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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá využitím metod plánování jakosti v inovačních procesech.                               

Cílem této práce je poskytnutí informace všem zainteresovaným stranám o tom, že inovační                         

procesy úzce souvisí s procesy plánování jakosti.  

První část práce je zaměřena na teoretický úvod do problematiky inovací, inovačních                             

procesů a vybraných metod pro podporu těchto procesů. Na konci této části je navržen                             

univerzální postup inovačního procesu.  

Druhá část práce se zabývá porovnáním inovačních procesů s procesy plánování jakosti,                       

návrhem využití metod plánování jakosti při realizaci inovačních procesů a návrhem využití                          

metod pro podporu inovačních procesů při plánování jakosti. V této části jsou také provedena                           

dvě vyhodnocení vhodnosti využití všech metod při realizaci inovačního procesu. 

Klíčová slova:  

Inovace, jakost (kvalita), plánování jakosti, proces, výrobek, metody a nástroje, analýza,                        

návrh. 

 

ABSTRACT 

 

This Diploma thesis deals with the use of quality planning methods in innovation processes.                           

The aim of the thesis is to provide to all interested parties information                                                                   

that  processes of innovation are closely linked to processes of quality planning.  

The first part is focused on theoretical introduction to innovation and innovation processes                         

issues and selected methods to support these processes. At the end of this part is proposal                                     

the universal procedure of innovation process.  

The second part deals with the comparison of innovation processes with processes                                          

of quality planning, proposal for the use of quality planning methods in the implementation                                

of innovation processes and proposal for the use of methods to support innovation processes                                 

in the quality planning. In this part also are performed two evaluation of suitability for the use                         

of all methods in the implementation of  innovation process. 

 

Key words:  

Innovation, quality, quality planning, process, product, methods and tools, analysis, design. 
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ÚVOD 

 

V současném období se jednotlivé organizace potýkají s mnoha změnami, které musejí 

správně pochopit a úspěšně realizovat, aby obstály v konkurenčním boji a udržely si tak své 

dosavadní postavení na trhu, nebo jej zlepšily.  

Tyto změny jsou impulsem pro inovace. Inovace představují obnovu, rozšíření, zlepšení,                

ale také novost ve výrobní, marketingové, obchodní a další činnosti. Jsou základem neustálého 

zlepšování image organizace. Inovace úzce souvisí s invencí, která představuje novou myšlenku, 

nápad zjištěný na základě tvůrčí činnosti, inovace je pak úspěšně realizovaná invence.  

Existuje řada definic inovací, které jsou výsledkem zkušeností různých autorů nebo 

významných organizací působících v této oblasti. V podstatě se ovšem dá říci, že není přesné 

vymezení tohoto pojmu, a proto záleží na konkrétních podmínkách samotné organizace, jakým 

způsobem bude realizovat svou inovaci. 

Inovace nesmí působit jako něco, co bylo sice realizováno, ale nepřináší určitou kvalitu. 

Kvalita (jakost) představuje splnění specifických požadavků souborem inherentních znaků.                 

To znamená, že také souvisí s inovacemi a to především v procesech jejího plánování. 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo provést analýzu vhodnosti využití metod plánování 

jakosti při realizaci inovačních procesů. V práci jsou popsány, jak inovační procesy, tak i procesy 

plánování jakosti, včetně metod, pomocí nichž se realizují. Také je navržen univerzální postup 

inovačního procesu. Dále je provedeno porovnání inovačních procesů s procesy plánování 

jakosti. Výsledkem je konkrétní návrh využití metod plánování jakosti v inovačních procesech                 

a také návrh využití metod pro podporu inovačních procesů při plánování jakosti.  
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1. INOVACE, VÝZNAM, ZÁKLADNÍ POJMY, ANALÝZA SOUČASNÝCH PŘÍSTUPŮ 

______________________________________________________________________________ 

 

V historii každého podniku je minimálně jeden okamžik, kdy se musíte dramaticky změnit, 

abyste se dostali na vyšší úroveň. Když tento okamžik zmeškáte, začnete upadat [15].“ 

 

Andrew S. Grove 

  Bývalý ředitel Intel Corporation 

 

V této kapitole se budeme zabývat teoretickými východisky problematiky inovací. 

 

1.1 Základní pojmy 

Pojem inovace vznikl z latinského slova „innovare“, což znamená obnovovat. Z významu 

slova je zřejmé, že jde o novinku, novost či obnovu v lidské činnosti i myšlení [5].  

Z tohoto pojetí vyplývá, že inovace je organickou součástí činnosti člověka, který je tvůrcem       

a realizátorem. Ne každý profesionální pracovník ve výrobě může být dobrým inovátorem. 

K tomu jsou nezbytné určité předpoklady [3]: 

 

 vysoká inteligenční úroveň (opírající se o vzdělání v daném oboru); 

 bohatá praktická zkušenost; 

 invenční a intuitivní schopnost umožňující získat nové nápady v předstihu před 

konkurencí a efektivně je uplatnit v inovační politice podniku. 

 

Podle mého názoru nelze pojem inovace přesně definovat. Inovace mají velmi široké 

vymezení. Myslím však, že každý, kdo se trochu bude zabývat problematikou inovací,                    

bude schopen sám obecně definovat tento pojem. V podstatě lze konstatovat, že inovace vždy 

budou představovat určitou změnu.  

V konečném důsledku platí, že kdo potřebuje inovovat, musí si sám stanovit, co pro něj 

inovace představují s ohledem na své podmínky a ostatní ovlivňující faktory, aby byl úspěšný. 

Přesto existuje řada definic, které si jejich autoři upravují pro své účely a využití, a které nějakým 

způsobem inovace vymezují, pojďme si nyní představit některé z nich. 
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Pojem inovace se poprvé objevil před I. světovou válkou. Josef Alois Schumpeter pod ním 

zahrnul [3]: 

 

 výrobu nového výrobku nebo výrobu existujícího výrobku v nové kvalitě; 

 zavedení nového výrobního procesu do výroby; 

 použití nového, doposud neznámého zdroje surovin nebo polotovarů, vytvoření 

nové organizace výroby; 

 získání nového trhu. 

 

Evropská komise vymezuje inovace takto [23]:  

„Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření 

nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních 

podmínek a kvalifikace pracovní síly.“ 

 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v příručce pro sběr a interpretaci 

dat o inovacích (Oslo Manual) zavádí následující definici inovace [19]: 

„Inovace je zavedením nového nebo významně zlepšeného produktu (výrobku nebo služby), 

procesu, nového marketingového přístupu nebo nové organizační metody v podnikových 

postupech, organizaci práce nebo externích vztazích.“ 

 

Peter F. Drucker ve své knize, definuje inovace vzhledem k podnikateli tímto způsobem [12]:  

„Inovace jsou nástrojem a prostředkem podnikatelů, pomocí něhož využívají změn jako 

příležitostí pro podnikání v odlišné oblasti nebo poskytování odlišných služeb. Může se jednat               

o teorii, kterou se lze naučit a využívat. Podnikatelé musí hledat nové zdroje inovací, to znamená 

změny, které jsou impulsem příležitostí k úspěšným inovacím.“ 
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V knize Mohameda Zairiho jsou popsány osvědčené postupy v oblasti inovací od různých 

autorů, a je představeno také několik definic inovací [11]: 

„Inovace představují nejvyšší tempo změn, které je organizace schopna udržovat“. 

„Inovace je řada technologických, průmyslových a obchodních kroků“. 

„Inovace je jednotka technologických změn.“ 

„Jedná se o technické změny v podnikové produkci výrobků nebo služeb, které jsou realizovány 

pomocí vhodných metod a postupů a vedou vždy k něčemu novému“. 

 

Pokud se týče České Republiky, tak významnou osobností v oblasti inovací                        

je prof. Ing. František Valenta, DrSc. Ten za inovaci považuje [7]:  

„Jakoukoliv změnu ve vnitřní struktuře výrobního organismu (výrobní jednotky)“.  

Uznává tedy jak absolutní inovace, tak i relativní, které také dokáží přinášet ekonomické 

efekty. Jedná se o inovace, které jsou v dané výrobní jednotce novinkou, ale jiné výrobní 

jednotky je již používají.  

 

Inovace úzce souvisí s pojmem invence, který představuje nový nápad, podnět, myšlenku                

o možné změně. Invence je tedy produktem lidské tvořivosti a kreativity, a inovace jsou poté 

realizované invence [3]. 

 

1.2 Potřeba inovací 

 

Podstatné je si uvědomit, proč dochází k technickým změnám a proč firmy inovují. Důvodem 

je dosahování trvalého příjmu, protože nové materiály, technické prostředky, nové technologické 

postupy a procesy jsou zdrojem určitých výhod.  

Správně realizované inovační aktivity znamenají snižování nákladů, získání patentů 

inovovaného výrobku, což vede ke zvyšování potenciálu, konkurenceschopnosti a v té nejvyšší 

míře k získání výsadního postavení na trhu, což umožňuje například stanovení vyšší ceny a tedy 

dosažení vyšších zisků, které představují největší zdroj uspokojení pro organizace, a to bez 
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rozdílu velikosti a činnosti podnikání. 

Inovátoři jsou tedy přesvědčeni, že potřeba inovací je v dnešním konkurenčním světě nutností 

a proto se snaží předvídat a porozumět budoucím potřebám.  

Toto přesvědčení pramení ze znalostí podnikatelského prostředí. Důležité si je uvědomit,                 

že potřebu inovací lze zkoumat z různorodých pohledů. Žádoucí je zkoumat tuto potřebu, alespoň 

z těchto pohledů [2]: 

 

 strategického rozhodování; 

 pravidel řízení organizace;  

 nových výrobků; 

 všeobecných možností inovovat. 

 

1.2.1 Strategické rozhodování 

Konkurenční prostředí současného globalizovaného trhu, jak již bylo řečeno, vytváří silný tlak 

na strategické rozhodování v organizacích. Správné rozhodování znamená budoucnost 

organizace. Strategie rozvoje organizace vychází z jejího poslání a je tvořena na základě znalostí 

vnitřních i vnějších podmínek.  

V praxi je možné se setkat s velkým množstvím podnikatelských strategií, které lze členit 

podle různých kritérií a zkoumat jejich použitelnost v konkrétních podmínkách. Nejdůležitější 

však pro každou organizaci je správně zvolit tu svou.  

Při pohledu na strategické rozhodování z hlediska potřeby inovací je možné přípravu strategie 

vidět jako proces, který se skládá z vize, mise, analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, 

strategických cílů, postupů, procesů, projektů a v neposlední řadě z její realizace [2]. 

 

 

1.2.2 Pravidla řízení organizace 

 

Zde je nutné si uvědomit, že je důležité správně si stanovit pravidla řízení organizace. A to 

především organizaci práce a správné budování vztahů mezi lidmi, jejich vzdělávání a správná 

motivace totiž vedou k celkovému zlepšení nejen jejich výkonu, ale především výkonu 
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 organizace. Je třeba zaměnit spojení „příkaz – výkon“ neboli „muset“ za slovo „chtít“,                      

protože lidé znamenají budoucnost organizace.  

Organizace a především jejich vrcholové vedení by si měly uvědomit, že správné řízení 

spočívá ve sledování nových trendů ve vývoji. Jedním z cílů organizace by tedy mělo určitě být 

neustále zlepšování a učení se. Tyto cíle mají vést k flexibilitě, zdokonalování a změně 

představující tzv. „nové a lepší zítřky“ [2]. 

 

1.2.3 Nové výrobky 

 

Na nové výrobky lze nejčastěji nahlížet z pohledu organizace a z pohledu trhu. To znamená, 

že nejdůležitější je samotný pohled výrobce na změnu v podobě nových výrobku a samozřejmě 

hlas zákazníka. Výrobce může při své analýze využít tzv. inovační řády (stupně novosti),                    

aby zjistil, která úroveň bude pro něj nejlepší, a které činnosti pro provedení změny realizovat 

tak, aby výsledek přinesl očekávaný efekt. K posouzení úrovně novosti výrobku je využívána 

příslušná stupnice. Tato stupnice je zobrazena v tabulce 1.1 [2]. 

 

Tab. 1.1 – Stupnice inovačních řádů [2;3]. 

Inovační řád Charakteristika Obsah inovační změny 

-1 Degenerace Znamená samovolnou degenerační změnu ve 

výrobním organismu, příkladem může být ztráta 

vlastnosti materiálu 

0 Regenerace Obnova původních vlastností prvků, interakcí a 

struktury 

1 Jednoduchá kvantitativní změna Zvýšení intenzity interakci prvků umožňující zvýšit 

objem výroby a využít zdroje, například rozšíření 

výrobní kapacity, počtu pracovníků 

2 Jednoduchá organizační změna Jednoduché seskupení interakcí vedoucích 

k zintenzivnění a racionalizaci působením dané 

struktury 

3 Kvalitativní změna Vzájemné přizpůsobení vlastností prvků vzhledem ke 

konkrétnosti obsahu interakce, představuje například 
změnu některých funkcí a vlastností výrobků 

4 Vznik nové varianty Kombinace vlastností ovlivňující dosáhnutí nových 

parametrů a dodatečných užitkových vlastností bez 

zásadní změny struktury 

5 Vznik nové generace Přizpůsobení původní struktury při zachování staré 

koncepce s cílem dosáhnout nových vlastností. 

Inovační potenciál výrobku je značně vyčerpaný 

6 Vznik nového druhu Překonání staré koncepce, rekonstrukce výrobku při 

zachování principu 

7 Vznik nového rodu Vytvoření nových principů umožňující úplnou změnu 

ponětí a řazení do teď existujících struktur výrobku 
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1.3 Druhy inovací 

Členění inovací je velmi složité a různorodé. Z věcného hlediska se inovace v současnosti 

člení na produktové, procesní, marketingové a organizační [4;19]. 

 

1.3.1 Produktové inovace 

 

Produktové inovace jsou zaměřeny na nové potřeby uživatele, jedná se o účelovou změnu 

produktu, nebo zlepšení stávajícího produktu, nebo vytvoření nových produktů. Za produktovou 

inovaci je považována inovace výrobků a služeb [1]. 

Inovace výrobků a služeb je nejfrekventovanější oblast inovací. Cíle těchto inovací jsou: 

dosažení vyšší penetrace na existujícím trhu (zvýšením prodeje, obsazením nových segmentů               

na trhu), zlepšení produktů a služeb (nové funkce, jednoduchost, spolehlivost, úspornost), 

zlepšení výkonnosti prodeje (více zákazníků, vyšší ziskovost na zákazníka), zefektivnění prodeje 

(rychlejší a jednodušší obsluha zákazníka, např. elektronické kanály, internet), přechod                       

na geograficky nové trhy, nové produkty pro existující nebo nové zákazníky [1]. 

Na inovaci produktu můžeme nahlížet z různých úhlů pohledu [1]: 

 

a) Z pohledu funkcí – jaké nové funkce můžeme dát do produktu, jaké funkce můžeme 

zlepšit nebo doplnit, které můžeme odstranit (příklad: mobilní telefon); 

 

b) Z pohledu hodnoty – jak odlišit komoditu z pohledu hodnoty, jak vytvořit jinou, novou 

hodnotu; 

 

c) Z pohledu principu – jak splnit funkci jiným principem nebo novým technickým řešením              

a to při nižších nákladech; 

 

d) Z pohledu designu – co můžeme vložit do produktu (luxus, emoce, atmosféru); 
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e) Z pohledu sortimentu – vyvíjet úplně nový produkt, novou generaci existujícího 

produktu, nového člena existující produktové řady a přizpůsobit ho trhu; 

 

f) Z pohledu evoluce – co bude další generací produktu, jaké trendy lze očekávat; 

 

g) Z pohledu uživatele – technický (jaké funkce nabízí), psychologický (zvládnutí používání 

produktu třeba před známými), pedagogický (kolik se musím naučit, abych produkt 

dokonale ovládal), sociální (odpovídá produkt mému sociálnímu postavení), ekologický 

(je produkt bezpečný). 

 

1.3.2 Procesní inovace 

 

Procesní inovace představují změnu technologie, technologických procesů, přizpůsobení                 

se výrobě nového výrobku. Technologie musí vždy odpovídat požadavkům na zabezpečení 

vysoké kvality výrobků, a pokud není výrobce schopen provádět výrazné změny ve vlastní 

technologii, ohrožuje tím do značné míry konkurenční postavení na trhu. Technologie musí 

pružně reagovat na měnící se požadavky, přání, potřeby zákazníků, tzn. na zvyšování úrovně 

jakosti výrobků a musí se orientovat na dosahování vysoké hospodárnosti provozu (např. nízkou 

spotřebou energie, snížením pracnosti) [4;19]. 

Smyslem procesní inovace je dosažení vyšší efektivity procesu. Nemusí se vždy jednat                      

o automatizovaná řešení (moderní výrobní linka, robotické pracoviště, sběr dat pomocí čárových 

kódů). Procesní inovaci rozumíme i jednoduchá funkční řešení, která odstraňují plýtvání [1]. 

 

1.3.3 Marketingové inovace 

 

Marketingové inovace představují zavedení nové marketingové metody, která nebyla 

podnikem dříve používána, a která je součástí nového marketingového konceptu nebo strategie. 

Může se jednat o významné změny v designu produktu, v jeho balení, v umístění produktu                  

na trhu prostřednictvím nových prodejních kanálů, v podstatně změněné podpoře produktu 

nástroji komunikačního mixu (reklama, podpora prodeje, public relations), v nové cenové               

strategii apod. [4;19]. 



 

 

9 

 

1.3.4 Organizační inovace 

 

Organizační inovace mohou spočívat v zavedení nové organizační metody v podnikových 

obchodních praktikách, v organizaci pracovního místa nebo v externích vztazích. Může se jednat 

např. o změny v rozdělení práce uvnitř a mezi podnikovými aktivitami, o vytvoření nových typů 

spolupráce s dodavateli nebo outsourcing, to je vydělení určitých činností (např. údržba nebo 

informační technologie) mimo podnik [4;19]. 

 

 

1.3.5 Nové koncepty v managementu inovací 

 

V současné době se v managementu inovací rozlišují dva typy inovací, a to otevřené                      

a disruptivní inovace [4]. 

 

a) Otevřené inovace 

Otevřené inovace jsou inovace stávajícího přístupu k inovacím. Organizace, která je využívá, 

získává technologie, které potřebuje, z vnějšího prostředí a licencuje technologie, které vyvinula, 

ale nehodlá je sama využívat. Otevřené inovace jsou postaveny na efektivním partnerství. 

Otevírají nové možnosti speciálně pro malé a střední podniky a jejich spolupráci s univerzitami                 

a výzkumnými organizacemi [16]. 

 

b) Disruptivní inovace 

Koncept disruptivních inovací zavedl C. Christensen, a to na základě svého výzkumu oboru 

výroby pevných disků. Ukázal, že i ty nejúspěšnější organizace, které se zaměřují na své nejlepší 

zákazníky a nejvýnosnější trhy, často prohrávají v konkurenci s technologicky méně dokonalými 

výrobky. 

Zatímco udržitelné inovace se orientují na dokonalejší produkty, které lze prodávat za vyšší 

ceny na tzv. hlavním trhu, disruptivní inovace přinášejí na trh jednodušší, šikovnější, levnější 

výrobky, které ze začátku přitahují nové zákazníky nebo ty, kteří nejsou zajímaví pro hlavní trhy. 

Zpočátku méně dokonalá technologie se vyvíjí a v určitém okamžiku protne trajektorie disruptvní 
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inovace, požadavky i náročných zákazníků. Vedoucí organizace, jejichž procesy jsou vyladěny 

na ty nejnáročnější zákazníky, často v této chvíli předbíhají požadavky zákazníků (a jejich ochotu 

platit za to, co nepotřebují). Tyto organizace nejsou připraveny reagovat na tuto situaci a ztrácejí 

své pozice. Model disruptivních inovací je zobrazen na obrázku 1.1 [4;17]. 

 

 

 

Obr. 1.1 – Model disruptivních inovací [4]. 

 

 

 

1.4 Inovační zdroje a podněty 

 

Inovační zdroj vyjadřuje funkční vztah mezi organizací a ostatními jednotlivci a kolektivy, 

kteří mají zájem o prospěch výrobku. Z toho vyplývá, že zdroje inovačních podnětů je třeba 

hledat jak uvnitř organizace, tak ve vnějším prostředí [8]. 

Každá organizace by se měla snažit hledat zdroje inovací, to znamená, hledat možnosti změny                         

a symptomy, které jsou signálem pro příležitosti k úspěšným inovacím [33]. 

Potencionální zdroje inovačních podnětů jsou uvedeny v tabulce 1.2. Tento seznam podnětů 

není úplný, vždy záleží na konkrétních podmínkách dané organizace.  
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Tab. 1.2 – Zdroje inovačních podnětů [33]. 

Zdroje inovačních podnětů 

Vnitřní prostředí Vnější prostředí 

 Vlastní věda a výzkum 

 Technické útvary – projekce, konstrukce, 

technologie 

 Produkce (výroba a poskytování služeb) 

 Marketing a prodej 

 Logistika 

 vlastníci 

 Zákazníci 

 Dodavatelé 

 Konkurence 

 Konzultanti a výzkumné instituce 

 Školy a univerzity 

 Odborné publikace 

 Investoři 

 Média 

 Zkušebny a laboratoře 

 Státní instituce 

 Legislativa 

 Globalizace a přístup k EU 

 

 

1.4.1 Sedm zdrojů inovačních příležitostí 

Podle Petera F. Druckera patří mezi obecné zdroje inovačních příležitostí různé změny                   

v odvětvové struktuře, ve struktuře trhu, v lokální i globální demografii, v lidském vnímání, 

nálaze a smyslu, v dostupných vědeckých poznatcích. Také změny ve výzkumu, rozvoji 

dovedností lidí, a v kulturním zázemí. Konkrétně Drucker rozlišuje sedm inovační zdrojů [12]: 

1) Nečekané události (úspěch, neúspěch) 

Bohaté příležitosti k úspěšným inovacím vytváří jak nečekaný úspěch, tak i neúspěch. 

Nečekaný úspěch není pouze příležitostí k inovacím, ale přímo je vyžaduje. Nečekaný neúspěch 

je nutno považovat za signál k vyhledávání a provádění inovací. 
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2) Rozpory  

Rozporem je myšlen nějaký nesoulad, nějaká nesrovnalost mezi tím, co existuje a tím,                       

co „by mělo“ existovat. Nesoulad mezi očekáváním a výsledky může také otevřít možnosti 

inovace. Rozpor je symptomem příležitosti k inovování. 

