Nákl. na preventivní údržbu 4 5 7 0,71

Nákl. na náhradní díly 5 3 7 0,43

Režijní náklady 3 6 6 1,00

Nákl. na náhradní zdroje 5 8 6 1,33

Nákl. na ztrátu času produktivního systému 10 4 4 1,00

Náklady na demontáž 5 8 8 1,00

Celkem bodů: 100

5,54 5,97

Ukazatel míry cenové konkurenční schopnosti: 0,93

1,08

Míra spokojenosti zákazníků s cenou

Ukazatel relativní úrovně ceny:
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Při stanovování profilu nákladů ţivotního cyklu technického systému (viz Tab 2) je postup 

analogický postupu předchozího nástroje. Pouze jsem analyzovala postoj zákazníka ke 

všem vznikajícím nákladům během celého ţivotního cyklu technického systému. 

Do prvního sloupce jsem přepsala všechny stanovené náklady ŢC stanovené ve stromu 

hodnoty pro zákazníka, údaje z tohoto nástroje jsem pouţila také pro vyplnění druhého 

sloupce. V něm jsou hodnoty vah, stejně jako u profilu jakosti.  

Do sloupců 3 a 4 jsem zaznamenala hodnoty, které vyjadřují vnímání jednotlivých nákladů 

ŢC zákazníkem (stupnice 1-10; 1 bod: negativní vnímání, 10 bodů: maximálně pozitivní 

vnímání). 

Poměr v posledním sloupci tabulky 2 je vyjádření o kolik příznivěji, popřípadě méně 

příznivě vnímá zákazník jednotlivé náklady ŢC u lisu AR 160 v porovnání s lisem LEK 

160. Například hodnota 1,33 (druhý řádek – instalace na místě) znamená, ţe zákazník 

vnímá v tomto případě lépe lis AR 160 a to přibliţně o 33%.  

Míra spokojenosti zákazníka s cenou se počítá stejně jako míra spokojenosti zákazníka 

s jakostí. Zákazníkem je vnímán lis LEK 160 lépe, ale rozdíl obou hodnot je velice malý, 

doporučovala bych se tedy zaměřit na výsledky u konkrétních nákladů ŢC, které jsou pro 

zákazníka nejpodstatnější. 

Specifickými ukazateli jsou míra cenové konkurenční schopnosti a relativní úroveň ceny. 

První ukazatel je dán poměrem hodnot míry spokojenosti zákazníka s cenou. Hodnota 0,93 

znamená, ţe lis AR 160 je z hlediska nákladů ŢC vnímán hůř, a to přibliţně o 7%. 

Ukazatel relativní úrovně ceny je převrácená hodnota míry cenové konkurenční schopnosti 

a vyuţila jsem ho při dalších nástrojích analýzy. 

 

5.2.4 Kvantifikace míry hodnoty pro zákazníka 

Údaje z profilu jakosti a profilu nákladů ŢC technických systémů lze vyuţít při 

kvantifikaci míry hodnoty pro zákazníka (označujeme MHPZ). 

Obecně pro výpočet platí:                        (14) 
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Kde:  

UQ Ukazatel jakosti vnímané trhem (údaj z profilu jakosti) 

wQ Váha prvku jakosti ze stromu hodnoty pro zákazníka 

UN Ukazatel míry cenové konkurenční schopnosti (údaj z profilu nákladů ŢC) 

wN Váha nákladů ŢC ze stromu hodnoty pro zákazníka 

 

Zákazník ocenil prvek jakosti vahou 30% (tedy wQ = 0,3). Váha nákladů ţivotního cyklu je 

zákazníkem stanovena na 70% (wN = 0,7). Výpočtem dostaneme následující míry hodnoty 

pro zákazníka: 

lis AR 160:                                                        

lis LEK 160:                                                      

Výsledky lze interpretovat tak, ţe při zvýraznění prvku jakosti i nákladů ţivotního cyklu 

má vyšší hodnotu pro zákazníka lis LEK 160, tedy celkově je tento lis vnímán zákazníkem 

lépe. Pokud by tato analýza byla vyuţita pro výběr dodavatele, pak můţu říci, ţe z obou 

hledisek, jak z pohledu jakosti, tak nákladů ŢC technického systému, je lis LEK 160 

jednoznačně výhodnější.  

V rámci toho, ţe se při analýze vyuţívá celkového hodnocení nákladů, které mohou 

vznikat během celého ţivotního cyklu technického systému, jsou tyto závěry 

dlouhodobého charakteru, tedy dle mého názoru přesnější. Pokud bychom hodnotili 

samotný prvek ceny, jak je tomu u běţné analýzy hodnoty pro zákazníka, mohly by se 

během uţívání, v tomto případě lisů, vyskytnout náklady, které by do celkové analýzy 

nebyly zahrnuty. Tedy vypovídací schopnost získaných výsledků by byla velice nízká. 

V tomto případě vidím veliký přínos při propojení analýzy hodnoty pro zákazníka 

s analýzou nákladů ţivotního cyklu, jelikoţ metoda má v tomto provedení další moţnosti 

vyuţití. 
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5.2.5 Mapa hodnoty pro zákazníka 

 

Obr 6: Mapa hodnoty pro zákazníka 

Pomocí mapy hodnoty pro zákazníka budu porovnávat pozici na trhu lisu AR 160 ve 

srovnání s druhým lisem, LEK 160. 

Jako vstupy pro tuto grafickou metodu jsem vyuţila získaných výsledků z předchozích 

nástrojů, především z profilu jakosti a nákladů ŢC technického systému. Konkrétně je to 

hodnota ukazatelů jakosti vnímané trhem (vynášíme na osu X) a relativní úrovně ceny 

(vynášíme na osu Y).  