3) Potřeby procesu 

Tento zdroj zkoumá potřebu jako zdroj inovace. Jedná se o potřeby specifické. Potřeba 

procesu začíná od práce, kterou je třeba udělat. Je zaměřená na konkrétní úkoly. Mění existující 

proces na základě nově dostupných událostí. 

4) Oborové a tržní struktury 

Lze definovat čtyři příznaky nastávající změny oborové struktury: 

 Rychlý růst objemu realizované produkce v určitém oboru; 

 Změna v pojímání a obsluze trhu; 

 Konvergence technologií; 

 Rychlá změna metod a postupů 

5) Demografické faktory 

Demografické faktory, tj. změny obyvatelstva, jeho počtu, věkové struktury, zaměstnanosti, 

vzdělanosti a výše příjmů jsou změnami nejsrozumitelnějšími. Mají značné důsledky na to,                     

co se bude kupovat, kdo to bude kupovat a v jakém množství. 

6) Změny v pohledu na svět 

Realizace inovací založených na změny pohledu na svět musí být dobře načasované. Tyto 

inovace musí začínat v malém měřítku a být velice specifické, protože je nejisté, zda změna                  

v pohledu na svět je pouhou dočasnou módou nebo trvalým jevem. 
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7) Nové znalosti 

Inovace založené na nových znalostech jsou superhvězdami podnikatelské činnosti. Mají 

největší publicitu a dostává se jim i peněz. Inovace založené na nových znalostech se od ostatních 

liší svými charakteristickými rysy: časovým rozmezím, množstvím neúspěšných pokusů, nároky, 

které kladou na podnikatele. 

 

1.5 Teorie inovací 

 

Inovace nejsou pouze záležitostí rozvoje vědy a techniky v oboru. Zahrnují mnohem větší 

působení v podnikatelské sféře, tedy představují něco jako nový a účinný podnikatelský fenomén. 

Inovační aktivity organizace jsou účinnou odpovědí na vznik podnikatelských příležitostí                      

v globální ekonomice [6]. 

Nyní si uvedeme některé teorie související s inovacemi, a to především Schumpeterův přístup, 

inovační teorii profesora Valenty a inovační teorii profesora Gutenberga. 

 

1.5.1 Schumpeterův přístup 

 

Joseph Alois Schumpeter, rodák z Třeště na Moravě, byl jeden z největších rakouských 

ekonomů, přednášel na Bonské universitě v Německu a od r. 1929 v USA na Hardvardu. 

Jako jeden z prvních ekonomů již v roce 1918 odmítl Kaynesovu teorii fiskálního státu.                   

Ve svém díle „Capitalism, Socialism and Democracy“ – předvídal, že demokracie nakonec zajde 

na svou neschopnost předcházet inflaci, nebo ji zastavit v důsledku nedostatku politické vůle. 

Jeho uvažování spočívá v tom, že podnikatelé - inovátoři ve své inovační aktivitě svou 

„tvořivou destrukcí“ na vysoce individualizované bázi vytvořili a stále znovu vytvářejí 

kapitalismus. 

V knize „Die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“, vydané v roce 1912,  

se Schumpeter zmiňuje o tom, že nikoliv rovnováha a optimalizace, ale dynamická nerovnováha 

vytvářená inovačním podnikatelem je standardem ve zdravé ekonomice a ústřední realitou pro 

ekonomickou teorii i praxi. Moderní podnik je nestabilizujícím prvkem. Musí být organizačně 

uzpůsoben inovacím a ty jsou podle Schumpetera „tvůrčí destrukcí“. Musí být tedy organizačně 
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uzpůsoben systematickému opouštění všeho zavedeného, obvyklého, známého a pohodlného,               

ať jde o výrobek, službu nebo výrobní proces, soubor dovedností, lidské a společenské vztahy               

či organizaci samu. V podstatě se jedná o přizpůsobení k nepřetržitým změnám. 

J. A. Schumpeter pokládal za inovace pouze úplně nové věci, to znamená dosud neznámé, 

založené na úplně nových myšlenkách a to v oblastech trhu, výrobků, výrobní techniky, 

organizace výroby. 

Problematice inovací se věnoval ve svém nejznámějším díle „Business Cycles“, ve kterém                  

za hnací sílu vlnění hospodářského pohybu považoval inovační cykly. 

Tyto cykly (dlouhé vlny) začal odvozovat od shluků inovací, ke kterému dochází každých              

45 - 50 let. V dnešní době je nutné připomenout Schumpeterův závěr, že úpadek, recese nebo 

krize je sice následkem předcházející konjunktury a prosperity, avšak příští prosperita není 

následkem předcházející krize. Nástup nové prosperity je závislý na další radikální inovaci.  

Rozlišoval následující typy inovačních vln (viz. obr. 1.2) a nazval je podle autorů,                        

kteří  je jako první empiricky pozorovali, jsou to tyto [22]: 

 

 Kondratěvovy dlouhé vlny; 

 Wardwellovy vlny; 

 Juglarovy střední vlny;        

 Kitchinovy krátké vlny. 

  

 

Obr. 1.2 – Typy inovačních vln [22]. 
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Na nosné vlně radikální inovace se postupně střídají inovace konkrétních výrobků a jejich 

skupin a dávají vznik vlnám nižších řádů. 

Uprostřed K-vlny nastupuje závažnější koncepční změna, jakou byl ve třetí vlně nástup 

vakuové elektroniky a ve čtvrté vlně vynález čipu, který zcela změnil architekturu výpočetní, 

regulační, informační a komunikační techniky, a ovšem také nástup inženýrství genové 

manipulace. 

Takto vzniká druhá Wardwellova vlna uvnitř příslušné K-vlny. V rámci W-vln se střídají 

jednotlivé generace výrobků, které zpravidla u výrobní techniky vyvolávají investiční cykly 

Juglarovy vlny a u spotřebního zboží tříleté Kitchinsovy vlny. Střídání variant v rámci 

jednotlivých generací probíhá v kratších cyklech, než je Kitchinsova vlna [22]. 

 

 

1.5.2 Inovační teorie profesora Valenty 

 

Inovace je v tomto případě chápána jako jakákoliv změna ve vnitřní struktuře výrobního 

organismu. Tedy přechod od původního k novému stavu. 

Pojem výrobní organismus, představuje obecné označení pro organizační jednotku, v níž                

je realizován proces při použití techniky. Tímto organismem může tedy být například: dílna, 

provoz, útvar, podnik, ústav a další [7;22]. 

 

 

1.5.3 Inovační teorie profesora Gutenberga 

 

Tato teorie německého ekonoma E. Gutenberga je založena na charakteru inovací,                     

a na změnách ve vztahu k pohybu nákladů, jež inovace po svém zavedení vyvolá. 

Rozlišuje celkem čtyři různé druhy změn [22]: 

 

 oscilativního typu - podstatou této změny je přizpůsobení se okamžité situaci 

výrobního procesu. Jsou to změny krátkodobého charakteru; 
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 pravidelnou, kontinuální - jedná se o změnu, která vyplývá ze stále dokonalejšího 

osvojování používané technologie a jejího zdokonalování. V praxi se většinou 

projevuje jako běžné racionalizační opatření ve výrobním procesu. Efekt                              

se v převážné míře projevuje především v oblasti nákladů; 

 

 kvantitativní - jedná se o změnu vyvolanou prostým rozšiřováním výrobní kapacity 

firmy a podmínek zvyšování její výroby, která zůstává realizována na stávající 

kvalitativní úrovni; 

 

 mutativního charakteru - jedná se o změnu v druzích a kvalitě výrobků nebo objemu 

vyráběné produkce a zároveň si vynucující zásadní změnu v technologii výroby, 

konstrukci výrobku apod. U inovace tohoto typu dochází k tomu, že pro její realizaci 

musí být buď část, nebo dokonce celý výrobní proces nahrazen novým. 

 

1.6 Strategie řízení inovací 

 

 

Strategie řízení inovací představuje postup, kterým organizace dosahuje svých stanovených 

cílů v oblasti inovační politiky. 

V širším pojetí můžeme strategii řízení inovací rozumět jako „empirií inovační praxe 

prověřené, systémovým přístupem a teorií inovací podpořené a zdůvodněné, účelově 

koncipované postupy, metody a nástroje řízení komplexních inovačních aktivit“ [4]. 

Jejich úspěšnou realizací a správnou absorpcí inovujícím se ekonomickým subjektem 

(podnikem, organizací) se očekávaným způsobem pozitivně změní jeho socio-ekonomické 

chování v podobě růstu hospodárnosti, produktivity, efektivnosti, konkurenceschopnosti, 

komerční úspěšnosti, ekologické, sociální a společenské image, tedy celkové prosperity. 

Systémový přístup je při všech dále uváděných strategií managementu inovací zárukou 

koncepčnosti a komplexnosti řešení inovačních akcí [4]. 

 

 



 

 

17 

 

1.6.1 Strategie podle přístupu k volbě nového trhu a k technickému řešení výrobku 

Podle přístupu k volbě nového trhu a k technickému řešení výrobku lze rozlišit pět 

základních typů inovačních strategií [18]: 

1) Strategie opírající se o progresivnost technického řešení 

Tato strategie je zaměřena na výrobky, které reagují na rozvoj vědy a techniky. Z tohoto 

důvodu je vysoce nákladná a málo efektivní. Přináší pouze mírné úspěchy, protože se často 

nevěnuje žádná nebo jen malá pozornost marketingovým výzkumům, to má za následek špatný 

odhad potencionálních zákaznických potřeb. 

 

2) Vyvážená strategie 

 Vyvážená strategie se snaží eliminovat nedostatky strategie, opírající se o progresivnost 

technického řešení. Vyváženost v tomto představuje soulad mezi pozorností věnovanou vědě                 

a technice a pozorností věnovanou marketingovému výzkumu. Tato strategie se především 

zaměřuje na potřeby zákazníka, proto se v praxi ukazuje jako nejvhodnější. 

 

3) Strategie ověřených technických přístupů 

Z názvu této strategie je patrné, že organizace, které si ji budou realizovat, nemusí vynaložit 

téměř žádné prostředky na vlastní výzkum. Organizace sice neriskují, protože používají ověřené 

přístupy, ale také nemají možnost dosažení vysokého postavení, pokud se týče uplatňování 

úspěšné strategie. 

 

4) Konzervativní strategie nízkého rozpočtu 

Tato strategie je ještě opatrnější než předchozí. Organizace neinvestují do vlastního výzkumu. 

Zaměřují se pouze na ověřené trhy a kopírují inovace od jiných úspěšných organizací.  

 

5) Strategie diverzifikovaných vysokých rozpočtů 

Vývoj nových produktů je izolovaný a bez vzájemné koordinace. Chybí cílenost vývojového 

úsilí a zejména respektování potřeb trhu. 
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1.6.2 Strategie určení druhu restrukturalizace firmy 

Restrukturalizace představuje celkovou inovační rekonstrukci organizace nebo organizační 

jednotky. Jde tedy o zásadní změnu struktury organizace a tudíž i procesů, které v ní probíhají.  

Klíčovým momentem náročného procesu restrukturalizace je okamžik (fáze životního cyklu 

organizace), v jakém se daná organizace nachází. Na začátku tohoto komplexního inovačního 

procesu, totiž dochází k ukončení všech aktivit a veškeré dění v organizaci se zaměřuje                       

na realizace rozsáhlých změn, které v podstatě představují vznik organizace nové, 

restrukturalizované. 

Rozlišujeme tyto tři typy strategií [4]: 

 

1) Strategie prosperity – restrukturalizace se provádí ještě před dosažením vrcholu ve fázi 

růstu a rozvoje, dochází k tzv. delfínímu efektu, to znamená včas opustit vlnu, která 

organizaci nese nahoru, aby se dostala ještě výš. Rozhodnutí o změně však představuje 

pro vrcholové vedení, nelehký úkol. 

2) Strategie revitalizace – využívá se ve fázi ústupu a úpadku v případě, že organizace 

nechce dojít k zániku. Organizace je ztrátová. Pro úspěšné zavedení této strategie jsou 

nutné změny ve vrcholovém vedení organizace a stanovení nového podnikatelského 

záměru. 

3) Strategie resuscitace – představuje oživování společnosti, k restrukturalizaci dochází                

až ve fázi zániku. Při realizaci této strategie vzniká úplně nová etapa organizace, která 

může navazovat na účel podnikání původní. Mění se vlastník a s ním i vrcholové vedení. 

 

 

1.6.3 Strategie vnímaného stupně novosti výrobků  

Základní myšlenkou této strategie je vliv důsledků inovací na novost výrobků, která může 

být výrobcem a zákazníkem vnímána odlišně. Inovace se tedy posuzují podle dvou kritérií: 

a) Zákazníkem vnímaný stupeň novosti – zákazník změnu výrobku vnímá podle toho, jaký 

užitek mu přinese, vnímá tedy hlavně konečný účinek inovace. 

b) Výrobcem vnímaný stupeň novosti – pro výrobce je rozhodující, jaké nároky má nový 

produkt na výrobu. 
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Na základě těchto dvou kritérií vznikají čtyři kategorie výrobkových inovací,                               

které se uplatňují pomocí čtyř typů strategií [4]: 

1) Strategie přírůstkových (inkrementálních) inovací  

Organizace využívající tuto strategii inovuje výrobky velmi zlehka. Nároky na nové 

technologie jsou malé. Nové výrobku nepředstavují pro zákazníka zásadní změny, většinou                   

se totiž jedná o kopírování konkurenčních výrobků. Strategie je mezi organizacemi nejčastější,                                

a to z důvodu nízkých nákladů, které u kopírovaných výrobků tvoří pouze 65% nákladů                       

na absolutní inovace. Další výhodou je kratší doba realizace. Krátkodobě může tato strategie 

fungovat, ale z dlouhodobého hlediska, může organizaci uškodit v jeho postavení na trhu. 

2) Strategie technických inovací 

Pro výběr této strategie jsou nutné technologické změny výrobku. Zákazník, ale v konečném 

důsledku nemusí zásadní zlepšení vůbec zachytit. Využívají se zde inovace vyšších řádů,                      

které směřují nejvíce do výrobních procesů. Výhodou je, že může dojít k podstatnému snížení 

jednicových nákladů, což může být důvodem pro snížení ceny, které si už zákazník všimne.                  

Na začátku realizace strategie technických inovací je, ale potřeba investovat do vývoje,                           

to znamená, že se jedná o strategii velmi nákladnou s pomalou návratností investic a celkově bez 

jistoty úspěchu. To je hlavním důvodem nevyužívání této strategie v praxi. 

3) Strategie aplikačních (tržních) inovací   

Aplikační neboli tržní inovace jsou opakem technických inovací. Výsledkem jsou výrobky, 

které na straně výrobce neznamenají velké technologické změny, ale pro zákazníka jsou novými. 

Organizace se při realizaci této strategie soustředí na hledání nových trhů a nové užití stávajících 

výrobků. 

4) Strategie radikálních inovací 

Tato strategie je založená na snaze realizovat inovace vysokých řádů.  Pro zákazníka 

představují nové užití a pro výrobce novou technologii. Realizace strategie není častá, ale dochází 

k ní častěji než ke strategii technických inovací. Radikální inovace zajišťují největší růst prodeje, 

a tím i zvyšování tržní pozice. Na začátku je nutné investovat vysoké na výzkum a vývoj,                   

které jsou však vyrovnány dobrou návratností investic. 
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1.7 Významné organizace a státní orgány zabývající se inovacemi 

 

V České Republice existuje mnoho organizací, které se zabývají problematikou inovací. Tyto 

organizace nabízejí spolupráci při řešení inovačních projektů, a také nabízejí vzdělávací kurzy 

v této oblasti. Většina z těchto organizací bude nyní představena. 

 

 

1.7.1 Asociace inovačního podnikání ČR                

 

Asociace vznikla 23. 6. 1993 jako nevládní organizace, která se podílí na vytváření systému 

inovačního podnikání pro Českou Republiku. Její sídlo je v Praze.  

AIP ČR je dobrovolné sdružení fyzických osob, delegovaných členy AIP ČR, kteří mají sídlo 

v České republice. Členem AIP ČR mohou být i zahraniční subjekty.   

Cíle AIP ČR plní 30 subjektů, které sdružují více než 84 000 fyzických a více než 1100 

právnických osob.  

Hlavní činností je výzkum a vývoj v oblasti inovačního podnikání, to znamená výzkum                   

a vývoj inovací, transferu technologií, nových materiálu, vědeckotechnických parků, inovačních 

firem, inovačních procesů, inovační infrastruktury, potenciálu a podmínek pro fungující inovační 

trh a to všechno za plnění pravidel rámce společenství Evropské unie a dalších obecně závazných 

právních předpisů. 

AIP ČR má nejméně 6 členů, delegovaných Společností vědeckotechnických parků ČR                     

(3 členové) a Českou společností pro nové materiály a technologie (3 členové). Členy delegují 

orgány uvedených Společností na čtyřleté období. Vždy delegují svého prezidenta a tajemníka. 

Další členy AIP ČR delegují další subjekty (právnické osoby), které se podílejí na rozvoji 

inovačního podnikání na základě jejich vzájemné písemné dohody o součinnosti při rozvoji 

inovačního podnikání v ČR. Tyto subjekty mohou delegovat dle uzavřené dohody s AIP ČR dva 

své zástupce, rovněž na čtyřleté období. V dohodě je upřesněn způsob podpory inovačního 

podnikání ze strany těchto subjektů. 

Organizační struktura AIP ČR je vybudována na principu dobrovolnosti, demokracie                        

a vzájemné spolupráce a tvoří ji [24]:  
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 Zasedání AIP ČR; 

 Vedení AIP ČR; 

 Sekretariát AIP ČR; 

 Informační centrum pro inovace a transfer technologií AIP ČR; 

 Inovační agentura AIP ČR; 

 Centrum výzkumu a vzdělávání AIP ČR; 

 Mezinárodní inovační centrum ČR; 

 Kontrolní komise AIP ČR  

1.7.2 Společnost vědeckotechnických parků                                 

                                                           

Termín vědeckotechnické parky (VTP) je v podmínkách České republiky používán od roku 

1990 souhrnně pro všechny existující parky (centra). Vědeckotechnické parky se profilují 

především do tří hlavních typů: 

 

 vědecký park (centrum) 

 technologický park (centrum) 

 podnikatelské a inovační centrum (BIC) 

 

Zakladateli VTP jsou státní a regionální orgány, univerzity, výzkumné a vývojové 

organizace, průmyslové podniky, hospodářské komory, finanční instituce, soukromé firmy, 

sdružení a svazy. 

Vědeckotechnické parky vznikly a další jsou připravovány v prostředí vědeckovýzkumných 

pracovišť a v prostředí vysokých škol, vznikají z iniciativy výrobních, obchodních a dalších 

podnikatelských subjektů, v pohraničních oblastech, z iniciativy soukromých osob. Stávají                 

se součástí regionálních rozvojových plánů a připravovaných strukturálních fondů [25]. 
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1.7.3 Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest        

 

CzechInvest byl založen v listopadu 1992 jako agentura, jejímž hlavním cílem bylo 

podporovat příliv přímých zahraničních investic do České republiky. Svým klientům nabízela 

potřebné informace, poradenství i kontakty a pomáhala jim realizovat jejich projekty v oblasti 

výroby, výzkumu a sdílených služeb.  

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace 

podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české 

ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské 

infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb         

a technologických center. 

V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest 

zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků 

EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako 

lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí 

nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy,                      

které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím 

svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, 

českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí. 

Agentura CzechInvest založila na začátku roku 2004 síť třinácti regionálních kanceláří                       

ve všech krajských městech. Důvodem jejich vzniku bylo rozšíření nabídky služeb. Regionální 

kanceláře agentury CzechInvest poskytují informace o službách agentury a možnostech podpory 

podnikání ze strukturálních fondů EU, pomáhají firmám, které mají zájem realizovat svou 

investici v daném regionu a spolupracují se zástupci místní správy a samosprávy, školami                     

a dalšími regionálními institucemi při hledání příležitostí rozvoje podnikatelského prostředí 

regionu. 

CzechInvest chápe své aktivity v oblasti společenské odpovědnosti firem jako dlouhodobou 

investici a přirozenou součást své činnosti, založenou na profesionálním přístupu a kvalitě 
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 poskytovaných služeb. Posláním CzechInvestu je přispívat k přílivu zahraničních investic, 

napomáhat vzniku a rozvoji domácích společností a celkově zlepšovat podnikatelské prostředí                 

v České republice. Prostřednictvím podpory inovačního potenciálu firem napomáhá rozšiřování 

inovací v ekonomice. CzechInvest administruje řadu projektů, které mají pozitivní dopad                      

v oblasti zaměstnanosti, ale i životního prostředí (projekty, jejichž cílem je snížení energetické                

a materiálové náročnosti). Jeho environmentální profil naleznete v připojeném souboru. 

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům na kvalitu služeb se agentura CzechInvest                 

v roce 2004 rozhodla vybudovat a zavést vlastní systém managementu jakosti podle požadavků 

normy ISO 9001:2008 [26]. 

 

 

1.7.4 Akademie produktivity a inovací – API                  

 

Akademie produktivity a inovací, s.r.o. je společnost, která nabízí komplexní konzultační                

a vzdělávací služby pro evropské průmyslové podniky. Svým partnerům pomáhají budovat jejich 

schopnost kontinuálně zvyšovat konkurenceschopnost jejich výrobků a služeb. Mimořádnost API 

zdaleka nespočívá v jejím zaměření na "kouzelná slova" produktivita a inovace, ale v jejím 

ojedinělém přístupu k řešení problémů. Ten je, zjednodušeně řečeno, založen na synergii 

současného aplikování nejmodernějších metod a budování dovedností lidí. 

API je založena na vzájemné výměně pozitivních i negativních zkušeností, otevřené diskuzi 

a sdílení know-how. Její předností je vytvoření sítě podniků, vzdělávacích a expertních institucí, 

která sdružuje a rozvíjí nové nápady, talenty v oblasti inovací, průmyslového inženýrství, 

podnikání a managementu. 

API pracuje na základě úzkého propojení praxe průmyslových podniků a nejnovějších trendů 

v oblasti průmyslového inženýrství a inovací [27]. 
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1.7.5 Ministerstvo průmyslu a obchodu                      

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu implementuje v současném programovacím období              

2007 - 2013 - Operační program Podnikání a inovace (OPPI) pro využívání prostředků                      

ze strukturálních fondů Evropské unie. 

Operační program Podnikání a inovace je základním programovým dokumentem resortu 

průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

(ERDF) v letech 2007 — 2013. Tento tematický operační program Ministerstva průmyslu                     

a obchodu, na jehož základě je v současném programovacím období českým podnikatelským 

subjektům podpora z ERDF poskytována, byl koncipován na základech a principech Lisabonské 

strategie, která je primárně orientována na dosažení vyššího hospodářského růstu a zaměstnanosti 

při respektování principů udržitelného rozvoje. 