Linii hodnoty pro zákazníka, podle které poznáme aktuální pozici daného technického 

systému na trhu, jsem stanovila aproximací na základě znalostí váhy prvku jakosti a 

nákladů ŢC. Sklon linie hodnoty pro zákazníka je dán úhlem β, kdyţ 

                                                                                                               (15) 

 

Aktuální pozici lisu AR 160 (červený bod v mapě hodnoty pro zákazníka) jsem získala 

jako průsečík hodnoty ukazatele jakosti vnímané trhem (=0,869) a ukazatele relativní 
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úrovně ceny (=1,08). Z pozice bodu v mapě mohu usoudit, ţe pozice na trhu lisu AR 160 je 

slabá, tento technický systém zaznamenává jednoznačný ústup z trhu. Jelikoţ obecně platí, 

ţe veškeré výrobky, které by se vyskytly nad linií hodnoty pro zákazníka, tedy hodnota 

ukazatele jakosti vnímané trhem je menší neţ jedna, ustupují z trhů (viz Obr 6). 

 

5.2.6 Porovnávací graf hodnoty pro zákazníka 

Porovnávací graf hodnoty pro zákazníka (viz Obr 7) je posední grafickou metodou, která 

můţe pomoci při budoucím rozhodování ve firmě. Pomocí ní jsme schopni určit, v čem a 

proč je daný technický systém lepší, neţ konkurenční.  

Vstupní informace potřebné pro sestrojení grafu nalezneme ve stromu hodnoty pro 

zákazníka (váhy prvků jakosti a nákladů ţivotního cyklu a bodové hodnocení těchto vah), 

profilu jakosti a profilu nákladů ţivotního cyklu (hodnoty poměrů, které se nacházejí 

v pátých sloupcích tabulek číslo 1 a 2 – jak vnímá trh dva porovnávané technické 

systémy). 

Horizontální osa grafu znázorňuje působení znaků jakosti a nákladů ţivotního cyklu, na 

vertikální ose jsou pak jednotlivé znaky jakosti a náklady ţivotního cyklu technického 

systému.  

Z obrázku 7 můţeme vyčíst, ţe je lis AR 160 vnímán zákazníkem hůř, neţ lis LEK 160. 

V grafu převaţují slabé stránky lisu AR 160, např. hlučnost, jmenovitá síla, moţnost 

seřízení zdvihu a náklady na opravárenskou údrţbu. 

Na základě zjištěných informací bych se při budoucím rozhodování o nákupu přiklonila k 

výrobci lisu LEK 160. 
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Obr 7: Porovnávací graf hodnoty pro zákazníka 
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5.3 Analýza hodnoty pro zákazníka – ocelová silniční svodidla  

Pro příklad aplikace analýzy hodnoty pro zákazníka byli osloveni zákazníci společnosti 

ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. Samotné oslovení zákazníků 

bylo provedeno pomocí dotazníků, které byly následně rozeslány elektronickou poštou (viz 

Příloha č.1). Z hlediska podílu na trţbách byli osloveni pouze významní zákazníci 

společnosti. Tito zákazníci byli vybráni zaměstnanci společnosti na základě údajů 

z prodeje. Celkový vzorek čítal jedenáct zákazníků, z toho deset zákazníků dotazník 

vyplnilo, tudíţ návratnost byla 90,9%. 

Součástí dotazníku byl podrobný popis, jakým způsobem dotazník vyplnit, včetně předem 

vyplněného vzoru pro názornost, aby dotazovaní měli co nejméně problémů s jeho 

vyplněním.  

Nejprve byli zákazníci společnosti poţádáni o procentuální vyjádření významu znaků 

jakosti a ceny při výběru potencionálního dodavatele ocelových silničních svodidel.  

Následně bodově hodnotili význam jednotlivých znaků jakosti a atributů ceny (celkem 

rozdělili mezi jednotlivé znaky jakosti 100 bodů a tentýţ počet bodů rozdělili mezi atributy 

ceny).  

V rámci zjednodušení a zefektivnění spolupráce se zákazníky, byly v dotazníku jiţ předem 

navrţeny jednotlivé znaky jakosti a atributy ceny. Tyto navrţené moţnosti však nebyly 

konečným výčtem, ale bylo moţné buď některé znaky jakosti a ceny vypustit, nebo naopak 

doplnit. Moţnosti doplnění však nevyuţil ani jeden z dotazovaných. 

Dalším krokem při vyplňování bylo hodnocení úrovně plnění zvolených znaků jakosti a 

atributů ceny (body 1 - 10; 10 – maximální spokojenost s úrovní plnění poţadavků, 1 – 

nespokojenost s úrovní plnění poţadavků) v porovnání s konkurenčním dodavatelem 

svodidel (konkurenční dodavatel byl hodnocen stejným způsobem).  

V poslední řadě byli dotazovaní poţádáni o uvedení konkurenčního dodavatele, se kterým 

společnost ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. porovnávali. Tento 

údaj nebylo povinné uvádět. 

Na základě získaných informací z dotazníků jsem zpracovala analýzu hodnoty pro 

zákazníka, jejíţ součástí jsou: 

a) strom hodnoty pro zákazníka, 
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b) profil jakosti, 

c) profil ceny, 

d) kvantifikace míry hodnoty pro zákazníka, 

e) mapa hodnoty pro zákazníka, 

f) porovnávací graf hodnoty pro zákazníka. 

 

5.3.1 Strom hodnoty pro zákazníka 

Ve stromu hodnoty pro zákazníka jsou shrnuty názory oslovených zákazníků na prvky 

hodnoty pro zákazníka z pohledu jakosti i ceny. Schopnost výrobků (svodidel) uspokojovat 

potřeby zákazníků jsou shrnuty v jednotlivých znacích jakosti. Ekonomická výhodnost 

nákupu, jak ji vnímá zákazník je vyjádřena jednotlivými atributy ceny.  