Operační program Podnikání a inovace rozpracovává významnou část strategického cíle 

Národního strategického referenčního rámce České republiky na léta 2007 — 2013 

"Konkurenceschopná česká ekonomika", vychází z hlavních strategických dokumentů ČR 

(Strategie hospodářského růstu, Strategie regionálního rozvoje atd.) a je v souladu                                 

se Strategickými obecnými zásadami Společenství pro hospodářskou, sociální a územní 

soudržnost na období let 2007 — 2013. 

Proces tvorby OPPI respektoval princip partnerství, jeho příprava a zaměření byly průběžně 

projednávány a diskutovány s ostatními resortními ministerstvy, se zástupci hospodářských                     

a sociálních partnerů a dalšími zainteresovanými stranami. 

Globálním cílem OPPI je zvýšit do konce tohoto programovacího období 

konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb 

v ČR úrovni předních průmyslových zemí Evropy. 

OPPI je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, udržení 

přitažlivosti České republiky a jejích regionů a měst pro investory, na podporu inovací, urychlené 

zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry, a to zejména stimulací poptávky                     

po výsledcích výzkumu a vývoje, na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, na podporu 

podnikatelského ducha a růst hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění 
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 nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních 

technologií [28]. 

 

 

1.7.6 Rada pro výzkum, vývoj a inovace 

 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace je odborným a poradním orgánem vlády České republiky, 

který byl zřízen zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje                       

a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. 

Rada má 17 členů (z toho 1 předseda, 3 místopředsedové). Předsedou Rady je člen vlády. 

Předsedu Rady jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády. V současné době je předsedou 

rady pro výzkum, vývoj a inovace předseda vlády (Petr Nečas) [29]. 

 

 

 

1.8 Sedm mylných představ o inovačním procesu 

 

Inovace v podobě vývoje nového výrobku či služby se pro růst organizace stávají stejně 

důležité jako zvyšování jejího tržního podílu. Ukázal to průzkum PwC - Pricewaterhouse 

Coopers  [30]. 

Pricewaterhouse Coopers je organizace poskytující auditorské, daňové a poradenské služby 

veřejným i soukromým organizacím v různých průmyslových odvětvích. Společnost se skládá  

z více než 161 000 pracovníků ve 154 zemích. Tato skutečnost umožňuje získávat důvěru 

veřejnosti a zvyšovat tak hodnotu podnikání pro jejich klienty. 

PwC Česká republika vznikla roku 1998 celosvětovou fúzí dvou společností: Coopers  

& Lybrand a Price Waterhouse. Obě tyto společnosti vstoupily na český trh již roku 1990.                  

V Česku, kde působí od roku 1990, mají více než 600 zaměstnanců. 

Průzkum proběhl mezi 1200 generálními řediteli nejvýznamnějších světových firem.                    

Právě inovace jsou podle nich spolu s větším „vytěžením“ stávajících trhů nejlepším receptem  

na úspěšnou expanzi pro nejbližší budoucnost. 
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Podle nové studie PwC „Demystifying innovation: take down the barriers to new growth” 

(Inovace bez mystifikace: odstraňme bariéry bránící novému růstu) musí úsilí o inovace vzejít  

od generálních ředitelů, kteří budou ve svých firmách systematicky podporovat kulturu 

otevřeného myšlení. Studie odhalila sedm mylných představ o inovačním procesu [30]: 

 

 Inovování je možné delegovat: Úsilí o inovace musí vycházet z nejvyššího vedení. 

Inovační proces selže, pokud ho generální ředitel nezaštiťuje a neodměňuje; 

 

 Střední management je spojencem inovací: Manažeři nemusí být nutně mistři inovací. 

Mají tendenci zamítat inovace ve prospěch efektivity; 

 

 Inovativní lidé pracují kvůli penězům: Vybudovat ve firmě kulturu, která má v sobě 

zakořeněnou inovativnost přitáhne a udrží kreativní odborníky; 

 

 Inovace je šťastná náhoda: Úspěšná inovace je mnohem častěji výsledkem 

strukturovaného procesu třídění mnoha návrhů a myšlenek; 

 

 Čím otevřenější inovační proces, tím méně disciplíny: Pokroky v nástrojích 

spolupráce, jako jsou sociální sítě, urychlují otevřenou inovaci; 

 

 Podniky vědí, kolik inovace potřebují: Lídři musí odhadnout svůj potenciál                         

pro neorganický růst (fúze a akvizice), aby dokázali určit svojí inovační potřebu; 

 

 Inovace nelze měřit: Vedení musí určit návratnost investic do inovací. 
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1.9 Doporučení pro budování inovačních procesů 

 

O inovacích nestačí jen mluvit, tento proces musí být vytvořen jako klíčový proces v podniku. 

Impulsy pro inovační proces musí jít shora, tedy od akcionářů a vrcholového vedení. Tito lidé 

musí zaměřit svou pozornost na strategické příležitosti a vytvoření inovačního procesu 

v organizaci. Je tedy třeba vyčlenit potřebné lidi, zdroje a stanovit si organizační rámec  

a metodiku hledání řešení [1]. 

Nyní bychom se pozastavili u vyčlenění potřebných lidí. V tomto kroku je velmi důležité 

poznat a vybrat schopné lidi. Důležité je vytvořit takovýmto lidem dobré podmínky.  

Inovační tým by měl být složený z lidí, kteří reprezentují různá oddělení v organizaci. Jsou                

to například lidé z marketingu, obchodu, servisu, výroby, logistiky, případně i zástupci zákazníků 

a dodavatelů. Tyto zaměstnance musí organizace vyškolit v metodikách a případně jim umožnit 

získat zkušenosti například schůzkami na seminářích s jinými úspěšnými inovátory, tak aby 

mohli nasbírat inspirace a nové nápady [1]. 

Typy lidí pro inovační tým jsou na obrázku 1.3. 

 

 

 

 

Obr. 1.3 – Typy lidí pro inovační tým [1]. 
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Vysvětlení úkolů jednotlivých typů lidí v inovačním procesu: 

 

 INOVÁTOR – Přináší něco nového na trh 

 PODNIKATEL – Přeměňuje myšlenky ve skutečnost 

 ZLEPŠOVATEL – Přichází s inovacemi v jakékoliv organizaci 

 TVOŘIVÝ MYSLITEL – Má sílu nebo schopnost vytvářet nové myšlenky 

 VYNÁLEZCE – Přichází s novým podnikatelským nápadem 

 ŠAMPIÓN – Kontroluje, zda je myšlenka úspěšně realizována 

 SPONZOR – Dává myšlence nevyhnutelnou podporu finančních zdrojů 

 

Inovační proces má svá pravidla a metodiku hledání řešení. Každá organizace si může vytvořit 

svůj inovační proces, který bude jedinečný.  

Základem je do tohoto procesu zabudovat mechanismus učení se a neustálého zlepšování, 

protože konkurenční výhodu nevytváří výrobek ani proces, ale schopnost pracovat se znalostmi.  

Řídit inovace vyžaduje měřit úspěšnost tohoto procesu. Postihnout všechny aspekty inovací 

vyžaduje mít více měřítek pro měření. Užitečné je používat tyto ukazatele výkonnosti inovací [1]:  

 

 Úspěšnost inovací – počet úspěšných inovací k celkovému počtu započatých 

inovačních projektů; 

 Efektivnost inovací – reálný přínos projektů k celkovým nákladům; 

 Čas inovací - průměrný čas realizace inovačních projektů; 

 Návratnost inovací – doba, během které přínosy z inovací dosáhnou vynaložených 

nákladů; 

 Rentabilita inovací – výnosnost investice do inovací; 

 Celkové výdaje na inovace jako procento z tržeb. 
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2. IDENTIFIKACE INOVAČNÍCH PROCESŮ A VYUŽÍVANÝCH METOD 

____________________________________________________________________________ 

 

Inovační procesy jsou chápány jako vývoj nových produktů a technologií. Tyto procesy jsou 

velmi nákladné a po delší dobu váží podstatnou část využitelných zdrojů. Finanční prostředky 

vynaložené na zavedení inovace na trh se podniku musí vrátit, aby měl šanci na přežití v silném 

konkurenčním prostředí [3]. 

 

2.1 Schéma a popis aktivit inovačního procesu podle CzechInvestu 

  

Inovační procesy zahrnují širokou škálu aktivit realizovaných od samotného prvotního 

nápadu, výzkumu a vývoje, průmyslově právní ochranu, zavedení do výroby až po uvedení                 

do praxe a uplatnění na trh [26]. 

Aktivity inovačního procesu včetně zaměření jednotlivých programů podpory inovačního 

procesu jsou uvedeny na obrázku 2.1. 

 

Obr. 2.1 – Aktivity inovačního procesu [26]. 

 

Tyto vývojové fáze inovačního procesu podporuje výše zmíněná Agentura pro podporu 

podnikání a investic – CzechInvest (spolupracující i s ostatními organizacemi a státními orgány, 

viz. 1.7.3) v rámci programů výzkumu a vývoje a rovněž v rámci nového programu Potenciál.  
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Program Potenciál je zaměřen na podporu zakládání a rozvoje oddělení výzkumu a vývoje  

v organizacích. Tímto programem mají být podporovány projekty zaměřené na budování zdrojů 

pro výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií, součástí je i zajištění potřebného 

specifického softwaru a aplikací. 

Program umožní organizacím pořízení speciálního vybavení, které bude sloužit právě                  

pro účely výzkumu a vývoje. Tedy například pro budování laboratoří a zajištění zkušebních 

zařízení. Předpokladem žadatelů je důkaz o přenesení výsledků výzkumu a vývoje do výroby. 

Výrobní fáze inovačního procesu a ochranu práv průmyslového vlastnictví jsou v rámci 

CzechInvestu podporovány programem Inovace. Tento program se využívá k podpoře zavádění 

výsledků výzkumu a vývoje do výroby a na trh. Může se jednat jak o výsledky vlastního 

výzkumu a vývoje, tak i o výsledky získané transferem technologií, to znamená, že organizace 

neprovádí vlastní výzkum a vývoj, ale nakupují výsledky výzkumu a vývoje na trhu a zavádí                  

je přímo do výroby. Program podporuje zavádění nových nebo zlepšených výrobků, efektivnější 

procesů výroby a poskytování služeb, nových organizačních metod. Organizace si mohou v rámci 

tohoto programu pořídit moderní stroje, zařízení, know-how, licence potřebné k realizaci 

inovačního procesu. 

Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví vedou k získání patentů a ochranných 

známek [26]. 

 

2.2 Struktura inovačních procesů 

 

V posledním čtvrtstoletí představují hnací sílu pokroku především informační technologie, 

počítačová podpora, automatizace a pokročilé výrobní postupy. Mění se procesy transformace 

materiálu do produktů, mechanické a konstrukční části výrobků. Nově vznikající technologie 

jako např. nanotechnologie, biotechnologie a přímá depozice materiálů představují nové výzvy 

pro vývoj a konstruování [4].  

Průběžnou dobu mezi vznikem nového nápadu a uvedením výrobku na trh lze v mnoha 

případech výrazně zkrátit paralelizací procesů. Současné systémy však často postrádají flexibilitu 

a schopnost rychlé reakce na změny trhu [4]. 
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Úspěšné uvádění nových výrobků na trh je jedním ze základních předpokladů pro dlouhodobé 

přežití podniku. Zkracování životního cyklu výrobků, globální konkurenční prostředí a rychlé 

změny požadavků zákazníků vyvolávají potřebu optimalizace inovačního procesu [4]. 

 

 Modely inovačních procesů 

 

Existuje řada modelů rozčleňujících inovační proces na fáze. V této části si představíme pět 

modelů inovačního procesu. Tyto modely se liší především složitostí realizace. 

 

1) Lineární model inovačního procesu 

 

Za lineární model inovačního procesu je považován proces přípravy a realizace inovace,  

ve kterém na výzkumně-vývojovou část navazuje transfer znalostí, který dosáhne ve finální část 

tržního nebo výrobního zhodnocení inovace. 

Inovační proces tedy probíhá podle schématu: výzkum – vývoj – výroba – užití. Za jednotlivé 

fáze inovačního procesu odpovídají jednotlivé podnikové útvary. 

Tento model je typický pro invenčně náročné obory, mezi které patří například: farmaceutický, 

chemický, elektrotechnický, elektronický a automobilový průmysl [4]. 

 

2) Model řetězového propojení 

 

V minulém století vznikalo mnoho pokusů, které se týkaly problému, jak co nejvěrněji 

zachytit trajektorii vzniku inovací, pro kterou je charakteristické vzájemné působení mezi tržními 

příležitostmi, potenciálem znalostí a kapacitami podnikatelských jednotek. 

Tuto myšlenku představuje tzv. Model řetězového propojení, ve kterém nejde,                           

o tak jednoduchou postupnou cestu jako u lineárního modelu. 

Model řetězového propojení představuje realitu a praxi, ve které často z důvodů překonávání 

nesnází ve vývoji inovace je nutné vracet se zpět k předchozím fázím. To znamená zpětnou 

vazbu ve všech fázích inovačního procesu.  

V takovém modelu „řetězového propojení“ se např. role výzkumu podstatně mění. Výzkum            

již není chápán jen jako zdroj objevných nápadů, ale také jako způsob řešení problémů                        
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v kterékoliv fázi procesu inovace. Výzkum proto funguje jako doplněk inovace a je nejen 

zdrojem objevených nápadů, ale také operativní aktivitou, která doprovází všechny fáze 

inovačního procesu. 

Model je zobrazen na obrázku 2.2. Nutné je také zmínit myšlenku připojení vazby  

na marketing, který pochopitelně musí procházet všemi fázemi inovačního procesu, a to proto, 

aby nedošlo k tomu, že v inovačním procesu vytvořený nový výrobek nakonec nenajde svého 

zákazníka [7]. 

 

 

Obr. 2.2 – Model řetězového propojení [7]. 

 

 

3) Proces fází a bran (stage-gate) 

 

Jedním z nejrozšířenějších modelů používaných při vývoji nových produktů je tzv. stage-gate 

process (proces fází a bran), který vznikl z procesů vypracovaných G. Cooperem. Model                     

se postupem času rozšiřoval, první generace byla zavedena v NASA v šedesátých letech 

minulého století [4]. 

Hlavní myšlenkou je rozdělení procesu do fází s definovanými vstupy a výstupy,                    

přičemž každá fáze končí rozhodnutím o pokračování projektu.  
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Nedostatkem první generace modelu byl fakt, že se zabýval pouze vývojem, nikoliv celým 

inovačním procesem - od vzniku prvotní myšlenky až po uvedení na trh. 

Proběhl tedy další výzkum, především v rámci kanadského projektu NewProd, který vedl  

k vytvoření modelů druhé generace. Tento typický model je uveden na obrázku 2.3. 

Model rozděluje inovační proces do pěti fází. Na konci každé fáze je brána, která rozhoduje  

o pokračování nebo zastavení projektu. Rozhodnutí provádí interdisciplinární tým. Výhodou  

je strukturovanost a systematické pojetí, usnadňující komunikaci mezi týmy i vrcholovým 

vedením organizace [4]. 

 

 

 

 

Obr. 2.3 – Proces fází a bran [4]. 

 

 

Fáze 

 

V jednotlivých fázích probíhají činnosti. Členové projektového týmu získávají informace  

a postupně se dostávají k následující bráně. Pro model je typické, že neexistuje fáze výzkumu  

a vývoje nebo fáze marketingu, každá fáze se skládá z několika paralelních činností, na nichž  

se podílejí lidé z různých oblastí podniku. Proces je rozdělen do těchto pěti fází [4]: 

NÁPAD
Brána 1
Hodnocení nápadů

Fáze 1
Předběžné hodnocení

Brána 2
Podrobné hodnocení

Fáze 2
Definování produktu

Brána 3
Rozhodnutí o vývoji

Fáze 3
Vývoj

Brána 4
Rozhodnutí o testování

Fáze 4
Testování

Brána 5
Rozhodnutí o uvedení na trh

Fáze 5
Komercializace VYHODNOCENÍ
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Fáze 1: Předběžné posouzení tržních, technických a finančních aspektů produktu; 

 

Fáze 2: Definování – vypracování podrobné marketingové studie, provozní a právní analýzy, 

předběžný průzkum vedoucí k vypracování obchodního případu, to znamená definování 

produktu, zdůvodnění jeho zavedení a další postup; 

 

Fáze 3: Vývoj – vlastní návrh a vývoj nového produktu, mapování výrobního procesu, 

vypracování marketingového plánu; 

 

Fáze 4: Testování a ověření – interní testy, zákaznické testy, výroba a ověření prototypů; 

 

Fáze 5: Komercializace – zahájení výroby v plném rozsahu, uvedení produktu na trh, interpretace 

marketingových a operačních plánů. 

 

Pro každou fázi musí být zpracován podrobný popis aktivit, doporučené postupy a výstupy 

příslušné fáze.  

Typická struktura modelu fází a bran je uvedena v příloze č. 1. 

 

Brány 

 

Každé fázi předchází brána, která slouží k rozhodnutí, zda pokračovat nebo ukončit projekt. 

Efektivita bran rozhoduje o úspěšnosti komplexního procesu vývoje nového produktu. Pro brány 

je charakteristické [4]: 

 

 jsou kontrolními body kvality, to znamená, že projekt probíhá v souladu s požadavky  

na kvalitu; 

 stanovuje se v nich priorita projektů, jsou v nich postupně eliminovány horší projekty  

a zlepšuje se portfolio projektů; 

 rozhodují o postupu do další fáze a přidělení zdrojů. 
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Mají společný formát, v podobě: 

 

 Výsledky – výsledky aktivit předchozí fáze, které projektový manažer a tým    

předkládají na jednání, vstupem pro hodnocení je obsah výstupů;  

 Kritéria – otázky a metriky, podle kterých je projekt posuzován a kontrolován; 

 Výstupy – výstupy z jednání, rozhodnutí, schválení, termíny a výsledky. 

 

Brány musí být úzké – je třeba, aby projekty byly posuzovány pečlivě a přísně, aby ty, které 

nedávají naději na konečný úspěch, byly včas zastaveny. Jen tak se brány mohou stát kontrolními 

body kvality procesu a mohou tak zajistit, že projekty budou realizovány správně. 

Aby mohli manažeři přijímat objektivní rozhodnutí, musí existovat jasná, srozumitelná  

a efektivní kritéria. Tato kritéria musí být operativní (snadno použitelná), realistická (využívající 

dostupných informací) a diferencující (rozlišující dobré projekty od horších). 

 

Rozlišují se kritéria dvou typů: 

 

 musí být splněno – otázky kontrolního seznamu, sloužící k vyřazení nevhodných projektů,  

      jedním z kritérií v každé bráně je tzv. Červené světlo, signalizující zásadní nesouhlas,  

           například s legislativou, ekologickými nebo bezpečnostními požadavky; 

 mělo by být splněno – žádoucí charakteristiky, které jsou bodovány a celkové bodové  

      hodnocení slouží ke stanovení priority projektu. 

 

Příklady kritérií v jednotlivých bránách jsou uvedeny v příloze č. 2. Uvedená kritéria jsou 

pouhým návodem a je nutné, aby součástí implementace modelu v podniku bylo pečlivé 

posouzení těchto seznamů kritérií a jejich přizpůsobení konkrétní situaci [4]. 

Vedoucí manažeři by měli rozhodovat o poskytnutí zdrojů a vytváření vhodného prostředí. 

Další jejich rolí je tzv. role evaluátorů, kteří v branách provádějí rozhodnutí o projektu a přidělují 
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jim zdroje. Pracují jako rozhodující tým, ne jako funkční vedoucí, proto se musí řídit určitými 

pravidly.  Tyto pravidla jsou uvedena v příloze č. 3. 

 

4) Procesní model podle Ulricha 

 

Další pohled na strukturu inovačního procesu dává tzv. Ulrichův model uvedený na obrázku 

2.4. 

 

Obr. 2.4 - Procesní model Ulricha [4]. 

 

Tento model se skládá z pěti fází (vývoj nápadů, návrh na systémové úrovni, podrobný návrh, 

testování a zpřesňování, výroba), přičemž všemi těmito fázemi prolínají jednotlivé funkce 

(marketing, design, výroba a ostatní, mezi které patří finance, právo nebo služby). To znamená, 

že uvedený model klade důraz na interdisciplinaritu [4]. 
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Z obrázku 2.4 je patrné, že pro každou fázi je nadefinováno, co se v jednotlivých funkcích má 

udělat, tak aby byla splněna konkrétní fáze a mohlo se přejít k další. 

Před začátkem inovačního procesu je nutné mít přesně stanovenou misi a vytvořenou strategii 

pro její splnění. Výsledkem inovačního procesu je pak uvedení výrobku na trh [4]. 

 

5) Procesní model zahrnující specifikace požadavků a funkční specializace 

 

Tento model je rozšířen hlavně v Německu. Je obvyklý v tradičních výrobních odvětvích  

a vzhledem k úzkým vazbám mnoha našich podniků na německé prostředí se s ním můžeme 

setkat i u nás. Strukturu tohoto modelu zobrazuje obrázek 2.5 [4]. 

 

Obr. 2.5 - Procesní model zahrnující specifikace požadavků a funkční specializace [4]. 
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2.3 Přehled metod pro podporu inovačních procesů 

Existuje mnoho metod a postupů, které jsou řazeny mezi inovační. V této kapitole jsou 

uvedeny ty nejčastěji používané. Přehled vybraných metod pro podporu inovačních procesů                 

je zobrazen v tabulce 2.1 [1]. 

Tab. 2.1 – Přehled metod pro podporu inovačních procesů [1]. 

Přehled metod pro podporu inovačních procesů 

6 klobouků TOC 

635 TRIZ 

Brainstorming, brainwriting WOIS 

Bionika Six Sigma 

DFMA Blue ocean strategy 

 

 

2.3.1 Šest klobouků, Six Thinking Hats, de Bono Hats 

 

Tato metoda se používá k podpoře kreativity a paralelního myšlení v týmu, vyváženosti 

pohledů z různých úhlů na řešení problémů v týmu, podpoře strukturovaného myšlení v týmu                  

při workshopu. 

Metodu rozpracoval americký lékař, psycholog, konzultant a především propagátor laterálního 

myšlení Edward de Bono. Tato metoda nám umožňuje myšlení „rozmotat“, to znamená oddělit 

od sebe různé myšlenkové reakce a zaměřit se tak pouze na jednu a dát jí váhu a čas. 