Oslovení zákazníci společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. 

vybírali z uvedených znaků jakosti a atributů ceny, které jsou z jejich pohledu rozhodující 

při rozhodování o nákupu silničních ocelových svodidel. Dále pak procentuálně ohodnotili 

významnost prvků jakosti a ceny, následně pak bodově hodnotili závaţnost jednotlivých 

znaků jakosti a atributů ceny (celkově rozdělili 100 bodů mezi atributy ceny a 100 bodů 

mezi znaky jakosti).  

Uvedený postup jsem volila po konzultaci ve společnosti ArcelorMittal Distribution 

Solutions Czech Republic, s.r.o. vzhledem k aktuálnímu stavu trţního prostředí. Důvodem 

bylo zjednodušení práce s dotazníky pro oslovené zákazníky společnosti, a také zrychlení a 

zjednodušení komunikace.  

Jak je z obrázku 8 patrné, procentuální podíl prvků jakosti je 32%, tedy při rozhodování o 

pořízení produktu jsou zákazníci ovlivněni jakostí produktu z 32%. Cena pak získala 

zbývajících 68%, je tedy patrné, ţe zákazníci jsou při pořizování produktu ovlivněni z větší 

části prvky ceny.  

Co se týká jednotlivých znaků jakosti, největší váhu mají pro zákazníky: flexibilita 

dodavatele (30 bodů), komplexnost dodávky (17,5 bodů), tloušťka vrstvy zinku (17,5 

bodů) a způsob dopravy (13 bodů).  

Nejvyšší hodnocení vah jednotlivých atributů ceny mají: pořizovací cena (41 bodů), 

mnoţstevní slevy (24,5 bodů) a platební podmínky (20,5 bodů).
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Hodnota pro zákazníka

(svodidla)

Jakost

32 %

Cena 

68 %

Tloušťka vrstvy 

zinku

17,5 b.

Komplexnost 

dodávky

17,5 b.

Pasivace

6 b.

Dostupnost 

náhradních dílů

7,5 b.

Způsob dopravy

13 b.

Dodání 

spojovacího 

materiálu

6 b.

Montáž

2,5 b.

Flexibilita 

dodavatele

30 b.

Pořizovací cena

41 b.

Platební podmínky

20,5 b.

Množstevní slevy

24,5 b.

Záruční servis

1,5 b.

Pozáruční servis

0,5 b.

Délka záruční 

lhůty

12 b.

 

Obr 8 : Strom hodnoty pro zákazníka (ocelová svodidla)
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5.3.2 Profil jakosti 

Tab 3: Profil jakosti – ocelová svodidla 

 

 

Pro zpracování profilu jakosti (viz Tab 3) jsem vyuţila některé údaje ze stromu hodnoty 

pro zákazníka a to seznam znaků jakosti (uvedeno v prvním sloupci tabulky) a váhy 

jednotlivých znaků jakosti, které jsou ve stromu hodnoty pro zákazníka uvedeny v podobě 

bodového hodnocení (druhý sloupec tabulky). V tabulce jsou zaznamenány průměry 

hodnot získaných z dotazníků, způsob výpočtu a původní hodnoty jsou uvedeny v Příloze 

č.2. 

Ve třetím a čtvrtém sloupci tabulky jsou zaznamenány údaje o úrovni znaků jakosti našeho 

a konkurenčního produktu, tak, jak jsou vnímány trhem. Údaje byly získány tak, ţe 

zákazníci byli v dotazníku poţádáni o ohodnocení jednotlivých znaků jakosti, a to škálou 

od 1 – 10. Byly hodnoceny jak produkty společnosti, tak produkty konkurence. Hodnota 10 

odpovídá maximálně pozitivním vnímání, hodnota 1 naopak maximálně negativnímu 

vnímání. V tabulce ve třetím a čtvrtém sloupci jsou uvedeny průměry za celý vzorek 

oslovených zákazníků. Všechny hodnoty jsou uvedeny v Příloze č.3.  

Příklad: Flexibilita dodavatele je u konkurenčního výrobce ocelových svodidel hodnocena 

vyšším číslem, coţ znamená, ţe zákazníci obecně vnímají konkurenčního dodavatele 

z tohoto hlediska lépe. Jinými slovy je konkurence podle zákazníku flexibilnější, neţ 

společnost ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. 

Znaky jakosti Váha znaků ArcelorMittal Konkurence Poměr
Dílčí ukazatel 

jakosti
Poměr

Dílčí ukazatel 

jakosti

Tloušťka vrstvy zinku 17,5 8,67 8,6 1,01 17,6 1,0 17,4

Pasivace 6 6 6,25 0,96 5,8 1,0 6,3

Dodání spojovacího 

materiálu

6 4,71 7 0,67 4,0 1,5 8,9

Dostupnost náhradních 

dílů

7,5 4,2 5,8 0,72 5,4 1,4 10,4

Způsob dopravy 13 3,67 5 0,73 9,5 1,4 17,7

Montáţ 2,5 1 2 0,50 1,3 2,0 5,0

Komplexnost dodávky 17,5 6 6,5 0,92 16,2 1,1 19,0

Flexibilita dodavatele 30 3,9 6,67 0,59 17,6 1,7 51,3

Celkem bodů: 100

0,774 1,358

5,20 6,57

Ukazatel jakosti vnímané trhem:

Míra spokojenosti zákazníků s jakostí:
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V pátém sloupci tabulky je poměr hodnot ze sloupců tři a čtyři. Tyto hodnoty vyjadřují, jak 

je daný znak vnímán zákazníky. V tomto případě jsou hodnoty maximálně rovny jedné. 

Kaţdá hodnota, která je menší neţ jedna vyjadřuje skutečnost, ţe je daný znak vnímán 

zákazníky lépe u konkurenčního dodavatele. Tato situace nastala u šesti znaků jakosti 

z osmi. Ve zbývajících dvou případech je vnímání zákazníků společnosti a konkurenčních 

svodidel totoţné.  

Jiţ z těchto závěrů vyplývá, ţe pro vylepšení vnímání ocelových svodidel společnosti 

ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. je potřeba se zaměřit i na 

některé ze znaků jakosti. Pro zjištění, které ze znaků jakosti jsou naší slabou stránkou a 

zároveň jsou zákazníky povaţovány za důleţité, můţeme vyuţít znalosti vah znaků jakosti 

hodnot poměru z pátého sloupce tabulky. Například velice důleţitým znakem jakosti je pro 

zákazníky flexibilita dodavatele, její váha je 30 bodů. Zároveň je tento znak pro společnost 

slabou stránkou, jelikoţ hodnota poměru je 0,6, tedy u konkurence vnímána lépe. Další 

příkladem můţe být způsob dopravy. Váha je u tohoto znaku 13 bodů a hodnota poměru je 

0,7. Závěr je v tomto případě stejný, zákazníkem je vnímán způsob dopravy lépe u 

konkurenčního dodavatele ocelových svodidel. 

V sedmém sloupci jsou uvedeny převrácené hodnoty ze sloupce pátého. Osmý sloupec 

obsahuje hodnoty sedmého sloupce vynásobené stem. Tyto hodnoty jsou potřebné pro 

následující nástroje analýzy hodnoty pro zákazníka. 

Doplňkovým způsobem kvantifikace je výpočet míry spokojenosti zákazníků s jakostí. 

Hodnoty se vypočítávají tak, ţe údaje ze sloupců tři a čtyři se vynásobí druhým sloupcem, 

součiny se sečtou a podělí stem. Dle získaných údajů můţu opět konstatovat, ţe 

konkurence je zákazníky vnímána lépe, neţ společnost ArcelorMittal Distribution 

Solutions Czech Republic, s.r.o. 
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5.3.3 Profil ceny 

Tab 4: Profil ceny – ocelová svodidla 

 

 

Údaje pro zpracování profilu ceny (viz Tab 4) jsem získala obdobně jako u profilu jakosti. 

Vyuţila jsem informací ze stromu hodnoty pro zákazníka, atributy ceny jsou uvedeny 

v prvním sloupci a průměrné hodnoty bodového hodnocení vah jednotlivých atributů ceny. 

Všechny hodnoty, na základě kterých jsem vypočetla průměry vah, jsou uvedeny v Příloze 

4. 

V dalších dvou sloupcích jsou uvedeny hodnoty, které vyjadřují úroveň vnímání 

jednotlivých atributů ceny zákazníky. I v tomto případě bylo pouţito bodové hodnocení 1 – 

10, kde 10 je maximálně pozitivní vnímání, 1 – maximálně negativní. 

Poměr uvedený v pátém sloupci tabulky vyjadřuje, jak vnímají zákazníci atributy ceny 

našeho a konkurenčního produktu. I zde jsou všechny hodnoty menší, nebo rovny jedné. 

Z toho plyne, ţe zákazníci vnímají produkt společnosti buď stejně, nebo hůř, neţ produkt 

konkurenčního dodavatele.  

Příklad: Atributy ceny záruční a pozáruční servis vnímají zákazníci stejně náš i 

konkurenční produkt, hodnota poměru je rovna jedné. Naopak mnoţstevní slevy jsou u 

konkurence vyšší, jelikoţ je dotazovaní hodnotili vyšším počtem bodů a hodnota poměru 

je menší neţ jedna. 

Atributy ceny Váha ArcelorMittal Konkurence Poměr

Pořizovací cena 41 5,80 6,83 0,85

Platební podmínky 20,5 4,50 4,67 0,96

Délka záruční lhůty 12 4,89 5,20 0,94

Záruční servis 1,5 7 7 1,00

Pozáruční servis 0,5 10 10 1,00

Mnoţstevní slevy 24,5 2,40 5,67 0,42

Celkem bodů: 100

4,63 5,93

Ukazatel míry cenové konkurenční schopnosti: 0,78

1,28

Míra spokojenosti zákazníků s cenou

Ukazatel relativní úrovně ceny:
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I zde můţeme na základě zjištěných výsledků odhalit první moţnosti zlepšování, a to 

stejným způsobem jako u profilu jakosti. Například pořizovací cena produktu je hodnocena 

výrazně vysokou vahou (41 bodů) a poměr je menší neţ jedna, konkrétně 0,85. Můţeme 

z toho usoudit, ţe nabízené produkty jsou u konkurence levnější a právě cena hraje největší 

roli při rozhodování zákazníků o zakoupení ocelových svodidel. Další moţností pro 

zlepšování se jeví jiţ zmiňované mnoţstevní slevy. Mají pro zákazníky druhou nejvyšší 

váhu (24 bodů) a dle hodnoty poměru jsou konkurenčními dodavateli nabízeny vyšší slevy, 

neţ u společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. 

Míra spokojenosti zákazníků s cenou je počítána stejným způsobem jako u profilu jakosti, 

její interpretace je také stejná. Tedy zákazníci jsou více spokojeni s cenou u konkurenčních 

produktů. 