Lidé v týmu si nasadí na hlavu klobouky různé barvy a každý se musí na problém dívat                         

z perspektivy, která je popsána barvou klobouku. Z názvu metody je patrné, že klobouků je šest 

a tudíž barev bude stejný počet. Pojďme se nyní podívat na to, co jednotlivé barvy                    

představují [1]. 

Bílý klobouk – barva nestrannosti, čísla, fakta, informace. Člen týmu se dívá na problém              

bez jakýchkoliv emocí, vysvětlování a argumentací. Bílá barva umožňuje mluvit jen o faktech,  
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číslech, potřebách a nedostatcích. Jsou pokládány jen otázky, které mají informační a datový 

charakter. S tímto kloboukem se ptáme na data, sbíráme je, ale neříkáme svůj názor. 

Červený klobouk – emoce, intuice, pocity. Člen týmu s červeným kloboukem se odpoutá                 

od faktů a dává najevo své názory, myšlenky a emoce týkající se problému. Je nutné tyto pocity 

individuálně pojmenovat, aby se pak nezpozorované nebo neidentifikované pocity nestaly                      

v průběhu řešení blokem. Je umožněna maximální spontánnost, kterou není třeba komentovat             

ani zdůvodňovat. 

Žlutý klobouk – pozitivní a konstruktivní přístup. Podporuje člena týmu k optimismu, 

soustřeďuje se výhradně na všechna pozitiva a hodnoty, které s sebou problém přináší. Vznikají 

otázky typu: Jak si pomůžeme, když toto vyřešíme? Co všechno dobrého nám přinese vyřešení 

problému? Návrhy jsou konstruktivní, podložené konkrétními argumenty. 

Černý klobouk – negativismus, proč něco nepůjde. Vzniká kritické hodnocení, pohled                    

na problém přes všechny možné negativní důsledky. Typickými otázkami jsou: Co se stane, když 

se problém nevyřeší? Jaké jsou hlavní nedostatky nabízeného řešení? Úlohou nositele tohoto 

klobouku je přinést do systému řešení problému konstruktivní dávky skepse a pragmatismu. 

Porovnává se nabízené řešení s reálnou situací i se zkušeností z minulých projektů a upozorňuje 

se na možná rizika. 

Zelený klobouk – barva přírody, symbol laterálního myšlení. Tento klobouk je zdrojem 

kreativního myšlení. Nositel je oprávněn přednášet všechny nápady realizací, má právo diskrétně 

probírat myšlenky a uvažovat, zda neexistují jiné varianty. 

Modrý klobouk – odstup, ovládání. Takový klobouk představuje řídící funkce. Myslitel 

organizuje celé myšlení, rozhoduje, který klobouk si kdo nasadí, vypracovává závěry, shrnutí, 

zapisuje nápady, podněty. Jedná se tedy o facilitátora. Důležité však je, že klobouk není výhradně 

určen jednomu člověku. Každý člen týmu může v průběhu řešení problému požádat o tento 

klobouk. Tento klobouk představuje nadhled, objektivitu a zkušenosti z praxe. 
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2.3.2 Brainstorming, Brainwriting, 635 

Brainstorming se používá k vytvoření velkého množství nápadů v krátkém časovém                 

období [9]. 

Postup lze soustředit do těchto kroků [1].: 

1. příprava – výběr moderátora, zapisovatele a místa; 

2. definování problému; 

3. sestavení týmu – doporučuje se 5 – 7 lidí; 

4. zahájení schůzky, vysvětlení pravidel; 

5. prezentace problému, diskuze, analýza, případné korekce; 

6. brainstorming – 20 – 40 minut, spontánní generování nápadů, vzájemná inspirace, 

impulzy, moderátor vede účastníky k tématu; 

7. zapisovatel zaznamenává všechny nápady na viditelné místo; 

8. brainstorming se ukončí, když se i přes stimulaci negenerují další nápady; 

9. zpracovaní výsledků – třídění a vyhodnocování nápadů; 

10. zpracování závěrečného protokolu. 

 

Brainwriting je spolu s metodou 635 jednou z nejpoužívanějších metod písemné diskuze. Obě 

metody jsou podobné [9]. 

Metoda 635 spočívá v sestavení týmu o šesti členech, poté každý člen napíše na kartičku tři 

nápady v čase pěti minut na jedno kolo. Po každých pěti minutách se kartičky posunou sousedovi 

vpravo. Všichni členové týmu si přečtou všechny nápady a buď se tyto nápady dále rozvinou 

nebo se doplní další myšlenka. Po pěti minutách začíná druhé kolo. Tento proces se opakuje, 

dokud se ke každému nedostane jeho vlastní kartička, na kterou psal v prvním kole. Na závěr                

se myšlenky shrnou a zaznamenají [1]. 

Při brainwritingu je jeden podstatný rozdíl v tom, že se neměří čas jednotlivých kol, vlastně 

kola neexistují. Každý člen může postupovat takovým tempem, jaké mu vyhovuje. Hlavním 

cílem však zůstává snaha vyprodukovat co nejvíce nápadů [9]. 
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2.3.3 Bionika 

 

Bionika je vědní disciplína představující přenos biologických struktur, mechanismů a systémů 

na vývoj technických systémů, nových technologií a inovací. Spočívá ve vytvoření 

interdisciplinárního týmu z oblasti technik a biologie, který spolupracuje a hledá řešení problému.  

Hlavní náplní bioniky je vytvořit velmi úzkou vzájemnou vazbu mezi biologií a technikou                

s přirozenou vazbou na další hraniční obory biologie. Tato vzájemná vazba umožňuje jednak 

pomocí biologie a jí příbuzných vědních oborů rozvoj v technických vědách, ale také využitím 

inženýrských metod a postupů ve vědách biologických.  

Bionika má tedy umožňovat především úzký vzájemný kontakt při poznávání zákonitostí živé                 

a neživé přírody a zajistit oboustranně výhodné využití výsledků tohoto výzkumu.  

Dnes se soustřeďuje především na studium živých struktur a procesů probíhajících v těchto 

strukturách, jako na podněty pro budoucí technické aplikace. Takto získané poznatky 

systematicky shromažďuje a využívá je v průmyslové výrobě buď formou nových výrobních 

procesů, nebo přímo formou nových konkrétních výrobků [1]. 

 

Existují tyto bionické principy: 

 

 princip minima-maxima, s minimem materiálu a energie se dosahuje maximálního 

výkonu; 

 princip multifunkčnosti: jeden orgán má více funkcí; 

 princip využívání energie z okolí; 

 princip dynamiky a flexibility, živé systémy dynamicky reagují na změny v okolí; 

 princip optimálního uspořádání, struktura systémů se přizpůsobuje podmínkám v okolí – 

adaptivní materiály, fraktálové struktury; 

 princip uzavřeného cyklu, recyklace, koloběh materiálů v přírodě, podnik jako živý 

organismus; 

 princip kompatibility systémů, například orgány živočichů jsou kompatibilní                            

s prostředím, aby si dokázaly získávat potravu. 
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2.3.4 DFMA – Design for manufacturing and Assembly 

 

DFMA je metoda zaměřená na změny konstrukce a technologie výrobků, konstrukčních prvků 

a součástek s cílem redukovat nároky na výrobu a montáž z hlediska spotřeby času, nákladů, 

nekvality a minimalizace dalších nežádoucích jevů. 

Je známo, že až osmdesát procent nákladů na novou součástku se definuje v předvýrobních 

etapách, kde se určuje materiál a výrobní proces. Redukce nákladů po ukončení předvýrobních 

etap je drahá a možnosti optimalizace jsou zde omezené. DFMA se neorientuje jenom na redukci 

nákladů na materiál a výrobní proces v předvýrobních etapách, ale umožňuje i analyzovat 

alternativní koncepty výroby a montáže a hledá nové inovativní řešení. Vede také k hledání 

nejlepších praktik, benchmarkingu a analýze konkurence [1]. 

Postup zahrnuje čtyři kroky: 

 

1) Metodická příprava - jedná se o prvotní analýzu situace, formulování cílů a podmínek, výběr 

součástek, montážních skupin. 

 

2) Hledání řešení – zde se používá kreativní myšlení k vytvoření návrhu řešení, provádí se sběr                

a zpracování jednotlivých návrhů. 

 

3) Hledání konceptu – v tomto kroce se hledá vhodný koncept řešení, to znamená,                               

že vyhodnocujeme jednotlivé návrhy a vybíráme ty nejvhodnější. 

 

4) Vyhodnocení – zde se prezentují výsledky a shromažďuje se potřebná dokumentace. 

 

Při této metodě se hledá zlepšení v následujících oblastech: 

 

 redukce počtu součástek; 

 redukce počtu materiálů; 

 zjednodušení výroby a montáže; 

 zjednodušení zkoušení, kontroly a opravy chyb; 

 manipulace s materiálem; 
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 chybovost procesu; 

 redukce nákladů. 

 

2.3.5 TOC (Theory of Constraints) – Teorie omezení 

 

Teorie omezení je metodika, která slouží k systematickému vyhledávání a odstraňování 

jednotlivých druhů omezení v systémech. Vychází se z faktu, že výkon systému je limitován jeho 

nejslabším prvkem neboli omezením. Teorie omezení nabízí různé nástroje na vyhledávání 

omezení v podnikových procesech, mezi které patří výroba, projektové řízení, vývojové procesy, 

logistika, marketing a obchod [1]. 

Systematický postup vyhledávání a odstraňování omezení v procesech spočívá v pěti krocích: 

 

1. Urči úzké místo 

2. Využij ho 

3. Podřiď mu ostatní procesy 

4. Odstraň úzké místo 

5. Cyklus opakuj 

 

TOC využívá logické nástroje na vyhledávání a řešení problémů. Jednotlivé nástroje souvisí       

se třemi základními otázkami, na které se musí podnik nebo řešitelský tým zaměřit [1]: 

 

 Co chceme změnit? 

 Čeho chceme změnou dosáhnout? 

 Jak to udělat? 
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1) Co chceme změnit? 

 

Tato otázka se týká rozboru všech nežádoucích jevů ve firmě a jejich příčin. Poté se vybírá 

klíčový problém (omezení), který způsobuje většinu nežádoucích jevů v podniku. K tomu slouží:  

 

 Strom současné reality – logické uspořádání problému a nalezení klíčových problémů, 

jejichž řešení je třeba zahájit 

 

2) Čeho chceme změnou dosáhnout? 

 

Tato otázka představuje hledání souboru možných řešení a cílů. Navrhované řešení musí 

eliminovat všechny nežádoucí jevy. K tomu slouží: 

 

 Diagram konfliktu – nástroj na hledání řešnení konfliktů a protiřečení 

 Strom budoucí reality – náplánování změny 

 

3) Jak to udělat? 

 

Po zodpovězení dvou předcházejících otázek se přistoupí k projektu a k detailnímu definování 

jeho jednotlivých kroků. K tomu slouží: 

 

 Strom předpokladů – určení překážek, rizik a předpokladů pro jejich eliminaci 

 Strom přeměn – akční plán 

 

2.3.6 TRIZ – Tvorba a řešení inovačních zadání 

 

TRIZ je ruská zkratka pro teorii vynalézavého řešení problémů. Byla vyvinuta ruským 

vynálezcem a spisovatelem Genrichem Altshullerem. Metodika TRIZ vznikala od r. 1946 

studiem patentů, zobecňováním úspěšných postupů řešení. Bylo zjištěno, že silná řešení jsou 
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dosahována poměrně malým počtem objektivně používaných, studovatelných a osvojitelných 

řešitelských postupů. 

Prvotní začátky používání měla metoda v obranném průmyslu. V dnešní době je metodika 

TRIZ používána v několika světových firmách. Například v automobilkách - Ford, Daimler-

Chrysler, General Motors, v leteckých a kosmických firmách - Boeing, NASA                               

nebo v technologických a vývojových firmách – Hewlett Packard, Procter and Gamle, Motorola. 

Všem zmíněným firmám pomohlo účinné a správné používání metody zvýšit jejich postavení               

na trhu a konkurenceschopnost, která se dostala až na globální, tedy celosvětovou úroveň. 

Metoda respektuje a podporuje systémový přístup ve fázi analýzy zdokonalovaného objektu                       

a následně inspiruje řešitele doporučeními ve fázi hledání řešení. 

Je efektivní jak pro určení a tvorbu správných (na cíl zaměřených) a stručně a jasně 

formulovaných inovačních zadání, tak pro hledání tvůrčího řešení těchto zadání.  

Znalost metody je přínosem nejen pro zvýšení kvalifikace pracovníků, ale i pro řešení inovačních 

projektů.  

Předpokladem TRIZ je, že vývoj technologických celků není náhodou, ale řídí se určitými 

zákony. Znalost těchto zákonů opravňuje inovátory s největší pravděpodobností předvídat další 

kroky ve vývoji. To vše napomáhá vytvořit takové procesy a systémy, které pracují rychleji                  

a přesněji, a to vše s úsporou času a účinným využíváním dostupných zdrojů. Výsledkem jsou 

poté originální produkty a služby [31].  

Metodika TRIZ vede uživatele od nejasné problémové situace přes detailní rozbor systému                

ke správné formulaci inovační úlohy, až k návrhům variant řešení a jejich ověření. TRIZ využívá 

dvě navzájem se doplňující metody: analytickou metodu FNA a řešitelskou „algoritmizovanou“ 

metodu ARIZ [27]. 

 

Analytická metoda: Funkčně nákladová analýza – FNA 

 

Pomáhá odpovídat na otázky, co a proč má být zdokonaleno, inovováno. Pomáhá uživateli:  

 

 nalézt podstatu problému v technickém systému, tj. výrobku nebo procesu; 

 určit klíčové prvky podle hodnocené funkční, problémové a nákladové významnosti 

prvků; 
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 vybrat správná (významná) inovační zadání pro daný cíl a v souladu s tendencemi rozvoje 

techniky; 

 formulovat správně (konkrétně) inovační zadání: co a proč má být v systému 

zdokonaleno. 

 

Inženýři vědí, že správná inovační zadání a z nich správně odvozené invenční úlohy jsou více 

než polovinou úspěšného řešení. 

 

Řešitelská metoda: Algoritmus řešení inovačních zadání – ARIZ 

 

Pomáhá hledat odpovědi na řadu otázek "jak" by mohly a měly být úlohy řešeny, a to                      

v souladu se zkušenostmi generací vynálezců koncentrovanými v řešitelském postupu 

algoritmického typu. 

Řešitelské nástroje ARIZ pomáhají uživateli: 

 

 formulovat technické a fyzikální rozpory v inovačním zadání a v konkrétní invenční 

úloze; 

 abstrahovat model problému a vystihnout technickou funkci v řešeném problému; 

 nalézat inovační/invenční ideje řešení technického rozporu/problému/funkce na základě 

doporučení; 

 posoudit nalezené ideje řešení srovnáním s tendencemi rozvoje techniky a stavem 

techniky v oboru. 

 

Postup řešení podle metody ARIZ je rozdělen do sedmi kroků: 

1) Výběr úlohy 

2) Vytvoření modelu úlohy 

3) Analýza modelu úlohy 

4) Odstranění fyzikálního rozporu 

5) Předběžné zhodnocení nalezeného řešení 

6) Rozvinutí získané odpovědi 

7) Rozbor postupu a výsledku řešení 
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2.3.7 WOIS – rozporově orientovaná strategie 

 

WOIS je inovační strategie, která integruje základní prvky úspěšných metodik inovačního 

„vynalézání“ ARIZ a TRIZ s novými aspekty výzev inovační společnosti. Je to strategie, která               

je použitelná jak pro stávající tak i pro nové trhy. Kombinací inovační strategie WOIS a vedení 

společnosti, lze vytvořit hodnoty, které mohou nabídnout možnosti odhalení mimořádné inovační 

síly podniku. 

Autorem této metodiky je profesor Linde, která tvrdí, že miliony nepoužitých patentů                      

na celém světě svědčí o zbytečnosti mnohých výzkumů a vývojů, přičemž nesledují evoluci                  

v technickém sektoru. 

Hlavní myšlenkou této inovační strategie je vyvíjet technické systémy, nikoliv po směru 

inovační spirály, ale snažit se přeskočit několik kroků, využitím paradoxů a rozporů plynoucích       

z podstaty technických systémů. Schematické znázornění WOIS je uvedeno na obr. 2.6 [32;33]. 

 

 

Obr. 2.6 – Schematické znázornění WOIS [33]. 
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2.3.8 Six Sigma 

Six Sigma je metodika systematického zlepšování procesů redukcí jejich variability. Základem 

je detailní znalost požadavků zákazníka, faktů a objektivních údajů, statistické analýzy                         

a neustálého úsilí zaměřeného na optimalizaci procesů [1]. 

Charakteristika a cíle Six Sigma [1]: 

 six sigma procesy produkují méně než 3,4 chyb na milión příležitostí; 

 všechno, co není ideální je příležitostí ke zlepšení; 

 porozumění procesů a jejich zlepšování je nejefektivnější cesta k nadprůměrným 

výsledkům; 

 využívání projektové organizace s přesně definovanými úlohami sponzorů, projektových 

manažerů (black belt) a specialistů (green belt). 

 maximalizace zisku; 

 efektivní využívání zdrojů a zvyšování produktivity; 

 redukce podpůrných procesů; 

 minimalizace negativních jevů - defektů, neshod, ztrát, reklamací a nákladů. 

Inovace jsou v Six Sigma založeny na cyklu zlepšování DMAIC, který je zaměřený                       

na vyhledávání slabých míst, jejich odstraňování a je jedním ze stavebních kamenů Six Sigma. 

Cyklus DMAIC je uveden na obrázku 2.7. 

 

Obr. 2.7 – Cyklus DMAIC 
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Fáze cyklu zlepšení jsou [1]: 

 

1) D (Define) definovat – definují se cíle, popisuje se předmět a cíle zlepšení (výrobek, 

služba, proces); 

2) M (Measure) měřit – měření výchozích podmínek ve smyslu principu "co neměřím, 

neřídím"; 

3) A (Analyze) analyzovat – analýza zjištěných skutečností, příčin nedostatků; 

4) I (Improve) zlepšovat – klíčová fáze celého cyklu, ve které dochází ke zlepšení                      

na základě analyzovaných a změřených skutečností; 

5) C (Control) řídit – zlepšený nedostatek je třeba zavést - uřídit, udržet zlepšení při životě. 

 

2.3.9 BOS (Blue Ocean Strategy) – Strategie modrých oceánů 

 

BOS je metoda tvorby obchodní strategie podniku, kterou popsali ve stejnojmenné knize               

W. Chan Kim a Renée Mauborgne. Kniha byla vydána poprvé v roce 2005. Blue Ocean Strategy 

je založena na myšlence, že každý podnik může dosahovat vyššího zisku vytvářením nové 

poptávky v nesoutěžním trhu (tzv. modrém oceánu) mnohem snadněji než soupeřením                             

s konkurencí na existujících trzích. 

Blue Ocean Strategy obsahuje metodický postup tvorby hodnotových inovací a vytváření                   

a využívání nového tržního prostoru pro poptávku. Postup se soustředí na schopnost vytvořit                 

si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry. Silně se v tom opírá o kreativitu                      

a inovativnost přístupů při hledání nových trhů a příležitostí. Popisuje celou řadu koncepčních                     

a přitom praktických nástrojů, vhodných k použití jak v podnicích, tak i v organizacích veřejného 

sektoru, které jsou vhodné pro systematické vyhledávání a využívání tzv. modrých oceánů, což je 

metafora pro nové tržní příležitosti a nesoutěžní trhy [34]. 
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Postup BOS je zahrnut do těchto kroků [1]: 

1. Benchmarking – provede se srovnání firmy s konkurenty a vykreslí se obraz právě 

existující strategie. Zjistí se, kde má podnik konkurenční výhody a konkurenční nevýhody 

nebo shodu. 

2. Identifikace - jde se do terénu a zkoumají se potřeby zákazníků, nové trhy. Hledají                    

se zvláštní výhody a alternativní výrobky a služby.  

3. Návrh strategie – dochází k navržení nové strategie s vysokým odlišením v nabídce 

hodnot zákazníkům. Vyrovnání užitků, ceny a nákladů, tak aby celý model byl ziskový 

pro obě strany. 

4. Komunikace a realizace – sdělení nové strategie vhodným způsobem zákazníkům                       

a spolupracovníkům. Výběr nejlepších lidí a potřebných zdrojů, odstranění všech 

překážek pro úspěšnou realizaci. 

 

 

2.4 Srovnání jednotlivých modelů inovačních procesů, návrh univerzálního postupu 

      inovačního procesu a výběr vhodných metod pro jednotlivé fáze inovačního procesu 

 

V této části byly nejdříve přehledně uspořádány jednotlivé modely inovačního procesu, poté 

byl navržen univerzální postup inovačního procesu a nakonec byly přiřazeny k fázím 

univerzálního postupu vhodné metody pro jejich řešení. 

 

V tabulce 2.2 je přehled vybraných modelů inovačních procesů, které byly podrobně 

rozebrány v předchozí kapitole. 
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Tab. 2.2 – Přehled modelů inovačních procesů 
 Model inovačního procesu 

 Lineární model Model řetězového 

propojení 
Model fází a 

bran 
Procesní 

model 

Ulricha 

Procesní model 

zahrnující 

specifikace 

požadavků a 

funkční 

specializace 

Postup 1) Výzkum 

 
2) Vývoj 

 

 

3) Výroba 

 

4) Užití 

 
 

Marketing 

Výzkum 

Znalost 

↓ 

1)Potencionální trh 

2) Navrhování 
výrobku 

3) Konkrétní návrhy 

a testování 

4) Změny v návrzích 

a výroba 

5) Distribuce a prodej 

 

Nápad 

↓ 

1) Předběžné 

hodnocení nápadu 

2) Definování 

produktu 

3) Vývoj 

4) Testování 

5) Komercializace 

↓ 

Vyhodnocení 

 

Marketing 

Design 

Výroba 

Finance 

Právo 

Služby 

↓ 

1) Vývoj 
nápadů 

2) Návrh na 
systémové 

úrovni 

3) Podrobný 
návrh 

4) Testování 
a 

zpřesňování 

5) Výroba 

 

1) Příprava 

- výzkum                 
- analýza 

problému                  
- generování 
nápadů                     
- hodnocení a 

výběr nápadu 

2)Rozpracování 

- specifikace 

požadavků                
- funkční 

specializace               
- návrh a vývoj 

3) Implementace 

4) Kontroling 

 

Popis Jednoduchý 

postup řešení 

inovačního 

procesu, pro 

invenčně náročné 

obory, za 
jednotlivé fáze 

jsou zodpovědné 

jednotlivé 

podnikové útvary 

Vazba marketingu a 

výzkumu po celý 

inovační proces, 

nejen využití při 

objevování nápadu, 

ale i jako způsob 
řešení problému, 

důležitost zpětné 

vazby ve všech fázích 

inovačního procesu 

Složitější postup 

řešení inovačního 

procesu, 

strukturovanost, 

systematické 

pojetí, dobrá 
komunikace, 

přesně definované 

vstupy a výstupy, 

existence 

rozhodovacích 

bran, neexistence 

fáze výzkumu 

Prolínání 

jednotlivých 

funkcí všemi 

fázemi 

inovačního 

procesu 

Kladen důraz na 

specifikace 

požadavků a 

funkční 

specializace 
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Návrh univerzálního postupu inovačního procesu  

 

Pro návrh univerzálního postupu inovačního procesu jsem se rozhodl vycházet především               

ze dvou modelů uvedených v tabulce 2.2, a to z modelu fází a bran a z procesního modelu 

Ulricha. Důvodem byla značná podobnost jednotlivých fází a také větší propracovanost                          

a přehlednost. A proto se dá konstatovat, že při využití vhodných nástrojů, prostředků a zdrojů 

pro aplikaci těchto dvou modelů by se mohlo docílit úspěšnosti celého inovačního procesu. 

Přesto si myslím, že do konkrétního návrhu inovačního procesu by měly být zahrnuty                           

i některé další činnosti v rámci jednotlivých fází z ostatních modelů, a to především fáze analýzy 

trhu, která by zahrnovala výzkum a marketingovou činnost. Fáze analýza trhu by tedy mohla být 

prvním krokem inovačního procesu. 

Druhá fáze by měla zahrnovat základní myšlenku inovačního procesu, tedy vhodné nápady, 

nazval jsem ji jako vývoj nápadu. Tato fáze se objevuje ve třech výše uvedených modelech.  

Ve třetí fázi, podle mého názoru nejdůležitější části procesu přecházíme k samotnému návrhu 

a vývoji výrobku. Tato fáze je zahrnuta ve všech zmíněných modelech inovačních procesů.  

Čtvrtá fáze by se měla týkat kontroly. Nazveme ji tedy testování. Fáze testování je zahrnuta                    

ve čtyřech modelech inovačních procesů. 

Poslední pátá fáze je označena jako komercializace. Tato fáze se objevuje ve čtyřech 

modelech inovačních procesů a měla by zahrnovat samotnou výrobu, distribuci a prodej výrobku 

konečným spotřebitelům. 

 

Výčet uvedených fází univerzálního postupu inovačního procesu tedy je: 

 

1. Analýza trhu 

2. Vývoj nápadů 

3. Návrh a vývoj výrobku 

4. Testování 

5. Komercionalizace 
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1) Analýza trhu 

 

Tato fáze má být zaměřena na tzv. marketingový výzkum, to znamená průzkum vývoje trhu, 

analýza konkurenčního prostředí a v neposlední řadě samozřejmě k identifikaci zákazníků                  

a ke specifikaci jejich požadavků. Z tohoto výzkumu získáme určité informace o požadavcích 

zákazníků a trhu. Poté přejdeme k definovaní problému, to znamená, jak by měl nový výrobek 

vypadat, tak aby splňoval výše uvedené specifikace. Tento problém je dále třeba analyzovat.                  

Je tedy třeba zjistit, které zdroje budou potřebné k vytvoření výrobku. Především se bude jednat                   

o materiálové, lidské, kapacitní a finanční zdroje, tak jak je to většinou u všech projektů.  

Po skončení této fáze bychom tedy měli vědět, jakou představu mají o výrobku zákazníci,                  

zda nějaký podobný výrobek vyrábí konkurence, a zda máme potřebné zdroje k zajištění 

plynulého chodu inovačního procesu. 

 

2) Vývoj nápadů 

 

V této fázi by měl být sestaven interdisciplinární tým, který pomocí vhodných metod                       

a nástrojů bude vyvíjet, analyzovat a generovat jednotlivé nápady o podobě nového výrobku.                  

Na konci by mělo být vyhodnocení a výběr nejlepšího nápadu. 

 

3) Návrh a vývoj výrobku 

 

Tato fáze zahrnuje několik činností a je nejdůležitější, a to z důvodu, že náklady spojené               

se změnami návrhu mohou být obrovské. Jednotlivé požadavky zákazníků jsou zde promítnuty                 

do konkrétního návrhu výrobku. Hlavním výstupem této fáze je prototyp a k němu je vytvořen 

příslušný kontrolní plán. Je nutné vypracování výrobní dokumentace, která zahrnuje konstrukční 

výkresy, výrobní postupy, technologické postupy. Důležitá je také specifikace materiálu, vo lba 

vhodných dodavatelů a potřebných strojů, nástrojů, zařízení, prostředků a přípravků. Na konci 

této fáze je provedeno přezkoumání návrhu.  
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4) Testování 

 

V této fázi dochází k pilotnímu ověření prototypu nebo nové služby se specifickými 

požadavky. Mohou se využívat interní testy, to znamená materiálové zkoušky, funkční zkoušky, 

dále také zákaznické testy a testy spolehlivosti, životnosti a výkonnosti. 

 

5) Komercionalizace 

 

Tato fáze spočívá v zahájení samotné výroby, distribuci a prodeji konečných výrobků. Dále             

je zde zahrnuto vyhodnocení úspěšnosti výroby a úspěšnosti zavedení výrobku na trh. 

 

Výběr vhodných metod pro jednotlivé fáze inovačního procesu 

Při výběru vhodných metod pro jednotlivé fáze byla provedena příslušná analýza. Její 

výsledky jsou zobrazeny v tabulce 2.3. 

 
Tab. 2.3 – Vhodné metody při řešení jednotlivých fází inovačního procesu 

Proces 

 

Metoda 

Analýza trhu Vývoj nápadů Návrh a vývoj 

výrobku 

Testování Komercionalizace 

6 klobouků + ++ +   

Brainstorming + ++ +   

Brainwriting + ++ +   

Bionika + + +   

DFMA   ++ +  

TOC +   ++ + 

TRIZ ++ + + +  

ARIZ + +  +  

WOIS ++ +   + 

Six Sigma    ++ + 

BOS ++    + 

635 + ++ +   

 

Legenda: 

++ Metoda je zvláště vhodná pro použití v daném procesu 

+ Metoda je vhodná pro použití v daném procesu 
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3. POROVNÁNÍ INOVAČNÍCH PROCESŮ A PROCESŮ PLÁNOVÁNÍ JAKOSTI 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Před samotným úkolem této kapitoly, tedy porovnání inovačních procesů a procesů 

plánování jakosti si nejdříve uvedeme základní pojmy z oblasti řízení jakosti (kvality)                          

a představíme si jednotlivé přístupy k plánování jakosti výrobků. 

 

3.1 Pojmy z oblasti řízení jakosti (kvality) 

 

Nejdříve si definujeme některé základní pojmy z oblasti řízení jakosti: 

 

Jakost, kvalita 

 

Jakost je synonymem slova kvalita a vztahuje se k výrobkům či službám,                                    

ale i k prováděným činnostem a je charakteristikou, která má svou historii. Její počátky lze nalézt 

už ve starověku. 

Nejstarší definice je přisuzována řeckému filosofu Aristotelovi (+ 322 př. Kr.). V jeho 

spisech je jakost (řecky POION, latinsky qualitas) definovaná jako kategorie myšlení. Pro využití 

v ekonomice však tato filosofická definice není příliš vhodná.  

V dnešní době existuje řada definic k vymezení pojmu jakost (kvalita), pojďme si nyní uvést 

některé z nich, tak jak je definovali významní představitelé – guru působící v oblasti 

managementu kvality [35] : 

 

 Jakost je způsobilost pro užití. (Juran)  

 Jakost je shoda s požadavky. (Crosby)  

 Jakost je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku své expedice společnosti způsobí.  

 (Taguchi) 

 

Za oficiální definici se považuje definice z normy ČSN EN ISO 9000:2006 [20], která  

říká, že jakost (kvalita) je „stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik“. 



 

 

56 

 

 

Stupeň znamená měřitelnou kategorii kvality, jejíž úroveň jsme schopni rozlišit.  

Požadavek je přitom potřeba nebo očekávání stanovené zákazníkem, legislativními předpisy nebo 

se obecně předpokládá. 

Inherentní charakteristika je vnitřní vlastnost objektu (produktu, procesu, systému), kterému 

patří. Tyto charakteristiky, označované jako „znaky jakosti“ můžeme členit na znaky měřitelné                   

a atributy. 

 

Management jakosti 

 

Základní definice pochází z normy ČSN EN ISO 9000:2006 a označuje management jakosti 

jako „koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace, pokud se týče jakosti“ [20]. Činnosti               

je mnoho a rozdělují se do čtyř hlavních souborů: 

 

1) Plánování jakosti 

 Část managementu jakosti zaměřená na stanovení cílů jakosti a na specifikování procesů 

nezbytných pro provoz a souvisejících zdrojů pro splnění cílů jakosti. 

 

2) Řízení jakosti 

 Část managementu jakosti zaměřená na plnění požadavků na jakost.  

 

3) Prokazování jakosti 

 Část managementu jakosti zaměřená na poskytování důvěry, že požadavky na jakost 

budou splněny.  

 

4) Zlepšování jakosti 

 Část managementu jakosti zaměřená na zvyšování schopnosti plnit požadavky na jakost. 
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Systémy managementu jakosti 

 

Systém managementu jakosti lze chápat jako soubor vzájemně souvisejících prvků, který  

je nedílnou součástí celopodnikového systému řízení, a který má garantovat maximální 

spokojenost a loajalitu zainteresovaných stran při minimální spotřebě zdrojů. 

Za prvky systému lze považovat procesy, lidi, materiály, informace i zařízení, které v rámci 

organizace využíváme, a přitom neohrožujeme schopnost svých produktů plnit požadavky [35]. 

 

3.2 Plánování jakosti 

Pojem plánování jakosti charakterizoval J. M. Juran jako „proces formování cílů jakosti                 

a vývoje prostředků pro splnění těchto cílů“ [14]. Plánování jakosti je jedním ze tří základních 

procesů Juranovy trilogie jakosti: 

 plánování jakosti; 

 řízení jakosti; 

 zlepšování jakosti. 

 

Výsledkem plánování jakosti, jako procesu formování cílů a přípravy k jejich dosažení                  

je postup vhodný k dosažení stanovených cílů. Stanovené cíle by měly být měřitelné, dosažitelné, 

srozumitelné, optimalizující celkový výsledek a ekonomické [10]. 

Plánování jakosti je strukturovaný proces návrhu a vývoje výrobku i služeb, který zajistí 

plnění specifických požadavků zákazníků. K navržení a vyrobení výrobku je nutné vhodně 

propojit metody a nástroje plánování jakosti s technologickými nástroji [14]. 
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3.3 Význam plánování jakosti 

 

Ve vývoji managementu jakosti význam plánování jakosti neustále narůstá a jeho aktivity 

rozhodují o konkurenceschopnosti organizací. Rozhodující význam souvisí především se dvěma 

hlavními trendy v oblasti managementu jakosti.  

První z nich lze definovat jako posun od strategie detekce ke strategii prevence. Strategie 

detekce je zaměřena na uplatňování a optimalizaci metod následné kontroly, které mají zajistit, 

aby se k zákazníkovi nedostaly neshodné výrobky. Strategie prevence představuje zajištění 

takových podmínek, aby neshodné výrobky téměř vůbec nevznikaly. 

Druhý trend souvisí s prvním a je definován jako posun od zabezpečování jakosti „on line“         

k zabezpečování „off line“ tedy jako posun péče o jakost z fáze výroby do fáze návrhu.  

Návaznost aktivit, které ovlivňují jakost výrobku v různých etapách jeho životního cyklu                

se zobrazují pomocí spirály jakosti (viz. obr. 3.1). Z obrázku je patrné, že na výsledné jakosti                

se podílí určitou měrou každá z těchto etap [10] . 

 

 

Obr. 3.1 – Spirála jakosti [10]. 
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V předvýrobních etapách dochází k mnohem většímu výskytu chyb než ve fázích realizace. 

Intenzita odstraňování těchto chyb je ale v předvýrobních etapách velice malá a výrazněji narůstá 

až ve fázi výroby a užití (viz obr. 3.2). Tento nesoulad může souviset i s obvyklým rozdělením 

pracovníků řízení jakosti v jednotlivých fázích životního cyklu výrobku [10].  

 

 

 

Obr. 3.2 - Časový nesoulad mezi vznikem chyb a stávajícím přístupem k jejich odstraňování [10]. 

 

 

 

3.4 Metodické přístupy k plánování jakosti výrobků 

 

Pro plánování jakosti výrobků a procesů jsou v dnešní době vyvíjeny různé metodické 

přístupy. Mezi základní patří postup plánování jakosti výrobku podle J. M. Jurana a plánování 

jakosti výrobku postupem APQP. 
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3.4.1 Postup plánování jakosti výrobku podle Jurana 

 

Tento postup plánování jakosti výrobku je zařazen mezi sekvenční přístupy, to znamená,                

že nejdříve se plánuje produkt a poté proces. Postup lze charakterizovat posloupností několika 

činností, mezi které patří [10;14]: 

 

1. Určení zákazníka 

2. Zjištění potřeb zákazníků 

3. Překlad potřeb zákazníků do řeči výrobce 

4. Stanovení měřitelných parametrů 

5. Zavedení měření 

6. Vývoj výrobku 

7. Optimalizace návrhu výrobků 

8. Vývoj procesu 

9. Optimalizace a prokázání způsobilosti procesu 

10. Převod procesu do výrobních instrukcí 

 

3.4.2 Plánování jakosti výrobku postupem APQP 

 

Tento postup uplatňuje prvky tzv. simultánního inženýrství, při jehož uplatnění jsou návrh 

produktu, návrh procesu, vývoj podpůrných oblastí a všech dalších prvků úspěšnosti produktu              

od počátku chápany jako integrovaný soubor činností a cílů. Všechny aktivity probíhají 

souběžně.  

Plánování jakosti výrobků je v metodice APQP rozděleno do pěti vzájemně se překrývajících 

procesů (viz obr. 3.3) [10]: 

 

1. Plánování a definování programu 

2. Návrh a vývoj výrobku 

3. Návrh a vývoj procesu 

4. Validování výrobku a procesu 

5. Vyhodnocení zpětné vazby a nápravná opatření 
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Důležitá je přípravná fáze, ve které se definuje oblast působnosti týmu, identifikuje                        

se zákazník, jeho požadavky, vymezí se harmonogram plánování jakosti výrobku a zajišťuje                 

se výcvik zaměstnanců. 

Jednotlivé aktivity realizuje nebo koordinuje meziútvarový tým plánování jakosti výrobku. 

Členy týmu by dle potřeby měli být kromě zástupců útvaru řízení jakosti rovněž zástupci útvaru 

návrhu a vývoje, konstrukce, výroby, technické kontroly, zásobování, prodeje, servisu, 

subdodavatelů, zákazníků a dalších [10]. 

 

 

 

 

Obr. 3.3 – Průběh plánování jakosti výrobku postupem APQP 
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3.4.3 Zdokonalená metodika plánování jakosti výrobků a procesů podle  

    prof. Ing. Jiřího Plury, CSc.                                                

 

Autor této metodiky je přesvědčen, že vyšší efektivnosti plánování jakosti výrobků a procesů 

je možné dosáhnout pomocí vhodně zvolených metod plánování jakosti, jejíchž výpis je uveden    

v podkapitole 3.5, a jejíchž širší vymezení si uvedeme v kap. 4.  

V tomto návrhu zdokonalené metodiky plánování jakosti výrobků a procesů je uvedeno využití 

vhodných metod plánování jakosti v jednotlivých dílčích procesech. Metodika zahrnuje těchto               

9 kroků [13] : 

 

1. Identifikace požadavků na výrobek 

2. Návrh cílových hodnot znaků jakosti výrobku 

3. Optimalizace znaků jakosti výrobku 

4. Návrh znaků jakosti dílů 

5. Návrh procesů realizace výrobku 

6. Optimalizace návrhu procesu 

7. Návrh systému řízení a kontroly procesu 

8. Ověření vhodnosti systému měření 

9. Ověření způsobilosti procesu 

 

1) Identifikace požadavků na výrobek 

 

Hlavním úkolem této fáze je zjištění potřeb zákazníků. K tomu lze využít vhodné zdroje 

informací, jako jsou například: 

 

 přímá interview; 

 dotazníky; 

 informace od obchodníků; 

 výsledky průzkumu trhu; 

 studie konkurenceschopnosti nového výrobku. 
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Tyto informace musí tým řešitelů organizace doplnit o další požadavky na výrobek, které 

vycházejí z legislativních předpisů, nebo také ze zkušeností pracovníků s podobnými výrobky. 

Vhodným nástrojem pro soupis požadavků na výrobek je afinitní diagram. Po vytvoření základní 

struktury požadavků pomocí afinitního diagramu je vhodné požadavky rozložit do vyšší úrovně 

podrobnosti a také je logicky uspořádat. K tomu slouží systematický diagram.  

 

2) Návrh cílových hodnot znaků jakosti výrobku 

 

Požadavky na výrobek jsou často formulovány v řeči zákazníka, proto je nutná jejich 

transformace do konkrétních měřitelných znaků jakosti výrobku. Nejčastěji využívaným 

nástrojem je metoda QFD, konkrétně tzv. Dům jakosti. Hlavním výstupem zpracovaného Domu 

jakosti je návrh cílových hodnot znaků jakosti výrobku. Dále je vyhodnocena důležitost 

jednotlivých znaků, pomocí, které lze naplánovat rozložení zdrojů na vývoj výrobku. 

 

3) Optimalizace znaků jakosti výrobku 

 

Po zpracování návrhu cílových hodnot znaků jakosti by měl tým řešitelů přistoupit k dalším 

analýzám, které povedou k nalezení optimálního řešení. Pro optimalizaci lze použít řadu metod. 

Posouzení navrhovaného výrobku z různých hledisek můžeme provést pomocí přezkoumání 

návrhu. Tato týmová metoda představuje systematické posouzení návrhu s cílem vyhodnotit,              

zda takto stanovený návrh umožňuje plnit požadavky na jakost, identifikovat nedostatky                       

a navrhnout postup jejich řešení. 

Podstatnou součástí přezkoumání návrhu je metoda FMEA návrhu produktu. Tato analýza                 

je přímo vyžadována v automobilovém průmyslu. Jedná o týmovou analýzu možnosti vzniku vad 

navrhovaného výrobku a jejich následků spojenou s ohodnocením jejich rizik, která je podkladem 

pro návrh a realizaci opatření vedoucích k minimalizaci těchto rizik a k optimalizaci produktu. 

Největší výhodou je možnost odhalení 70% - 90% možných neshod, které by se mohly 

vyskytnout v průběhu používání výrobku. 

K podrobnější identifikaci příčin možných vad se využívá metoda FTA, tedy analýza stromu 

poruchových stavů. 
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Při optimalizaci znaků jakosti z hlediska požadovaných užitných vlastností výrobku můžeme 

využít metodu plánovaní experimentů. Experimenty jsou prováděny na prototypu a cílem                   

je nalézt optimální kombinaci znaků jakosti výrobku, při které bude dosahováno nejlepší hodnoty 

jeho užitných vlastností. 

Ve fázi návrhu a vývoje výrobku je obvyklé zpracování několika možných variant řešení. 

Cílem je pak nalezení optimální varianty řešení. Nejčastěji se hledá nejlepší varianta z hlediska 

několika sledovaných parametrů. V těchto případech se jedná o vícerozměrnou úlohu. Můžeme 

tedy využít numerické nebo grafické metody analýzy údajů v matici, mezi které patří analýza 

hlavních komponent, stanovení vzdálenosti mezi vícerozměrnými proměnnými pomocí vhodné 

metriky, mapy nebo plošné diagramy. 

 

4) Návrh znaků jakosti dílů 

 

Tuto fázi je nutné provést v případě, kdy se navrhovaných výrobek skládá z dílů. Je tedy 

nutností z cílových hodnot znaků jakosti výrobku odvodit potřebné hodnoty znaky jakosti dílů, 

dále je vhodné identifikovat nejdůležitější díly, které mají rozhodující vliv na výslednou jakost 

výrobku. 

Pro zajištění těchto úkolů se využívá modifikace metody QFD. V příslušném maticovém 

diagramu se analyzují vzájemné vztahy mezi jednotlivými znaky jakosti výrobku a jednotlivými 

díly, z nichž se výrobek skládá. Vyhodnocení umožňuje identifikovat nejdůležitější díly.  

 

5) Návrh procesu realizace výrobku 

 

Příslušný proces realizace výrobku by měl být zvažován již ve fázi jeho návrhu. Pro návrh 

procesu lze rovněž využít vhodné metody plánování jakosti. 

Pomocí afinitního diagramu se identifikují dílčí procesy. K analýze optimální posloupnosti 

jednotlivých dílčích procesů se využívá diagram vzájemných vztahů. Návrh procesu se zpracuje 

pomocí vývojového diagramu. 

Modifikaci metody QFD, jejímž základem je maticový diagram lze využít k analýze vztahů 

mezi znaky jakosti výrobku a jednotlivými procesy nebo mezi znaky jakosti výrobku a parametry 

jednotlivých dílčích procesů. 
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6) Optimalizace návrhu procesu 

 

Navržený proces je vhodné optimalizovat pomocí metody FMEA procesu, tedy analýzy 

možných vad, které mohou vzniknout v průběhu procesu, jejich možných následků a možných 

příčin. Vyhodnocují se příslušná rizika. Pro podrobnější identifikaci příčin lze využít metodu 

FTA. 

 

7. Návrh systému řízení a kontroly procesu 

 

Tento návrh systému řízení a kontroly by měl být vyvíjen souběžně s návrhem procesu. 

Systém řízení a kontroly procesu musí zajistit dosažení navrhovaných parametrů procesu. Jedním 

z výsledků je plán kontroly a řízení, který stanoví potřebné kontroly parametrů jednotlivých 

dílčích procesů a znaků jakosti výrobku. 

Při návrhu plánu kontroly a řízení můžeme využít výsledky návrhu procesu a jeho 

optimalizace získané pomocí metod QFD, FMEA a FTA. 