Ukazatel míry cenové konkurenční schopnosti se počítá podělením míry spokojenosti 

zákazníků s cenou našeho a konkurenčního produktu. Hodnota 0,78 znamená, ţe 

z ekonomického hlediska je konkurenční výrobek pro zákazníka o 22% přitaţlivější. 

Ukazatel relativní úrovně ceny je převrácená hodnota ukazatele míry cenové konkurenční 

schopnosti, tento ukazatel pouţiji u dalších nástrojů analýzy hodnoty pro zákazníka. 

 

5.3.4 Kvantifikace míry hodnoty pro zákazníka 

Údaje z profilu jakosti a profilu ceny lze vyuţít při kvantifikaci míry hodnoty pro 

zákazníka (označujeme MHPZ). 

Obecně pro výpočet platí:                       (16) 

Kde:  

UQ Ukazatel jakosti vnímané trhem (údaj z profilu jakosti) 

wQ Váha prvku jakosti ze stromu hodnoty pro zákazníka 

UN Ukazatel míry cenové konkurenční schopnosti (údaj z profilu ceny) 

wN Váha prvku ceny ze stromu hodnoty pro zákazníka 
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Ze stromu hodnoty pro zákazníka je patrné, ţe zákazníci ocenili prvek jakosti vahou 32% 

(tedy wQ = 0,32). Váha prvku ceny byla zákazníky stanovena na 68% (wN = 0,68). 

Výpočtem dostaneme následující míry hodnoty pro zákazníka: 

 

                                                           

                                                        

 

Ze získaných výsledků můţeme vyvodit, ţe konkurenční produkt má pro zákazníky vyšší 

hodnotu. Potvrzují to i hodnoty ukazatelů míry cenové konkurenční schopnosti a jakosti 

vnímané trhem. V obou případech zákazník hodnotí konkurenční výrobek lépe (vyššími 

čísly).  

Prvkům ceny zákazníci přisuzují vyšší váhu neţ prvkům jakosti. Nabízí se tedy jako 

jednodušší cesta, jak zvýšit hodnotu míry hodnoty pro zákazníka, zvýšit ukazatel cenové 

konkurenční schopnosti. Toho by se dalo dosáhnout buď sníţením ceny, nebo nabízením 

mnoţstevních (nebo i jiných) slev svým zákazníkům.  

Pokud by toto řešení nebylo z ekonomického hlediska pro společnost přípustné, nabízí se 

další řešení, a to výrazné zvýšení hodnoty ukazatele jakosti vnímané trhem. Dle zvolených 

znaků jakosti by mohlo k lepšímu vnímání jakosti zákazníky výrazně přispět zlepšení 

flexibility společnosti, dále volba jiného způsobu dodávání produktů a zlepšení 

komplexnosti dodávek. 

Pokud bychom se snaţili o vyrovnání obou rovnic míry hodnoty pro zákazníka, 

v uvedených znacích jakosti by musela společnost ArcelorMittal Distribution Solutions 

Czech Republic, s.r.o. dosáhnout maximálního hodnocení ze strany zákazníků a zároveň 

zvýšit hodnocení u některých atributů ceny, nejlépe u pořizovací ceny a mnoţstevních slev. 

Toto zvýšení u atributů ceny by mělo být alespoň o 3 body. V takovém případě by 

společnost dosáhla stejného vnímání zákazníky jako má konkurence. 
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5.3.5 Mapa hodnoty pro zákazníka 

 

Obr 9: Mapa hodnoty pro zákazníka – ocelová svodidla 

Vstupem pro grafický nástroj, mapu hodnoty pro zákazníka (viz Obr 9), jsou výstupy 

z předešlých nástrojů (profilu jakosti a ceny). Jsou to Hodnota ukazatelů jakosti vnímané 

trhem a relativní úroveň ceny. Osa x vyznačuje ukazatele jakosti vnímané trhem, které 

jsme získali na základě výpočtů v profilu jakosti. Osa y vyznačuje ukazatele relativní 

úrovně ceny, která je jedním z výstupů profilu ceny. 

Důleţitou součástí grafu je linie hodnoty pro zákazníka, která se stanoví pomocí 

aproximace. Vyuţívá se při tom znalosti váhy prvku jakosti a prvku ceny, které jsou známy 

ze stromu hodnoty pro zákazníka. Sklon linie hodnoty je určen úhlem β, pro který platí: 

                                                        
  

  
 
    

    
                    (17) 

               

Pomocí Určení linie hodnoty pro zákazníka jsme schopni poznat pozici na trhu. V tomto 

případě se červeně vyznačený bod v grafu nachází nad linií hodnoty. To znamená, ţe daný 

produkt zaznamenává výrazný ústup z trhů. Ideální situací by bylo, kdyby se bod nacházel 

pod linií hodnoty, znamenalo by to, ţe produkt posiluje svou pozici na trhu. 

0,7

1

1,3

0,7 1 1,3

β

Lh
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5.3.6 Porovnávací graf hodnoty pro zákazníka 

 

 

Obr 10: Porovnávací graf hodnoty pro zákazníka 
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Pomocí posledního nástroje, porovnávacího grafu hodnoty pro zákazníka (viz Obr 10) jsme 

schopni určit v čem, a proč jsou naše výrobky lepší, nebo horší neţ konkurenční. Vstupní 

informace pro sestrojení grafu jsou nám známy jiţ ze stromu hodnoty pro zákazníka, 

profilu jakosti a ceny. Ze stromu hodnoty vyuţíváme váhy prvků jakosti a ceny, a také 

bodové hodnocení jednotlivých atributů ceny a znaků jakosti. Z profilu jakosti a ceny 

vyuţijeme hodnoty poměrů vnímání našeho produktu a konkurenčního. 