 

8) Ověření vhodnosti systému měření 

 

Plán kontroly a řízení předpokládá využití různých systémů měření. Kvalita údajů, které tyto 

systémy měření poskytují, může ovlivnit správnost rozhodování a úspěšnost realizovaných 

procesů. Z tohoto důvodu je nutné provádět analýzu systému měření. Systém měření se posuzuje 

a vyhodnocuje pomocí statistických vlastností, kterými jsou shodnost, strannost, opakovatelnost, 

reprodukovatelnost, linearita a stabilita. 

 

9) Ověření způsobilosti procesu 

 

Způsobilost procesu představuje schopnost procesu trvale poskytovat výrobky požadované 

jakosti. Proto je nutné tuto způsobilost před zahájením procesu ověřit. Analýza způsobilosti 

procesu se provádí v průběhu ověřovací výroby. Ke správnému vyhodnocení je nutné dodržet 

stanovený postup, který zahrnuje ověření omezujících předpokladů, jako jsou statistická 
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zvládnutost procesu a normalita dat, které jsou zapotřebí při výpočtu indexů způsobilosti podle 

standardních vztahů. Stanovené indexy způsobilosti umožňují odhad pravděpodobnosti výskytu 

neshodných výrobků a návrh případných opatření ke zlepšení. 

Při praktické aplikaci této metodiky je tedy možné využít řadu vhodných metod plánování 

jakosti. Není však nutné použít všechny výše uvedené. Organizace si ve svých podmínkách sama 

stanoví potřebu využití vhodných metod plánování jakosti výrobku. Vždy by měly být vybrány 

metody, které mají pro organizaci největší přínos. 

 

 

3.5 Metody plánování jakosti 

 

Jednotlivé aktivity plánování jakosti lze efektivně realizovat za pomocí použití vybraných 

metod a nástrojů plánování jakosti, které byly právě pro oblast plánování jakosti postupem času 

vyvinuty. 

V požadavcích na dodavatele automobilového průmyslu je použití některých metod striktně 

vyžadováno [10]. 

Pro plánování jakosti se používají především tyto metody, které budou rozebrány v kapitole 4: 

 

 Metoda QFD 

 Přezkoumání návrhu 

 FMEA návrhu výrobku 

 FMEA procesu 

 Analýza stromu poruchových stavů 

 Hodnocení způsobilosti procesu 

 Hodnocení způsobilosti výrobních zařízení 

 Hodnocení způsobilosti systému měření 

 Afinitní diagram 

 Diagram vzájemných vztahů 

 Systematický diagram 

 Maticový diagram 

 Analýza údajů v matici 
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 Diagram PDPC 

 Síťový graf 

 Vývojový diagram 

 Diagram příčin a následků 

 Formulář pro sběr údajů 

 Paretův diagram 

 Histogram 

 Bodový diagram 

 Regulační diagram 

 

 

3.5 Porovnání inovačních procesů s procesy plánování jakosti 

V tabulce 3.1 jsou uvedeny fáze univerzálního inovačního procesu a fáze procesů plánování 

jakosti.  

Hlavním úkolem v této podkapitole bude porovnání inovačního procesu s procesy plánování 

jakosti. Tedy zjištění, které fáze v inovačních procesech, respektive procesech plánování jakosti 

jsou si podobné a mají za úkol dosažení podobného cíle. 
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Tab. 3.1 - Fáze inovačního procesu a procesů plánování jakosti 

 Název procesu 

 Univerzální postup 

inovačního procesu 
Plánování jakosti 

výrobku podle 

Jurana 

Plánování jakosti 

výrobku 

postupem APQP 

Plánování jakosti 

výrobku a procesu 

podle Plury 

Fáze 1) Příprava 

2) Vývoj nápadů 

3) Návrh a vývoj 
výrobku 

4) Testování 
 
5) Komercionalizace 

1) Určení 
zákazníka 

2) Zjištění potřeb 

zákazníků 

3) Překlad potřeb 
zákazníků do řeči 

výrobce 

4) Stanovení 
měřitelných 

parametrů 

5) Zavedení 
měření 

6) Vývoj výrobku 

7) Optimalizace 
návrhu výrobků 

8) Vývoj procesu 

9) Optimalizace a       

prokázání 

způsobilosti 

procesu 

10) Převod 

procesu do 

výrobních 

instrukcí 

1) Plánování a 
definování 

programu 

2) Návrh a vývoj 

výrobku 

3) Návrh a vývoj 

procesu 

4)Validace 
výrobku a procesu 

5) Vyhodnocení 
zpětné vazby a 

nápravná opatření 

1) Identifikace 
požadavků na 

výrobek 

2) Návrh cílových 

hodnot znaků 
jakosti výrobku 

3) Optimalizace 

znaků jakosti 

výrobku 

4) Návrh znaků 

jakosti dílů 

5) Návrh procesů 
realizace výrobku 

6) Optimalizace 
návrhu procesu 

7) Návrh systému 
řízení a kontroly 

procesu 

8) Ověření 
vhodnosti systému 

měření 

9) Ověření 
způsobilosti 

procesu 

 

 

 

Důležitým poznatkem vyplývajícím z uvedené tabulky 3.1 je, že procesy plánování jakosti 

zahrnují více fází, to znamená, že jsou přehledněji rozpracovány jednotlivé kroky. Tento fakt,             

ale samozřejmě neznamená, že by v inovačních procesech byly některé kroky nebo činnosti 

vynechány, jen jsou ve větším množství zahrnuty pod jednu fázi.  
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Pokud se týče prvotní fáze můžeme konstatovat, že se jedná v podstatě o stejné činnosti 

přípravy na celý proces a to jak u inovačních procesů, tak i u procesů plánování jakosti. Příprava 

u obou procesů v podstatě zahrnuje sestavení interdisciplinárního týmu, identifikaci a zjištění 

potřeb zákazníků, definování nového nebo podstatně zlepšeného výrobku a zajištění potřebných 

zdrojů. 

Druhá fáze u inovačních procesů zahrnuje vývoj, generování a výběr nejvhodnějšího nápadu. 

V procesech plánování jakosti se většinou objevuje návrh a vývoj výrobku. Tato fáze                          

je v inovačních procesech zahrnuta až jako třetí. Návrh a vývoj v obou procesech zahrnuje opět 

podobné činnosti. Na začátku jsou požadavky zákazníků promítnuty do konkrétního návrhu 

výrobku, po té je zpracována potřebná výrobní dokumentace a podle ní vyroben prototyp. 

Současně s prototypem je zpracován kontrolní plán neboli plán kontroly a řízení. Fáze návrhu                  

a vývoje výrobku končí přezkoumáním návrhu, tedy ověřením, zda návrh je v souladu                         

se specifickými požadavky. 

Čtvrtá fáze je u inovačních procesů nazvána jako testování. V podstatě se jedná o ověření 

shody prototypu s požadavky, provádějí se různé testy. U procesů plánování jakosti se jedná                  

o validaci výrobku, ověření vhodnosti systému měření a ověření způsobilosti procesu. 

Hlavní rozdíl mezi inovačními procesy a procesy plánování jakosti spočívá v konečné fázi. 

Zatímco procesy plánování jakosti končí zahájením sériové výroby, inovační procesy samotnou 

výrobu zahrnují a končí až uvedením nového výrobku na trh. 

Na závěr lze konstatovat, že se v podstatě jedná o velmi podobné procesy. Většina fází 

inovačního procesu je podobná fázím procesu plánování jakosti, to znamená, že směřují                        

k podobnému nebo úplně stejnému cíli. Mohou být jen podrobněji rozebrány z důvodu 

přehlednosti a rozdělení činností jednotlivým pracovníkům. Jak již bylo řečeno, každá organizace 

si může v rámci svých podmínek navrhnout svůj postup pro inovační proces i pro proces 

plánování jakosti. Výše uvedené postupy jsou doporučením. 

V práci je navržen univerzální postup pro inovační proces, který zahrnuje 5 fází. Tyto fáze               

v porovnání s třemi návrhy procesu plánování jakosti (Juran, metodika APQP, Plura) mají 

nejblíže k metodice APQP. 
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4. NÁVRH VYUŽITÍ VYBRANÝCH METOD PLÁNOVÁNÍ JAKOSTI PŘI REALIZACI    

INOVAČNÍCH PROCESŮ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

V podkapitole 3.5 je uveden výčet metod plánování jakosti. S těmito metodami budeme v této 

části pracovat, proto si nejdříve uvedeme jejich širší vymezení. 

Dále bude proveden návrh využití vybraných metod plánování jakosti při realizaci inovačních 

procesů. Poté bude provedeno vyhodnocení a výběr nejvhodnějších metod pro realizaci 

inovačních procesů, a to ze všech zmíněných metod pro podporu inovačních procesů i metod 

plánování jakosti. A nakonec bude navrženo využití metod pro podporu inovačních procesů při 

plánování jakosti.  

 

4.1 Metoda QFD (Quality Function Deployment) 

 

Metoda QFD je metodou plánování jakosti, která je založena na principu maticového 

diagramu. Umožňuje transformaci požadavků zákazníků do konkrétních znaků jakosti 

navrhovaného výrobku, jeho dílů nebo procesu realizace. Základy metody pocházejí z Japonska, 

kde prvotní myšlenku položil v roce pan Y. Akao a první aplikace proběhla na počátku 

sedmdesátých let u firmy Mitsubishi. Metoda QFD se realizuje za pomocí týmové práce, přičemž 

jsou pozvání pracovníci z různých odborných útvarů organizace [10]. 

Využívání metody QFD přináší několik výhod, zde je jejich stručný výčet [10]: 

 

 orientace na zákazníka; 

 vytváření báze informací; 

 méně konstrukčních a technologických změn; 

 zkrácení doby vývoje; 

 lepší komunikace; 

 nižší náklady na vývoj a na výrobu nových výrobků; 

 vytváření databáze znalosti; 

 podpora orientace na TQM. 
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Pro aplikaci metody je možno využít tři typy přístupů. Jsou to „dům jakosti“, čtyřmaticový 

přístup a tzv. matice matic. 

Čtyřmaticový přístup byl zaveden ve firmě Ford. Skládá se ze čtyř maticových diagramů, 

které se postupně zaměřují na plánování výrobku, plánování dílů, plánování procesů a plánování 

výroby. 

První z těchto maticových diagramů, spočívá v transformaci požadavků zákazníků do znaků 

jakosti výrobku a nazývá se „dům jakosti“. Existují dvě varianty domu jakosti, a to základní              

(viz. obr. 4.1) a zdokonalená (viz obr. 4.2). 

 

 

Obr. 4.1 – Základní varianta „domu jakosti“ [10]. 

 

 

 

 



 

 

72 

 

Základní varianta „domu jakosti“ představuje kombinovaný maticový diagram. Postup 

řešení se realizuje pomocí těchto kroků [10]: 

 

1) Výběr pracovníků pro sestavení týmu; 

2) Identifikace požadavků; 

3) Stanovení rozdílné závažnosti požadavků zákazníků pomocí bodového  

hodnocení (1 – nejnižší závažnost, 5 – největší závažnost); 

4) Srovnání schopností plnění požadavků zákazníka   

s konkurencí (1 - nejhorší, 5 - nejlepší); 

5) Identifikace znaků jakosti; 

6) Zjištění míry vzájemné závislosti mezi požadavky a znaky jakosti navrhovaného výrobku. 

Používají se 4 úrovně závislosti: silný, průměrný, slabý, žádný; 

7) Porovnání znaků jakosti s konkurencí (1 - nejhorší, 5 - nejlepší); 

8) Analýza vzájemných vztahů mezi jednotlivými znaky jakosti navrhovaného výrobku                

ve „střeše domu jakosti“. Používané hodnocení: 

 silný pozitivní vztah (++); 

 slabý pozitivní vztah (+); 

 silný negativní vztah (- -);  

 slabý negativní vztah (-); 

9) Návrh vhodných cílových hodnot znaků jakosti. 

 

Zdokonalená varianta „domu jakosti“ je v podstatě vylepšení základní varianty                           

o kvantitativní vyhodnocení důležitosti jednotlivých znaků jakosti navrhovaného výrobku. Míra 

závislosti mezi jednotlivými požadavky zákazníka a jednotlivými znaky jakosti se vyjadřuje 

číselným koeficientem, který je bodově ohodnocen takto: slabá závislost – 1, průměrná závislost 

– 3 a silná závislost – 9. Při jednodušším přístupu ke kvantitativnímu vyhodnocení se v buňkách, 

v nichž byla identifikována závislost požadavku s určitým znakem jakosti, počítají hodnoty 

součinů příslušného koeficientu, který vyjadřuje sílu závislosti, s hodnotou váhy požadavku. 

Hodnoty těchto součinů se ve sloupcích odpovídajících jednotlivým znakům jakosti sečtou                     

a stanovené součty, respektive jejich relativní hodnoty se použijí jako míra důležitosti 

jednotlivých znaků jakosti. Postup kvantitativního vyhodnocení lze dále vylepšit podrobnějším 
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hodnocením váhy požadavků zákazníků, ve kterém se zohledňuje potřeba aktivit zlepšování 

plnění jednotlivých požadavků a vliv splnění požadavků na prodejnost výrobku [10]. 

Matice matic představuje ucelený soubor 30 různých diagramů. Ve skutečnosti však matice 

matic přesně nevyjadřuje podstatu tohoto souboru diagramů, protože se nejedná o 30 výhradně 

maticových diagramů, pro které je typická analýza vzájemných vazeb mezi dvěma oblastmi 

řešeného problému. Některé diagramy jsou v podstatě tabulkami, ve kterých se shromažďují 

informace, potřebné pro další rozhodování. Při každém uplatnění metody QFD není nezbytně 

nutné využít všech 30 matic, ale naopak je potřebné vhodně vybrat aplikace, které se přímo 

orientují na řešenou problematiku [10]. 

 

 

Obr. 4.2 – Zdokonalená varianta „domu jakosti“ [10]. 
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4.2 Přezkoumání návrhu (Design Review) 

 

Přezkoumání návrhu je podle ČSN EN ISO 9000:2006 činnost prováděná pro stanovení 

vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti návrhu k dosažení stanovených cílů [20]. Přezkoumání 

návrhu má identifikovat a předvídat problémové oblasti a stanovovat případná nápravná a 

preventivní opatření s cílem zajistit, aby konečný návrh splnil požadavky zákazníka. Náklady na 

přezkoumání návrhu jsou jen zlomkem prostředků, které by musely být vynaloženy, kdyby se 

nedostatky objevily ve fázi výroby [10]. 

 

Podle požadavků ČSN EN ISO 9001:2009 [21] musí organizace ve vhodných etapách návrhu 

a vývoje provádět přezkoumání návrhu. Přezkoumání návrhu je potřeba chápat jako poradenskou 

činnost. Provádí se v týmu objektivních odborníků, má mít oficiální průběh, je plánovanou 

činností a měl by mít přesný řád, v rámci kterého se formou otázek a odpovědí návrh analyzuje 

z různých odborných hledisek. O průběhu přezkoumání návrhu se zpracovává zpráva, ve které 

jsou zaznamenány všechny důležité poznatky o zjištěných problémech a navrhovaná doporučení 

pro jejich řešení. V rámci přezkoumání návrhu mají být posuzovány především prvky [10]: 

 

 schopnost fungovat za očekávaných podmínek používání; 

 nezáměrná a nesprávná použití; 

 bezpečnost a slučitelnost s životním prostředím; 

 soulad s požadavky legislativních předpisů; 

 skladovatelnost, vyrobitelnost, snadnost instalace, likvidovatelnost; 

 bezpečnost při poruše; 

 analýza možnosti vzniku vad a jejich následků a analýza poruchových stavů; 

 požadavky na označení a instrukce pro uživatele; 

 specifikace materiálu a jeho dostupnost; 
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4.3 Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Anlysis) 

 

Metoda FMEA představuje týmovou analýzu možnosti vzniku vad u posuzovaného návrhu, 

ohodnocení jejich rizika a návrh a realizaci opatření vedoucích ke zlepšení jakosti návrhu. Tato 

metoda má induktivní charakter a je jednou ze základních metod plánování a zlepšování jakosti a 

důležitou součástí přezkoumání návrhu. Při použití této metody lze odhalit 70 až 90% možných 

neshod [10]. 

Mezi hlavní přínosy používání metody FMEA patří systematický přístup k prevenci 

nevyhovující jakosti, snižování finančních ztrát vyvolaných nízkou jakostí výrobků, zkracování 

doby řešení vývojových prací, optimalizace návrhu, ohodnocení rizika možných vad a stanovení 

priorit opatření vedoucích ke zlepšení jakosti návrhu, podpora účelného využívání zdrojů, 

vytváření informací o výrobcích, podklady pro zpracování kontrolních plánů, zlepšování 

konkurenceschopnosti a image organizace a hlavně zvyšování spokojenosti zákazníků. 

Normy ISO řady 9000 používání metody FMEA pouze doporučují. Metoda FMEA je také 

součástí technické specifikace ISO TS 16949 a metodik QS-9000 a VDA používaných 

v automobilovém průmyslu. Tato metoda je vyžadována normou ČSN EN 60812 (Techniky 

analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch FMEA)                  

a souborem požadavků PPAP (proces schvalování dílů do sériové výroby).                

 

Hlavní kroky analýzy pomocí metody FMEA představují [10]: 

 

1) analýza současného stavu 

2) hodnocení současného stavu 

3) návrh a realizace opatření 

4) hodnocení stavu po realizaci opatření 

 

Metoda FMEA se využívá zejména ve dvou základních aplikacích: 

 

• FMEA návrhu produktu - analyzuje možnosti vzniku vad u navrhovaného produktu 

• FMEA procesu - analyzuje možnosti vzniku vad v průběhu navrhovaného procesu 
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Výsledky analýzy FMEA se průběžně zaznamenávají do standardizovaného formuláře. 

 

Při realizaci metody FMEA návrhu produktu se nejdříve provede dekompozice výrobku na 

jednotlivé součásti (Prvek/Funkce), v případě FMEA procesu je zapotřebí definovat analyzovat 

jednotlivé dílčí operace procesu tak, jak na sebe navazují. Dále se u obou aplikací stanoví 

všechny možné vady, jejich následky a příčiny.  

Poté se u FMEA návrhu produktu pokračuje analýzou nástrojů řízení prevence a detekce 

stávajícího návrhu. U FMEA procesu se zkoumá stávající řízení procesu prevence a odhalování. 

V podstatě se u obou aplikací zkoumá, jakými preventivními opatřeními předcházíme vzniku 

dané vady, a které kontrolní postupy jsou používány k odhalení dané vady. 

Následuje hodnocení současného stavu, při kterém se u identifikovaných možných vad 

hodnotí tři základní hlediska, a to význam vady, očekávaný výskyt vady a odhalitelnost vady.                         

K hodnocení se používá desetibodové stupnice, přičemž body 1 až 10 představují „trestné“ body. 

Po stanovení všech tří bodových hodnocení se pro každou možnou vadu, která může vzniknout 

vlivem určité příčiny, vypočte tzv. rizikové číslo (RPN – Risk Priority Number), které 

představuje součin příslušných bodových hodnocení jednotlivých kritérií [10]: 

 

Rizikové číslo = Význam x Výskyt x Odhalitelnost 

 

Po hodnocení a stanovení rizikových čísel se vyčlení ty možné vady, jejichž RPN je příliš 

vysoké a překračuje stanovenou kritickou hodnotu. U těchto možných vad je nutné navrhnout 

opatření ke snížení RPN.  

Cílem navrhovaných opatření je zlepšení návrhu výrobku. Pomocí těchto opatření by se mělo 

zohlednit snižování bodových hodnocení v tomto pořadí: význam, výskyt, odhalitelnost.  

Po realizaci opatření se provede analýza provedených opatření a jejich záznam do formuláře 

FMEA.  

Jsou znovu ohodnocena rizika možných vad po provedení opatření podle stejných hodnoticích 

tabulek. Pokud se příslušná riziková čísla nesníží pod kritickou hodnotu, je zapotřebí navrhnout 

nová, účinnější opatření, a pak znovu vyhodnotit hodnoty rizikových čísel [10]. 
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4.4 Metoda FTA (Fault Tree Analysis) – analýza stromu poruchových stavů 

 

Analýza stromu poruchových stavů je metodou analýzy spolehlivosti složitých systémů, 

založenou na logické dekompozici určité nebezpečné, tzv. vrcholové události nebo poruchy                  

na dílčí až elementární události. 

Zpracování stromu poruchových stavů umožňuje analyzovat příčiny vzniku poruch                      

a stanovit pravděpodobnost výskytu analyzované nebezpečné události. 

Cílem je optimalizace analyzovaného systému tak, aby se pravděpodobnost nebezpečné 

události snížila. 

Jedná se o deduktivní metodu analýzy zaměřenou na zjištění příčin nebo jejich kombinace, 

které mohou mít za následek definovanou nebezpečnou událost. 

Strom poruchových stavů se kreslí tak, že v horní části se vyskytuje vrcholová událost  

a elementární události dole. Při konstrukci se používají grafické symboly [10]. 

 

4.5 Hodnocení způsobilosti procesu 

 

Způsobilost procesu je chápána jako schopnost procesů trvale poskytovat výrobky, které 

splňují požadovaná kritéria jakosti. Hodnocení způsobilosti procesu je důležitou součástí řízení 

jakosti, podporující zejména oblast plánování a zlepšování kvality [ ]. 

Hodnocení způsobilosti procesu se provádí podle přesně stanoveného postupu. K jeho 

hodnocení se využívají indexy způsobilosti (např. Cp a Cpk). Tyto indexy porovnávají maximálně 

přípustnou variabilitu hodnot danou tolerančními mezemi se skutečnou variabilitou sledovaného 

znaku jakosti. Hlavní součástí hodnocení je způsob shromáždění údajů, zajištění statistické 

stability procesu a sledovaný znak jakosti musí odpovídat normálnímu rozdělení. 

Význam analýzy způsobilosti procesu spočívá především v těchto aspektech [10]: 

  

 je součástí plánování kvality produktů; 

 je součástí měření výkonnosti procesů a východiskem pro jejich zlepšování; 

 umožňuje odhad očekávaného výskytu neshodných produktů; 

 zvyšuje důvěru a spokojenost zákazníků; 

 poskytuje informace pro plánování výroby. 
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4.6 Hodnocení způsobilosti výrobních zařízení 

 

Způsobilost výrobních zařízení je schopnost samotného výrobního zařízení poskytovat 

výrobky splňující požadovaná kritéria jakosti. Používá se před zjišťováním způsobilosti procesu. 

Pro hodnocení způsobilosti výrobních zařízení se používá jiné značení indexů způsobilosti (Cpm, 

Cpmk) a požadavky na tyto hodnoty jsou přísnější než na indexy způsobilosti procesu [10]. 

 

4.7 Hodnocení způsobilosti systému měření 

 

Cílem analýzy systému měření je ověření vhodnosti daného systému měření k měření 

sledovaného znaku jakosti v daném výrobním nebo tolerančním rozpětí. Způsobilost použitého 

systému měření rozhoduje o kvalitě naměřených údajů.  

Hodnocení systému měření se provádí pomocí indexů způsobilosti (Cg a Cgk). Kvalita systému 

měření se posuzuje na základě těchto statistických vlastností [10]: 

 

 strannost je rozdíl mezi aritmetickým průměrem výsledků opakovaného měření  

stejného znaku kvality a přijatou referenční hodnotou; 

 shodnost vyjadřuje variabilitu výsledků opakovaného měření stejného znaku  

kvality; 

 opakovatelnost představuje shodnost měření v podmínkách opakovatelnosti; 

 reprodukovatelnost představuje variabilitu středních hodnot opakovaných měření  

stejného znaku kvality provedených za různých podmínek; 

 stabilita je celková variabilita výsledků měření stejného znaku kvality v delším  

časovém úseku; 

 linearita vyjadřuje rozdíl mezi hodnotami strannosti v přepokládaném pracovním  

rozsahu 
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4.8 Sedm nových nástrojů managementu jakosti 

 

Tyto tzv. nové nástroje managementu jakosti se uplatňují především v oblasti plánování 

jakosti. Všechny využívají týmovou práci a jsou efektivní pro svou grafickou názornost, 

jednoduchost a zdrojovou nenáročnost. 

Pro identifikaci problému se využívají afinitní diagram a diagram vzájemných vztahů, pro 

návrh způsobu řešení těchto problémů je možné využít systematického diagramu, maticového 

diagramu a analýzy údajů v matici a k plánování postupu řešení se využívá diagram PDPC               

a síťový graf [10]. 

 

 

4.8.1 Afinitní diagram 

 

Afinitní diagram představuje nástroj pro vytvoření a uspořádání různorodých námětů (použití 

kartiček), které se týkají určitého problému. Diagram graficky uspořádá shromážděné informace 

do logických skupin podle příbuznosti. Tím poskytne zřetelnější strukturu a zvýší možnosti 

pochopení všech souvislostí projednávaného tématu [9;10]. 

 

4.8.2 Diagram vzájemných vztahů 

 

Diagram vzájemných vztahů je nástroj, který umožňuje identifikovat logické nebo příčinné 

souvislosti mezi jednotlivými náměty a vyhodnotit klíčové východisko nebo klíčovou příčinu. 

Uplatnění nalézá především tam, kde je zkoumaný problém charakterizován složitými logickými 

nebo příčinnými vazbami. 

Zpracování diagramu vzájemných vztahů probíhá v týmu. Na velkou plochu se umístí řešený 

problém a kolem něj se rozmísťují jednotlivé náměty. Vztahy se zobrazují šipkami, jež směřují 

od/do námětu. Pro každý námět se stanoví počet šipek vstupujících nebo vystupujících z daného 

námětu. Námět, z něhož vychází nejvíce šipek, představuje klíčové východisku nebo příčinu, 

námět, k němuž směřuje nejvíce šipek, představuje klíčový následek [10]. 
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4.8.3 Systematický (stromový) digram 

 

Bližší pochopení a porozumění problému vyžaduje jeho rozklad na dílčí části. Tak například 

dosažení cílů vyžaduje identifikaci prostředků a jednotlivých kroků realizace, pro zvládnutí rizik 

je třeba určit jejich možné příčiny i subpříčiny. Vhodným nástrojem, který se pro tyto požadavky 

nabízí k použití, je systematický diagram. 

Systematický diagram zprostředkuje detailní dekompozici všech aspektů řešeného problému 

tím, že jej postupem od obecného ke konkrétnímu detailizuje na skladebné prvky na několika 

úrovních. Prvky na nižších úrovních lze zpravidla pomocí existujících metrik lépe pochopit a 

analyzovat. Všechny aspekty mohou být společně posouzeny ve vzájemných vazbách a úrovních 

a vyústí v návrh zcela konkrétních opatření. Na počátku je nosné téma (problém, cíl, požadavek, 

produkt, zdroj). Nosné téma je dále rozváděno do dílčích skladebných prvků (dílčí činnosti, 

prostředky k dosažení cíle, působící příčiny, díly) [9;10]. 

 

4.8.4 Maticový diagram 

 

Maticový diagram představuje týmovou analýzu vzájemných souvislostí mezi prvky dvou 

nebo více oblastí problému. Jednotlivé oblasti jsou reprezentovány určitou skupinou 

charakteristik, jejichž uspořádání tvoří příslušné matice znaků. Existují tyto typy: „L“, „T“, „X“, 

a „Y“. Systematické vymezení možných vztahů včetně jejich kvantifikace poskytuje lepší 

možnosti pro vyhodnocení, a tím i efektivnější rozhodování [9;10]. 

 

4.8.5 Analýza údajů v matici 

 

Analýza údajů v matici se zaměřuje na porovnávání různých variant (vícerozměrných 

proměnných) a výběr nejvhodnější varianty. Pro úspěšnou aplikaci tohoto nástroje je nutné 

shromáždit údaje o hodnotách jednotlivých kritérií a definovat optimální variantu. Nejvhodnější 

varianta je ta, která se souborem svých kritérií nejvíce blíží optimální variantě. Pro analýzu 

můžeme využít tyto metody a nástroje [10]: 
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 analýza hlavních komponent 

 stanovení vzdálenosti mezi vícerozměrnými proměnnými 

 mapa 

 plošný diagram 

 

 

4.8.6 Diagram PDPC (Process Decision Program Chart) 

 

Jedná se o nástroj pro identifikaci možných problémů, které mohou nastat při realizaci 

plánovaných činností. Umožňuje navrhnout vhodná protiopatření. Cílem je minimalizovat riziko 

vzniku problému. Vhodně rozšiřuje systematický diagram o odpovědi na otázky [10]: 

 

 Jaké problémy mohou při této činnosti nastat? 

 Jaká opatření by měla být naplánována, abychom předešli těmto problémům? 

 

 

4.8.7 Síťový graf 

 

Síťový graf umožňuje stanovení optimálního harmonogramu průběhu činností určitého 

projektu a jejich následné monitorování. Uspořádává jednotlivé činnosti do logické posloupnosti 

a následně i do časového vymezení. Poskytuje podklady pro identifikaci kritické cesty, pro 

stanovení míst, kde jsou časové rezervy, umožňuje navrhnout opatření pro zkrácení celkové doby 

trvání projektu atd. [10]. 
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4.9 Sedm základních nástrojů managementu jakosti 

 

Sedm základních nástrojů se využívá především v oblasti operativního řízení jakosti                     

a zlepšování jakosti, ale mohou se využít i v oblasti plánování. Většina těchto nástrojů nenachází 

uplatnění jako samostatný nástroj, ale jsou důležité při aplikaci jiných nástrojů, proto je třeba znát 

jejich funkce. Mezi tyto nástroje patří [10]: 

 

 Vývojový diagram – nástroj pro grafické zobrazení činností, operací, návaznosti 

úkonů, dílčího rozhodování u určitého procesu. 

 Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram) – grafický nástroj, který analyzuje 

všechny příčiny určitého následku, problému. 

 Formulář pro sběr údajů – formulář určený k systematickému shromažďovaní údajů 

pro řízení, plánování a zlepšování jakosti. 

 Paretův diagram – nástroj umožňující stanovení priorit při řešení problémů s jakostí 

tak, aby při účelném využití zdrojů byl dosažen maximální efekt. 

 Histogram – sloupcový diagram, který znázorňuje rozdělení četností hodnot                      

ve vhodně zvolených intervalech. 

 Bodový diagram – grafická metoda znázorňující vzájemnou závislost dvou 

proměnných. 

 Regulační diagram – základní grafický nástroj statistické regulace procesu (SPC) 

umožňující odlišit variabilitu procesu vyvolanou vymezitelnými příčinami                         

od variability vyvolané náhodnými příčinami. 
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4.10 Návrh využití vybraných metod plánování jakosti při realizaci inovačních procesů 

 

V této části přejdeme na hlavní úkol práce, a to návrh vhodných metod plánování při realizaci 

inovačních procesů. Byla provedena příslušná analýza vhodnosti vybraných metod a výsledky 

jsou zobrazeny v tabulce 4.3. 

 

Tab. 4.3 (1. Část) – Vhodné metody plánování jakosti při realizaci jednotlivých fází inovačního procesu 

                                             Proces 

 

 

 

Metoda 
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Metoda QFD   ++ +  

Přezkoumání návrhu   ++   

FMEA návrhu výrobku   ++   

FMEA procesu    ++  

Metoda FTA   + ++ + 

Hodnocení způsobilosti procesu   + ++ ++ 

Hodnocení způsobilosti výrobních zařízení   + ++ ++ 

Hodnocení způsobilosti systému měření   + ++ ++ 

Afinitní diagram ++ ++ + ++ + 

Diagram vzájemných vztahů ++ ++ + + + 

Systematický diagram ++ + +  + 

Maticový diagram +  + + + 

Analýza údajů v matici + ++ ++ ++ + 

Diagram PDPC  + +  + 

Síťový graf +     

Vývojový diagram ++     

Diagram příčin a následků +  + ++ + 
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Tab. 4.3 (2. Část) – Vhodné metody plánování jakosti při realizaci jednotlivých fází inovačního procesu 

Proces 
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Formulář pro sběr údajů ++ + + ++ ++ 

Paretův diagram ++ + + +  

Histogram +   ++ + 

Bodový diagram +   ++ + 

Regulační diagram    + ++ 

 

Legenda: 

++ Metoda je zvláště vhodná pro použití v daném procesu 

+ Metoda je vhodná pro použití v daném procesu 

 

První fází inovačního procesu je analýza trhu. Jak již bylo řečeno, tato fáze zahrnuje 

především přípravu na celý inovační proces. Z tohoto důvodu je možno využít řadu vhodných 

metod a nástrojů plánování jakosti.  

Jako první je možné si připravit vývojový diagram celého inovačního procesu, kde budou 

rozepsány všechny potřebné činnosti v jednotlivých fázích a také je možné, ho doplnit                 

o příslušné odpovědnosti a pravomoci při vykonávání jednotlivých činností. Tento diagram                 

se může využít k tvorbě síťového grafu, který nám poslouží k naplánování harmonogramu celého 

projektu to znamená, že budeme přesně vědět, kdy začít a kdy skončit jednotlivé činnosti, tak 

abychom mohli přejít k dalším a úspěšně tak dokončit projekt včas a uvést v nejvhodnější době 

nový výrobek na trh. 

Pro prvotní průzkum trhu a analýzu konkurence lze využít formulář pro sběr údajů, do kterého 

si můžeme zapsat všechny získané informace. Dále se při počáteční analýze mohou využít 

vhodné doplňující nástroje, které slouží ke statistickému zpracování dat, jako například histogram 

nebo bodový diagram. 
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Pokud se týče identifikace zákazníka, zjištění jeho potřeb a příslušné specifikace požadavků, 

můžeme využít afinitní diagram a pro podrobnější rozložení a uspořádání pak systematický 

diagram. Při samotné identifikaci zákazníků lze využít Paretův diagram, který určí, na kterou část 

z celkového počtu zákazníků se máme zaměřit, tzv. životní důležitou menšinu. 

Pokud by se v této fázi vyskytl nějaký problém, můžeme jeho zkoumání začít sestrojením 

diagramu příčin a následků. Případně můžeme využít diagram vzájemných vztahů                               

pro vyhodnocení klíčového východiska nebo klíčové příčiny a klíčového následku. 

V druhé fázi inovačního procesu by se měl vhodně sestavený interdisciplinární tým zaměřit                 

na vyvíjení, analyzování a generování jednotlivých nápadů o podobě nového výrobku, který bude 

splňovat všechny potřebné specifikace. Pro tyto činnosti lze využít afinitní diagram, diagram 

vzájemných vztahů a pro přehlednější specifikaci systematický diagram, který může být doplněn 

diagramem PDPC řešícím možnost vzniku problému, naplánováním vhodných protiopatření.              

Při vyhodnocení jednotlivých nápadů a výběru nejlepšího, můžeme využít vhodné metody                   

a nástroje analýzy údajů v matici. 

Při návrhu a vývoji můžeme využít celou řadu metod a nástrojů plánování jakosti.                      

Měli bychom však být co nejpečlivější při jejich výběru, protože tato fáze je vůbec nejdůležitější. 

Požadavky zákazníků jsou promítnuty do konkrétního návrhu výrobku, k tomu je nejvhodnější 

metoda QFD, umožňující právě transformaci požadavků do znaků jakosti výrobku. Výsledkem 

této metody je návrh cílových hodnot znaků jakosti výrobku.  

Při návrhu výrobku můžeme dále využít metodu FMEA návrhu výrobku, která umožní 

analyzovat možnosti vzniku vad, jejich příčiny a následky. Pomocí této metody se také ohodnotí 

rizika vzniku vad a navrhnou se vhodná opatření, která se pak realizují.  

Při identifikaci příčin možných vad využijeme metodu FTA nebo také diagram příčin                     

a následků, které je vhodné spojit s Paretovým diagramem a získat tak výčet příčin, na které                 

je nutné se přednostně zaměřit.  

Obvyklé je vytvoření několika variant řešení návrhu výrobku, pro jejich vyhodnocení se může 

využít metody a nástroje analýzy údajů v matici. Dále dochází ke specifikaci materiálu, výběru 

vhodných dodavatelů, strojů, nástrojů, zařízení, prostředků a přípravků, k tomu můžeme opět 

využít jednoduché nástroje, kterými jsou afinitní diagram, diagram vzájemných vztahů a další.  
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V této fázi se také obvykle vyrábí prototyp, proto se může předběžně vyhodnotit proces jeho 

výroby (předběžné hodnocení způsobilosti výrobního zařízení, systému měření). Souběžně 

s prototypem se vytváří kontrolní plán, při jehož návrhu se vychází z výsledků aplikací metod 

QFD, FMEA a FTA. 

Nakonec se posuzuje návrh výrobku z různých hledisek, k tomu využijeme přezkoumání 

návrhu. 

Předposlední fáze zahrnuje testování. Dochází tedy k vyhodnocení procesu výroby, k tomu 

využijeme příslušné hodnocení způsobilosti procesu, hodnocení způsobilosti výrobního zařízení         

a hodnocení systému měření.  

Dále je třeba analyzovat možnost vzniku vad u navrženého procesu výroby a to můžeme 

realizovat pomocí FMEA procesu. 

Pokud se vyskytnou problémy, které by měly za následek špatný průběh procesu výroby, 

můžeme opět analyzovat příčiny jejich vzniku (metoda FTA, diagram příčin a následků). 

V poslední fázi přecházíme k samotné výrobě, distribuci a prodeji konečných výrobků. Zpětně 

tedy můžeme vyhodnocovat úspěšnost výroby, a to pomocí hodnocení způsobilosti procesu 

výroby, hodnocení způsobilosti výrobního zařízení a hodnocení systému měření.  

Dále lze použít regulační diagram, kterým ověřujeme statistickou zvládnutost procesu. Tento 

diagram tedy umožňuje odlišit variabilitu procesu vyvolanou vymezitelnými příčinami                 

od variability vyvolané náhodnými příčinami.    

K vyhodnocení příčin špatného výrobního chodu využijeme metodu FTA, diagram příčin                  

a následků.  

Pro výběr řešení a návrh vhodných opatření využijeme afinitní diagram, diagram vzájemných 

vztahů a následně podrobnější systematický diagram, který může být vhodně doplněn diagramem 

PDPC.  

Při vyhodnocování údajů o prodejích, lze využít jednoduché nástroje statistické analýzy dat, 

kterými jsou histogram a bodový diagram.  

 

 

 

 

 



 

 

87 

 

4.11 Vyhodnocení a výběr nejvhodnějších metod pro realizaci inovačních procesů 

 

V další části bylo provedeno vyhodnocení a výběr nejvhodnějších metod pro realizaci 

inovačních procesů. Do analýzy jsou tedy zahrnuty jak metody pro podporu inovačních procesů, 

tak i metody plánování jakosti. Výsledkem provedeného vyhodnocení by měl být výčet vhodných 

metod, které může příslušná organizace realizující inovační proces využít hned v několika jeho 

fázích. To znamená, že získá pořadí metod, na které by se měla nejvíce zaměřit. Dále budou 

vyhodnoceny metody, které jsou zvláště vhodné pro určitou fázi. 

Některé z metod ovšem nelze využít s ohledem na podmínky organizace, například nejsou 

prostředky na vzdělávání a výcvik v této oblasti. Z tohoto důvodu může tato analýza poskytnout 

výběr hlavních metod, na které se nejdříve zaměřit při realizaci inovačního procesu. 

Jako první bylo provedeno vyhodnocení jednotlivých metod pomocí průměrné míry vhodnosti 

využití metod. Při tomto vyhodnocení vycházíme z tab. 2.3 (vhodné metody při řešení 

jednotlivých fází inovačního procesu) a z tab. 4.3 (vhodné metody plánování jakosti při realizaci 

jednotlivých fází inovačního procesu). V obou tabulkách jsou vyznačeny vhodné metody (+)                 

a zvláště vhodné metody pro realizaci jednotlivých fází inovačního procesu (++). K vyhodnocení 

průměrné míry vhodnosti využití metod bylo navrženo bodové hodnocení.               

Platí, že: 

 1 – metoda není vhodná pro použití v této fázi 

 2 – metoda se dá uplatnit, ale existují vhodnější 

 3 – metoda je použitelná při neexistenci vhodnějších 

 4-  metoda je vhodná pro použití v této fázi 

 5 – metoda je zvláště vhodná pro použití v této fázi 

 

Bodové hodnocení 1 je použito vždy u metod, které nejsou vhodné pro použití (viz. prázdné 

políčka v tab. 2.3 a 4.3).  

Bodové hodnocení 2 se použije u všech metod, které se dají použít, v případě, že příslušná 

organizace není schopná využít jiné, vhodnější i když existují. 

Bodové hodnocení 3 představuje metody, které lze uplatnit v dané fázi, přičemž neexistují 

vhodnější. Bodové hodnocení 2 nebo 3 odpovídá jednomu + (viz tab. 2.3 a 4.3),                           

přičemž se rozhoduje na základě podrobnějšího zkoumání.  
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Bodové hodnocení 4 nebo 5 odpovídá dvěma +, to znamená metoda je zvláště vhodná                    

pro použití v daném procesu (viz. tab. 2.3 a 4.3), přičemž se rozhoduje na základě podrobnějšího 

zkoumání, které z ohodnocených metod je vhodnější pro využití v dané fázi. 

Výsledky vyhodnocení jednotlivých metod pomocí průměrné míry vhodnosti využití metod 

s příslušným bodovým hodnocením jsou zobrazeny v tabulce 4.4. 

 

Tab. 4.4 (1. Část) - Bodové hodnocení vhodnosti využití metod v jednotlivých fázích inovačního                         

procesu  a výpočet průměrné míry vhodnosti využití 

 

Metoda 

Fáze inovačního procesu 
 

A
n
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lý

za
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rh
u
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n
a
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Průměrná 

míra 

vhodnosti 

využití 

metod 

Bodové hodnocení 

6 klobouků 2 5 2 1 1 

 

2,2 

Brainstorming 2 5 2 1 1 
 

2,2 

Brainwriting 2 5 2 1 1 

 

2,2 

Bionika 3 3 3 1 1 

 

2,2 

DFMA 1 1 5 3 1 

 

2,2 

TOC 2 1 1 4 3 

 

2,2 

TRIZ 5 3 2 2 1 

 

2,6 

ARIZ 4 2 1 2 1 

 

2 

WOIS 5 3 1 1 2 

 

2,4 

Six Sigma 1 1 1 5 4 

 

2,4 

Blue Ocan Strategy 5 1 1 1 2 

 

2 

635 2 5 2 1 1 

 

2,2 

Metoda QFD 1 1 5 3 1 
 

2,2 

Přezkoumání návrhu 1 1 5 1 1 

 

1,8 
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Tab. 4.4 (2. Část) - Bodové hodnocení vhodnosti využití metod v jednotlivých fázích inovačního procesu                           

a výpočet průměrné míry vhodnosti využití 

 

Metoda 

Fáze inovačního procesu 
 

A
n
a
lý

za
 t

rh
u
 

V
ýv

o
j 

n
á
p
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d
ů
 

N
á
vr

h
 a

 v
ýv

o
j 
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T
es
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í 
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er
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o
n
a
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ce

  

Průměrná 

míra 

vhodnosti 

využití 

metod 

Bodové hodnocení 

FMEA návrhu výrobku 1 1 5 1 1 

 

1,8 

FMEA procesu 1 1 1 5 1 

 

1,8 

Metoda FTA 1 1 4 4 3 

 

2,6 

Hodnocení způsobilosti procesu 1 1 2 4 5 

 

2,6 

Hodnocení způsobilosti výrobních zařízení 1 1 2 4 5 

 

2,6 

Hodnocení způsobilosti systémů měření 1 1 2 4 5 

 

2,6 

Afinitní diagram 5 5 3 3 3 

 

3,8 

Diagram vzájemných vztahů 4 4 3 2 3 
 

3,2 

 

Systematický diagram 

 

4 

 

4 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2,6 

Maticový diagram 2 1 2 2 2 

 

1,8 

Analýza údajů v matici 2 4 3 3 2 

 

2,8 

Diagram PDPC 1 2 2 1 2 

 

1,6 

Síťový graf 4 1 1 1 1 

 

1,6 

Vývojový diagram 5 1 1 1 1 

 

1,8 

Diagram příčin a následků 2 1 3 3 2 

 

2,2 

Formulář pro sběr údajů 5 2 2 4 5 

 

3,6 

Paretův diagram 5 2 3 2 1 

 

2,6 

Histogram 3 1 1 3 2 

 

2 

Bodový diagram 3 1 1 3 2 
 

2 

Regulační diagram 1 1 1 2 4 

 

1,8 

 



 

 

90 

 

Z tabulky 4.4 je možné zjistit nejen, které metody jsou vhodné pro využití v několika fázích, 

ale také metody, které jsou nejvhodnější pro jednotlivé fáze (viz. bodové hodnocení 5). 

V první fázi „Analýza trhu“ se z metod pro podporu inovačních procesů jeví,                        

jako nejvhodnější metody TRIZ, WOIS, Blue Ocean Strategy. Všechny tyto metody představují 

nástroj pro přípravu na celý inovační proces, to znamená definování příslušné strategie a cílů, 

kterou organizace chce dosáhnout. V případě TRIZ můžeme vycházet z předem známých 

zákonitých souvislostí a principů. WOIS představuje určitou strategii, pomocí níž lze vytvořit 

hodnoty, které mohou nabídnout možnosti odhalení mimořádné inovační síly podniku. Blue 

Ocean Strategy je strategií, která se orientuje na hledání nového tržního prostoru.                             