Z grafu můţeme vyčíst, ţe většina zvolených znaků jakosti i atributů ceny jsou spíše 

slabinami společnosti. Největší slabou stránkou a tudíţ příleţitostí ke zlepšení vidí 

zákazníci společnosti v mnoţstevních slevách, jejich poskytnutí bych povaţovala v tomto 

případě za prioritu. Následně bych vyzdvihla flexibilitu dodavatele, pořizovací cenu a 

způsob dopravy. V těchto bodech by společnost měla také zvaţovat zlepšení, aby byla lépe 

schopna poskytovat svým zákazníkům minimálně srovnatelné produkty a sluţby jako 

konkurenční společnosti. 

 

6 Vyhodnocení zjištění a návrhy na zlepšení. 

V této kapitole budou uvedeny návrhy na zlepšení a vyhodnocena zjištění pro kaţdý 

z produktů, na kterých byla analýza aplikována. 

Lisy 

Předmětem porovnání byly dva lisy, lis AR 160 a LEK 160, které patří mezi vyuţívané 

technické systémy ve společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, 

s.r.o. Ve všech pouţitých nástrojích hodnoty pro zákazníka je patrné, ţe lis LEK 160 

z pohledu zákazníka, tedy společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech 

Republic, s.r.o., jako výhodnější z pohledu jakosti i ceny.  

V profilu jakosti je rozdíl mezi vnímáním lisů patrnější, v profilu nákladů ţivotního cyklu 

technického systému se zjištěné hodnoty vyrovnávají, ale přesto je lis LEK 160 hodnocen 

lépe. Při kvantifikaci míry hodnoty pro zákazníka má lis LEK 160 vyšší hodnotu pro 

zákazníka, hodnota MHPZ je 1,1085, u druhého lisu je hodnota MHPZ rovna 0,9117. 

Celkově je lis LEK 160 zákazníkem vnímán lépe, tedy při nákupu by byl tento lis pro 

zákazníka jednoznačně výhodnější jak z pohledu jakosti, tak z pohledu nákladů ţivotního 

cyklu. 
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Při vyuţití grafické metody, mapa hodnoty pro zákazníka, jsem vyuţila získaných 

výsledků z předchozích nástrojů. Porovnala jsem pozici na trhu lisu AR 160 ve srovnání 

s lisem LEK 160. Jednoznačně z výsledku vyplývá, ţe lis AR 160 zaznamenává ústup 

z trhu, jeho pozice je velice slabá. 

Další uţitou grafickou metodou je porovnávací graf hodnoty pro zákazníka. Z ní jsou 

patrné slabé stránky lisu AR 160, který opět vnímán zákazníkem hůře. Mezi zmíněné slabé 

stránky patří především hlučnost, jmenovitá síla, náklady na opravárenskou údrţbu a 

moţnost seřízení zdvihu. Při rozhodování o nákupu bych se opět přiklonila k výrobci lisu 

LEK 160. 

Ze všech parciálních výsledků vyplývá, ţe pokud by se společnost rozhodovala o koupi 

technického systému, měl by se přiklonit k výrobci lisu LEK 160. Tato metoda výběru 

dodavatele je velice přínosná, především s ohledem na podrobnost rozpracování celkových 

nákladů ţivotního cyklu a zároveň díky zohlednění prvků jakosti technického systému. Jak 

je patrné z dat pořízení lisů, technické systémy se pořizují na i několik desítek let, proto je 

orientace pouze na základě pořizovací ceny nevhodné. Do budoucna bych vyuţití stejného 

postupu při výběru dodavatele vřele doporučila. 

Ocelová silniční svodidla 

Při praktické aplikaci analýzy hodnoty pro zákazníka byla zákazníky společnosti 

ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. hodnocena ocelová silniční 

svodidla.  

Z výsledků profilu jakosti můţeme soudit, ţe celkově jsou konkurenční ocelová svodidla 

vnímána zákazníky pozitivněji, jelikoţ všechny hodnoty vyjadřující vnímání zákazníků 

byly maximálně rovny jedné. Především se jako moţností ke zlepšení nabízí flexibilita 

dodavatele, která má pro zákazníky vysokou váhu a je hodnocena hůře neţ flexibilita 

konkurenčních dodavatelů. Další moţností ke zlepšení je způsob dopravy svodidel, tento 

prvek jakosti je také hodnocen u konkurence lépe. 

V profilu ceny nastala podobná situace jako u profilu jakosti, všechny hodnoty, které 

vyjadřují míru vnímání ceny zákazníkem, jsou maximálně rovny jedné, tedy je konkurence 

vnímána pozitivněji. Ke zlepšení vnímání produktů společnosti ArcelorMittal Distribution 

Solutions Czech Republic, s.r.o. by mohlo přispět srovnání a vyváţení pořizovací ceny 

svodidel s konkurencí, protoţe právě cena hraje u zákazníků největší roli při výběru 
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dodavatele. Další příleţitostí ke zlepšení vidím v nabízení výhodnějších mnoţstevních 

slev. 

Ze získaných výsledků dalšího nástroje, kvantifikace míry hodnoty pro zákazníka, můţeme 

vyvodit, ţe obecně jsou konkurenční produkty vnímány zákazníky lépe. Prvkům ceny jsou 

zákazníky přidělovány vyšší váhy, neţ je tomu u prvků jakosti. Jeví se tedy jako 

jednodušší způsob zvýšení míry hodnoty pro zákazníka zvýšení ukazatele cenové 

konkurenční schopnosti. V takovém případě by musela společnost sníţit cenu ocelových 

svodidel takovým způsobem, aby byla srovnatelná s cenou produktu konkurenčního 

dodavatele, nebo poskytováním výhodnějších slev (např. mnoţstevních slev) zákazníkům. 

Pokud by bylo toto řešení z ekonomických důvodů nepřípustné, dalším řešením je zvýšení 

hodnoty ukazatele jakosti vnímané trhem. Dle porovnávaných znaků jakosti, by 

k výraznějšímu zlepšení vnímání jakosti přispělo zejména zvýšení flexibility společnosti, 

současně se zvolením jiného způsobu dodávek produktů a zlepšení komplexnosti dodávek. 

Aby byly hodnoty vnímání společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech 

Republic, s.r.o. a konkurenčních dodavatelů ze strany zákazníků, je potřeba dosáhnout 

maximálně pozitivního hodnocení všech zmíněných znaků jakosti (flexibilita dodavatele, 

způsob dodávaní produktů a komplexnost dodávek) a zároveň zvýšení hodnocení atributů 

ceny (pořizovací cena a mnoţstevní slevy) alespoň o 3 body. Pokud by takového zvýšení 

úrovně vnímání zákazníky bylo dosaţeno, pak by byla společnost ArcelorMittal 

Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. ve výsledcích na stejné úrovni, jako 

konkurence. 

Z mapy hodnoty pro zákazníka plyne, ţe daný produkt zaznamenává výrazný ústup z trhů, 

jelikoţ se nachází vysoko nad linií hodnoty pro zákazníka, v ideálním případě by se musel 

nacházet pod linií, kdy by bylo znatelné posilování pozice na trhu. Zlepšení pozice na trhu 

je moţné dosáhnout stejným způsobem, jako je uvedeno v předchozím odstavci. 

Z posledního uţitého nástroje, porovnávacího grafu hodnoty pro zákazníka můţeme určit 

veškeré slabé stránky. Většina zvolených znaků jakosti a atributů ceny jsou v tomto 

případě zákazníky vnímány spíše jako slabiny společnosti. Na základě získaných výsledků 

vidím jako největší příleţitosti ke zlepšování nabízení mnoţstevních slev, zlepšení 

flexibility dodavatele, sníţení pořizovací ceny a změna způsobu dopravy produktů 

zákazníkům. 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce byl rozvoj analýzy hodnoty pro zákazníka a následná praktická 

aplikace vypracovaného postupu.  

V úvodní teoretické části práce jsem se věnovala vazbě pojmu „hodnota pro zákazníka“ na 

normy ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 9004:2010 a EFQM Model Excelence. 

Normy bohuţel s tímto pojmem nepracují, pouze poukazují na potřebu měření 

spokojenosti zákazníka, určování poţadavků zákazníků a realizaci zpětné vazby od 

zákazníků jako jeden z moţných způsobů získání potřebných vstupních informací o úrovni 

vnímání vyráběných produktů, nebo poskytovaných sluţeb. Absence pojmu je dle mého 

názoru nedostatkem, jelikoţ aplikace analýzy hodnoty pro zákazníka je jednou z moţností, 

jak zmíněné poţadavky normy realizovat. Naproti tomu EFQM Model Excelence se 

problematice hodnoty pro zákazníka věnuje v dílčím kritériu 5b. Zde jsou uvedeny 

konkrétní činnosti, které vedou k optimalizaci hodnoty pro zákazníka. 

V teoretických východiscích analýzy nákladů ţivotního cyklu a analýzy hodnoty pro 

zákazníka jsem porovnávala různé přístupy autorů k měření nákladů ţivotního cyklu a 

postup vývoje od měření spokojenosti zákazníků k podrobnější analýze hodnoty pro 

zákazníka.  

Praktická část práce je věnovaná aplikaci navrţeného postupu na propojení obou analýz a 

také aplikaci analýzy hodnoty pro zákazníka na ocelová silniční svodidla.  

Propojení spočívá v nahrazení atributů ceny náklady ţivotního cyklu při aplikaci analýzy 

hodnoty pro zákazníka u technických systémů. Hlavní přínos navrţené metody propojení 

analýzy hodnoty pro zákazníka a nákladů ţivotního cyklu technických systémů vidím 

především v tom, ţe poskytuje údaje, které přispějí k vyšší objektivitě v procesech 

manaţerského rozhodování. Zmíněnou metodu můţeme například efektivně vyuţít při 

nákupu nového technického systému, který vyţaduje detailnější propracování všech 

cenových i kvalitativních aspektů při výběru dodavatele.  
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Příloha č.1: Dotazník pro zákazníky společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions 

Czech Republic, s.r.o. 

 

DOTAZNÍK 
         

          V tomto jednoduchém dotazníku prosíme o definování znaků jakosti a atributů ceny,  

které jsou pro vás směrodatné při výběru dodavatele ocelových svodidel. Pro ilustraci  

jsou u obou případů uvedeny některé příklady, které je moţno obodovat. Konečný seznam  

je však zcela na vašem uváţení, a proto máte moţnost doplnit znaky jakosti i atributy ceny,  

které by se dle vašeho názoru v tomto výčtu měly vyskytovat. 

           Způsob vyplnění: 

         1) Nejprve do dotazníku vepište, nakolik vás při výběru dodavatele ovlivňuje jakost  

výrobku a jeho cena (vyjádřeno v procentech).  

2) Následně ohodnoťte body 0 – 100 jednotlivé znaky jakosti a atributy ceny  

(kaţdé zvlášť, součet musí být u obou roven 100 bodů), podle důleţitosti. 

100 – má pro vás velký význam při výběru 

dodavatele 

      0 – bezvýznamné při výběru dodavatele 

       
3) Do sloupců označených jako "úroveň znaků" ohodnoťte škálou 1-10 , jak vnímáte  

působení kaţdého ze znaků (míru plnění vámi zvolených znaků) u našeho výrobku  

(označeno "DS, s.r.o.") a jednoho, vámi zvoleného, konkurenčního dodavatele  

ocelových svodidel. Ohodnoťte pouze ty znaky, které mají počet bodů v prvním sloupci  

větší, neţ 0. 

1 - maximálně negativní 

hodnocení 

        10 - maximálně pozitivní vnímání 

        
4) Uveďte, prosím, kterého konkurenčního dodavatele jste při vyplňování dotazníku zvolili. 

    



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znaky jakosti: %
Počet 

bodů
Znak

DS, 

s.r.o.

Konku

rence

Počet 

bodů
Znak

DS, 

s.r.o.

Konku

rence

Tloušťka vrstvy zinku Montáţ

Pasivace Komplexnost dodávky

Dodání spojovacího materiálu Flexibilita dodavatele

Dostupnost náhradních dílů

Způsob dopravy

0 100zbývá přidělit bodů:rozdělili jste bodů:

Úroveň znaků Úroveň znaků

Atributy ceny: %
Počet 

bodů
Znak

DS, 

s.r.o.

Konku

rence

Počet 

bodů
Znak

DS, 

s.r.o.

Konku

rence

Pořizovací cena Mnoţstevní slevy

Platební podmínky

Délka záruční lhůty

Záruční servis

Pozáruční servis

0 100

Vámi zvolený konkurenční dodavatel:

Děkujeme za váš čas při vyplnění dotazníku!

zbývá přidělit bodů:rozdělili jste bodů:

Úroveň znaků Úroveň znaků
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Příloha č.2: Tabulka původních hodnot a výpočet průměrných hodnot vah znaků jakosti a atributů ceny 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Znaky jakosti Průměr

Tloušťka vrstvy zinku 0 20 10 20 25 20 15 30 10 25 17,5

Pasivace 0 5 5 10 5 10 10 0 5 10 6

Dodání spojovacího materiálu 20 5 10 5 5 0 5 10 0 0 6

Dostupnost náhradních dílů 30 0 20 0 0 0 10 5 10 0 7,5

Způsob dopravy 0 20 5 20 5 30 10 20 10 10 13

Montáţ 0 5 0 5 10 0 0 0 5 0 2,5

Komplexnost dodávky 10 15 20 10 25 10 15 20 30 20 17,5

Flexibilita dodavatele 40 30 30 30 25 30 35 15 30 35 30

Atributy ceny

Pořizovací cena 40 45 30 40 35 40 50 40 50 40 41

Platební podmínky 30 15 20 20 20 20 15 20 30 15 20,5

Délka záruční lhůty 10 10 20 10 15 10 20 10 0 15 12

Záruční servis 0 0 10 0 0 0 5 0 0 0 1,5

Pozáruční servis 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0,5

Mnoţstevní slevy 20 30 15 30 30 30 10 30 20 30 24,5

Váhy zvolených znaků jakosti a atributů ceny:
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Příloha č.3: Vnímání působení znaků jakosti a atributů ceny oslovenými zákazníky 

 

 

 

Vnímání působení znaků jakosti a atributů ceny- ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Znaky jakosti Průměr

Tloušťka vrstvy zinku  - 10 10 9 10 5 7 10 9 8 8,67

Pasivace  - 6 10 7 2 5 5  - 5 8 6,00

Dodání spojovacího materiálu 2 5 1 7 6  - 3 9  -  - 4,71

Dostupnost náhradních dílů 1  - 5  -  -  - 5 5 5  - 4,20

Způsob dopravy  - 6 1 1 4 1 4 10 1 5 3,67

Montáţ  -  -  - 1 1  -  -  - 1  - 1,00

Komplexnost dodávky 4 4 5 8 6 5 6 10 5 7 6,00

Flexibilita dodavatele 1 2 2 8 3 1 6 8 5 3 3,90

Atributy ceny

Pořizovací cena 2 4 5 8 8 3 8 8 7 5 5,80

Platební podmínky 2 5 5 7 6 2 5 7 3 3 4,50

Délka záruční lhůty 1 2 5 10 3 5 5 10  - 3 4,89

Záruční servis  -  - 10  -  -  - 4  -  -  - 7,00

Pozáruční servis  -  - 10  -  -  -  -  -  -  - 10,00

Mnoţstevní slevy 1 3 1 1 4 1 4 5 1 3 2,40
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Vnímání působení znaků jakosti a atributů ceny - konkurence

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Znaky jakosti Průměr

Tloušťka vrstvy zinku  - 7 10  -  -  - 7 10 9  - 8,60

Pasivace  - 5 10  -  -  - 5  - 5  - 6,25

Dodání spojovacího materiálu 2 5 10  -  -  - 8 10  -  - 7,00

Dostupnost náhradních dílů 3  - 10  -  -  - 5 6 5  - 5,80

Způsob dopravy  - 3 10  -  -  - 6 5 1  - 5,00

Montáţ  - 3  -  -  -  -  -  - 1  - 2,00

Komplexnost dodávky 3 5 10  -  -  - 6 10 5  - 6,50

Flexibilita dodavatele 1 7 10  -  -  - 6 9 7  - 6,67

Atributy ceny

Pořizovací cena 2 4 10  -  -  - 8 8 9  - 6,83

Platební podmínky 4 3 1  -  -  - 5 7 8  - 4,67

Délka záruční lhůty 5 1 5  -  -  - 5 10  -  - 5,20

Záruční servis  -  - 10  -  -  - 4  -  -  - 7,00

Pozáruční servis  -  - 10  -  -  -  -  -  -  - 10,00

Mnoţstevní slevy 4 2 5  -  -  - 7 7 9  - 5,67
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