Jako nejvhodnější metody plánování jakosti při realizaci první fáze jsou vybrány afinitní diagram, 

vývojový diagram, formulář pro sběr údajů a Paretův diagram, jejíchž využití v této fázi bylo již 

popsáno v podkapitole 4.10. 

V druhé fázi „Vývoj nápadů“ jsou z metod pro podporu inovačních procesů nejvhodnější                 

pro použití metoda 6 klobouků, brainstorming, brainwriting a metoda 635. Všechny tyto metody 

jsou používány pro vývoj, generování a výběr nejvhodnější nápadů. Z metod plánování jakosti 

nejvhodněji využijeme afinitní diagram. 

Třetí fáze „Návrh a vývoj výrobku“ využije z metod pro podporu inovačních procesů DFMA, 

pomocí které lze navrhnout konstrukce výrobků, technologii jejich výroby s cílem redukovat 

nároky na výrobu a montáž z hlediska spotřeby času, nákladů, nekvality a minimalizaci dalších 

nežádoucích jevů. Pokud se týče metod plánování jakosti jsou pro využití nejvhodnější QFD, 

FMEA návrhu výrobku a přezkoumání návrhu, jejichž bližší využití v této fázi bylo opět popsáno 

výše. 

Čtvrtá fáze zahrnuje „Testování“, pro které je z metod pro podporu inovačních procesů 

nejvhodnější využít Six Sigmu, která napomáhá k systematickému zlepšování procesů redukcí 

jejich variability. Z metod plánování jakosti je nejvhodnější použít FMEA procesu pro analýzu 

možných vad u navrženého procesu výroby. 

V poslední fázi „Komercionalizace“ není z metod pro podporu inovačních procesů blíže 

specifikována nejvhodnější. Proto může stát za uvážení právě využití metod plánování jakosti, 

mezi kterými se jeví, jako nejvhodnější hodnocení způsobilosti procesu, výrobních zařízení                  

a systému měření. Pro příslušné záznamy z těchto hodnocení využijeme formulář pro sběr údajů. 
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Obr. 4.3 Diagram průměrné míry vhodnosti využití metod v inovačních procesech 

 

Metody, které jsou vhodné pro využití v několika fázích jsou určeny průměrnou mírou 

vhodnosti využití, která je pro jednotlivé metody vypočítána v posledním sloupci příslušné 

tabulky, dále je k tomuto vyhodnocení sestrojen diagram (viz. obr. 4.3) průměrné míry vhodnosti 

využití metod v inovačních procesech. 

Z obrázku 4.3 je patrné, že v návrhu využití metod ve všech fázích inovačního procesu získal 

nejvyšší hodnocení afinitní diagram, jehož průměrná míra vhodnosti využití je 3,8. Dále je to 

formulář pro sběr údajů, který má průměrnou míru vhodnosti využití 3,6. Jako třetí můžeme 

nejvíce využít diagram vzájemných vztahů s průměrnou mírou vhodnosti využití 3,2.  

Mezi nejméně vhodné metody pro využití ve všech fázích inovačního procesu patří diagram 

PDPC a síťový graf, oba s průměrnou mírou vhodnosti využití 1,6. Tento fakt ovšem neznamená, 

že tyto metody nebo spíše nástroje nelze využít, ba naopak pro některé činnosti jsou důležité. 

Dále lze říci, že při tomto vyhodnocení vyšla průměrná míra vhodnosti využití u více metod 

stejná, například u TRIZ, FTA, hodnocení způsobilosti procesu, výrobního zařízení a systému 

měření, systematického diagramu a Paretova diagramu je rovna 2,6.  
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Pro porovnání vhodnosti využití jednotlivých metod, byla provedena Paretova analýza 

vhodnosti využití metod v inovačních procesech. Byl vypočten součet bodového hodnocení 

metod vzhledem k jejich využití v jednotlivých fázích inovačního procesu, přičemž vycházíme        

z tab. 4.4. Výsledky této analýzy jsou zobrazeny v tab. 4.5, kde je včetně názvu metody                 

a součtu bodového hodnocení také vyhodnocena kumulativní četnost a kumulativní četnost 

v procentech. Výsledky Paretovy analýzy zobrazuje také obr. 4.4 – Paretův diagram. 

 

Tab. 4.5 (1. Část) – Paretova analýza vhodnosti využití metod v inovačních procesech 

Metoda 

Bodové 

hodnocení 

Kumulativní 

četnost 

Kumulativní 

četnost v % 

    
Afinitní diagram 19 19 4,86 

Formulář pro sběr údajů 18 37 9,46 

Diagram vzájemných vztahů 16 53 13,55 

Analýza údajů v matici 14 67 17,14 

TRIZ 13 80 20,46 

Metoda FTA 13 93 23,79 

Hodnocení způsobilosti procesu 13 106 27,11 

Hodnocení způsobilosti výrobních zařízení 13 119 30,43 

Hodnocení způsobilosti systémů měření 13 132 33,76 

Systematický diagram 13 145 37,08 

Paretův diagram 13 158 40,41 

WOIS 12 170 43,48 

Six Sigma 12 182 46,55 

6 klobouků 11 193 49,36 

Brainstorming 11 204 52,17 

Brainwriting 11 215 54,99 

Bionika 11 226 57,80 

DFMA 11 237 60,61 

TOC 11 248 63,43 

635 11 259 66,24 

Metoda QFD 11 270 69,05 

Diagram příčin a následků 11 281 71,87 

ARIZ 10 291 74,42 

Blue Ocean Strategy 10 301 76,98 

Histogram 10 311 79,54 

Bodový diagram 10 321 82,10 

Přezkoumání návrhu 9 330 84,40 
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Tab. 4.5 (2. Část) – Paretova analýza vhodnosti využití metod v inovačních procesech 

Metoda 

Bodové 

hodnocení 

Kumulativní 

četnost 

Kumulativní 

četnost v % 

    
FMEA návrhu výrobku 9 339 86,70 

FMEA procesu 9 348 89,00 

Maticový diagram 9 357 91,30 

Vývojový diagram 9 366 93,61 

Regulační diagram 9 375 95,91 

Diagram PDPC 8 383 97,95 

Síťový graf 8 391 100,00 

∑ 391 --- --- 

 
 

 

 

 

 
 

Obr. 4.4 – Paretův diagram vhodnosti využití metod v inovačních procesech 
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V Paretově digramu jsou vyznačena také kritéria 80%, 70% a 50%. To znamená, že je od sebe 

odděleny metody, které jsou nejvíce vhodné pro využití ve všech fázích inovačního procesu 

(směr nalevo od svislé osy) a metody, které jsou méně vhodné pro využití ve všech fázích 

inovačního procesu (směr napravo od svislé osy) to ovšem neznamená, že je lze vypustit,                       

jen že přednost mají metody uspořádané nalevo od svislé osy. Kritéria 80% nebo 70% se používá 

nejčastěji, záleží čistě na organizaci, podle kterého by se případně řídila, může například využít               

i 50%. 

 

Jako další kritérium pro určení pořadí vhodnosti využití jednotlivých metod můžeme také 

vypočítat tzv. Průměrný počet bodů, a to podle vzorce: 

 

                    
                 

           
 
   

  
         

 

 Platí, že se je nutné se zaměřit na metody, u kterých je bodové hodnocení větší nebo rovno 

než vypočtený průměrný počet bodů, tedy 12 a větší. V tab. 4.5 jsou tyto metody vyznačeny 

červeným písmem a jejich počet je 13 (z toho 10 metod plánování jakosti a 3 metody pro podporu 

inovačních procesů). 

Nutné je tedy zaměřit se především, pokud se týče metod a nástrojů plánování jakosti                      

na afinitní diagram, formulář pro sběr údajů, diagram vzájemných vztahů, analýzu údajů v matici, 

FTA, hodnocení způsobilosti procesu, výrobních zařízení a systému měření, systematický 

diagram a Paretův diagram. A pokud se týče metod pro podporu inovačních procesů                           

je vhodné zaměřit se na TRIZ, WOIS a hodnocení procesů, na základě metodiky Six Sigma.  

Tato vyhodnocení umožňují výběr vhodných metod, přesněji pořadí výběru metod pro využití 

v inovačních procesech jako celku. Samozřejmě platí, že některé metody lze využít ve více fázích 

inovačního procesu, některé zase jen v jedné, ale na druhou stranu nelze právě v této jedné určité 

fázi využít jinou metodu.  Proto je vhodné se nejdříve zaměřit na metody, které využijeme                    

ve více fázích inovačního procesu a poté vybrat z ostatních metod, nejvhodnější pro danou fázi 

inovačního procesu. 
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4.12 Návrh využití vybraných metod pro podporu inovačních procesů při realizaci 

        procesů plánování jakosti 

 

V poslední části této kapitoly i celé práce bylo navrženo využití vybraných metod pro podporu 

inovačních procesů při realizaci procesů plánování jakosti. Důvodem této analýzy je fakt,                    

že inovační procesy a procesy plánování jakosti mají hodně společného a ve většině činností jsou 

si podobné. Proto můžeme provést nejen analýzu vhodnosti využití metod plánování jakosti                       

při realizaci inovačních procesů, která je uvedena v podkapitole 4.10, ale také analýzu vhodnosti 

využití metod pro podporu inovačních procesů při realizaci procesů plánování jakosti. 

 Provedená analýza je zobrazena v tab. 4.6, přičemž jako proces plánování jakosti rozčleněn 

na jednotlivé fáze byl vybrán přístup APQP, který jak již bylo řečeno má, pokud se týče 

jednotlivých fází, nejblíže k výše uvedenému univerzálnímu postupu inovačního procesu. 

 

Tab. 4.6 – Vhodné metody pro podporu inovačních procesů při realizaci procesů plánování jakosti 

Proces 

 

 

 

Metoda 
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6 klobouků + + +  + 

 Brainstorming + + +  + 

Brainwriting + + +  + 

Bionika + + +   

DFMA  ++ ++ +  

TOC +   ++  

TRIZ ++ +  +  

ARIZ +   +  

WOIS ++     

Six Sigma   + ++  

Blue Ocean Strategy ++     

635 + + +  + 
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Legenda: 

 

++ Metoda je zvláště vhodná pro použití v procesech plánování jakosti 

  + Metoda je vhodná pro použití v procesech plánování jakosti 

 

 

Pro první fázi „Plánování a definování programu“ se jako zvláště vhodné jeví TRIZ, WOIS               

a Blue Ocean Strategy. V případě těchto tří metod se jedná o naplánování určité koncepce 

výrobku a vytvoření příslušné strategie a cílů pro jejich splnění. Jde vlastně o něco podobného, 

jako ve fázi analýza trhu v inovačním procesu, kde také využijeme tyto metody pro přípravu                

na celý proces. 

V druhé fázi „Návrh a vývoj výrobku“ a v třetí fázi „Návrh a vývoj procesu“ je zvláště 

vhodná pro použití metoda DFMA, což je metoda, která se orientuje na optimalizaci a redukci 

nákladů při zlepšování stávajícího výrobku nebo při výrobě nového výrobku. Zaměřuje se také        

na návrh konstrukce, montáže a také umožňuje analyzovat různé koncepty výroby a hledat 

nejvhodnější řešení. 

Ve čtvrté fázi „ Validace výrobku a procesu“ je zvláště vhodné využít TOC a přístup                    

Six Sigma. Pomocí TOC je možné vyhledávat a odstraňovat různá omezení v procesu. Six Sigma 

zase napomáhá ke zlepšování procesu, tím že redukuje jejich variabilitu. Procesy ošetřené touto 

metodikou produkují méně chyb. 

V poslední fázi „Vyhodnocení zpětné vazby a nápravná opatření“ se jako zvláště vhodná 

nejeví žádná z metod. V této fázi, ale můžeme provést srovnání výsledků ze stanovené strategie        

a cílů v první fázi, nebo případně hledáme nová opatření pro řešení nedostatků pomocí týmových 

metod, mezi které patří 6 klobouků, brainstorming, brainwriting a 635. 
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ZÁVĚR 

 

Tato práce se zabývala návrhem využití vhodných metod plánování jakosti v inovačních 

procesech.  

První kapitola byla věnována analýze dostupných zdrojů, které se věnují problematice inovací. 

Bylo uvedeno několik definic a přístupů k inovacím od různých autorů či významných 

organizací. Autor došel analýzou těchto definic a přístupů k závěru, že za inovaci můžeme vždy 

považovat jakoukoliv „změnu k lepšímu“. To znamená, že za inovaci můžeme považovat obnovu 

nebo rozšíření výrobků a služeb, výrobu zcela nových výrobků a poskytování nových služeb, 

nebo i změny v marketingových a obchodních činnostech a v organizaci práce. V této části byly 

také představeny teorie, které předcházely dnešnímu pojetí inovací a strategie pro řízení inovací. 

Dále je zde uvedeno základní členění inovací a zdroje příležitostí k nim. Na konci kapitoly jsou 

stručně popsána základní doporučení pro správné budovaní inovačních procesů v organizacích. 

První část druhé kapitoly se zaměřuje na strukturování inovačních procesů. Je zde postupně 

představeno pět modelů inovačních procesů, které se liší především složitostí realizace. V druhé 

části této kapitoly je uvedeno několik metod pro podporu inovačních procesů. V závěru kapitoly 

je provedeno srovnání jednotlivých modelů inovačních procesů, ze kterého byl navržen 

univerzální postup inovačního procesu a také proveden výběr vhodných metod pro podporu 

inovačních procesů při realizaci jednotlivých fázi navrženého univerzálního postupu inovačního 

procesu. 

Ve třetí kapitole je provedeno porovnávání inovačních procesů s procesy plánování jakosti.               

Je zde uveden výčet metod plánování jakosti. Dále jsou představeny jednotlivé metodické 

přístupy k plánování jakosti výrobků, a to postup plánování jakosti výrobků podle Jurana, 

plánování jakosti výrobků postupem APQP a nakonec je podrobněji rozebrána zdokonalená 

metodika plánování jakostí výrobků a procesů podle prof. Ing. Jiřího Plury, CSc.  Tato kapitola      

je ukončena srovnáním navrženého univerzálního postupu inovačního procesu s jednotlivými 

přístupy k plánování jakosti výrobků. Výsledkem tohoto srovnání je fakt, že se v podstatě jedná      

o velmi podobné procesy. První rozdíl je v tom, že procesy plánování jakosti zahrnují více fází,   

to znamená, že jsou přehledněji rozpracovány jednotlivé kroky. Tento fakt ovšem neznamená,            

že by v inovačních procesech byly některé kroky nebo činnosti vynechány, jen jsou ve větším 
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množství zahrnuty pod jednu fázi. Další rozdíl mezi oběma procesy spočívá v konečné fázi, 

zatímco procesy plánování jakosti končí zahájením sériové výroby, inovační procesy samotnou 

výrobu zahrnují a končí až uvedením nového výrobku na trh. K univerzálnímu postupu 

inovačního procesu má nejblíže metodika APQP. 

Poslední kapitola je věnována hlavní náplni této práce, a to návrhu využití vhodných metod 

plánování jakosti při realizaci inovačních procesů, včetně návrhu využití metod pro podporu 

inovačních procesů při plánování jakosti. Nejdříve jsou popsány jednotlivé metody plánování 

jakosti. Poté je provedena analýza vhodnosti využití metod plánování jakosti v inovačních 

procesech. Dále je provedeno vyhodnocení a výběr nejvhodnějších metod pro realizaci 

inovačních procesů, přičemž do analýzy jsou zahrnuty nejen metody plánování jakosti,                       

ale i metody pro podporu inovačních procesů. První vyhodnocení bylo provedeno na základě 

průměrné míry vhodnosti využití jednotlivých metod v celém inovačním procesu.  

Druhé vyhodnocení bylo provedeno pomocí Paretovy analýzy vhodnosti využití metod 

v inovačních procesech. Pro vyhodnocení pořadí metod, na které se přednostně zaměřit, byla 

použita různá kritéria. Tato kapitola je zakončena návrhem využití metod pro podporu inovačních 

procesů při realizaci procesů plánování jakosti. 

Závěrem může autor konstatovat, že tato práce byla velmi zajímavá z pohledu získání nových 

poznatků v oblasti inovací. Bylo zjištěno, že inovační procesy jsou jen s nepatrnými rozdíly 

velmi podobné procesům plánování jakosti. Proto stojí za uvážení, zda nevyužít k realizaci 

inovačních procesů některé z metod plánování jakosti, a naopak k realizaci procesů plánování 

jakosti některé z metod pro podporu inovačních procesů. Z tohoto důvodu jsou v práci provedeny 

oba návrhy využití jednotlivých metod v příslušných procesech. 
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Příloha č. 1: Typická struktura modelu fází a bran 

 
Tab. P1.1 – Od nápadu k uvedení na trh [4]. 
 

NÁZEV FÁZÍ A BRAN ČINNOSTI A KONTROLNÍ OTÁZKY 

Hledání nápadů  Proces vývoje nového výrobku začíná nápadem, 
který může pocházet z výzkumu, zásobníku 

nápadů, odezvy zákazníků a mnoha dalších zdrojů. 

Brána 1: Počáteční hodnocení nápadů  Stojí nápad za další rozpracování? 

 Posouzení nápadů a zdrojů – soulad se strategií 
firmy, proveditelnost. 

Fáze 1: Předběžné posouzení  Předběžné hodnocení trhu 

 Předběžné technické hodnocení 

 Předběžné finanční a obchodní hodnocení 

Brána 2: Druhé, podrobné hodnocení  Vyplatí se podrobné rozpracování? 

Fáze 2: Definování, podrobné rozpracování produktu  Důkladné posouzení tržní příležitosti, technických 

předností výrobku, vypracování podnikatelského 
plánu 

 Studie potřeb a požadavků zákazníků 

 Analýza konkurence 

 Definování hodnoty pro zákazníka 

 Hodnocení technické proveditelnosti 

 Definování produktu 

 Finanční analýza 

Brána 3: Rozhodnutí o pokračování vývoje  Schválení specifikací výrobku 

 Je podnikatelský záměr proveditelný? 

Fáze 3: Vývoj  Vlastní vývoj výrobku, koncepce marketingu 

 Technické vývojové práce 

 Předběžná reakce zákazníků 

 Vývoj prototypů 

 Interní testování 

 Vypracování provozních postupů 

 Vypracování operačních plánů a plánu uvedení 
produktu na trh 

Brána 4: Rozhodnutí o testování  Kontrola atraktivity a kvality výrobku 

 Může projekt pokračovat externím testováním? 

Fáze 4: Testování a ověření  Rozšířené interní testování 

 Ověření v terénu 

 Výrobní a provozní testy 

 Zahájení zkušební výroby 

 Finalizace operačních plánů a plánu uvedení 
produktu na trh 

 Plán aktivit po uvedení na trh, plánování životního 
cyklu produktu 

Brána 5: Rozhodnutí o uvedení na trh  Je produkt připraven ke komerčnímu uvedení na 
trh? 

Fáze 5: Komercializace  Uvedení na trh, propagace a reklama 

 Výroba a provoz v plném rozsahu 

 Monitorování výsledků 

 Realizace plánu aktivit po uvedení na trh a plánu 

životního cyklu produktu 

Vyhodnocení výsledků  Porovnání skutečnosti s plánovanými výsledky a 

vyhodnocení celého projektu  

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 2:  Příklady kritérií v jednotlivých bránách 

 

 

 
Tab. P2.1 – Kritéria pro hodnocení v bráně 1: Počáteční hodnocení nápadů [4]. 

 

Kritérium „Musí být“ Kritérium „Mělo by být 

Kontrolní seznam (ANO/NE) 

 
 Žádné „červené světlo“ (signál k zastavení 

projektu) 

Bodování na stupnici 0 – 10 

1) Strategie: 
 Přispívá nápad k řešení problému v souladu 

se strategií? 

 Zapadá do portfolia produktů? 

 

2) Výhody nápadu: 
 Originalita, která může přinést tržní výhodu 

 Vyřešení ochrany duševního vlastnictví 

(neporušení patentových a autorských práv) 

 Technická proveditelnost 

 

3) Riziko vs. Návratnost: 
 Pravděpodobnost a velikost rizika 

 Odhady nákladů, návratnosti a jejich 

věrohodnost 
 

 
 

 

Tab. P2.2 – Kritéria pro hodnocení v bráně 2: Druhé, podrobné hodnocení [4]. 

 

Kritérium „Musí být“ Kritérium „Mělo by být 

Kontrolní seznam (ANO/NE) 

 
 Žádné „červené světlo“ (signál k zastavení 

projektu) 

 Je zpracován akční plán pro druhou fázi 

Bodování na stupnici 0 – 10 

1) Předběžné hodnocení trhu: 
 Umístění produktu ve strategické matici – 

potenciál růstu 

 

2) Předběžné technické hodnocení: 
 Existence doplňujících kompetencí 

 Technická rizika 

 

3) Předběžné finanční a obchodní 

hodnocení: 
 Očekávané finanční ukazatele 

 Rychlost provedení projektu 

 Dostupnost zdrojů 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Tab. P2.3 – Kritéria pro hodnocení v bráně 3: Rozhodnutí o pokračování vývoje [4]. 

 

Kritérium „Musí být“ Kritérium „Mělo by být 

Kontrolní seznam (ANO/NE) 

 
 Žádné „červené světlo“ (signál k zastavení 

projektu) 

 Soulad se strategií 

 Přijatelná pravděpodobnost technické 
proveditelnosti 

 Vyhovuje předpisům 

 Kladná návratnost vs. riziko 

Bodování na stupnici 0 – 10 

1) Strategie: 
 Stupeň souladu projektu se strategií 

podnikové jednotky 

 Strategická významnost 

 

2) Výhody produktu: 
 Jedinečné výhody 

 Lépe splňuje požadavky zákazníků 

 Finanční výhodnost 

 

3) Atraktivita trhu: 
 Velikost trhu 

 Růst trhu 

 Konkurenceschopnost 

 

4) Synergie (posílení jádrových 

kompetencí): 
 Marketing 

 Technologie 

 Výroba/procesy 

 

5) Technická proveditelnost: 
 Technická mezera 

 Komplexita 

 Technická nejistota 
 

6) Riziko vs. Návratnost: 
 Očekávaná ziskovost 

 Návratnost 

 Doba návratnosti investic 

 Věrohodnost odhadů návratnosti a zisku 

 Nízké náklady 

 Rychlost provedení projektu 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Tab. P2.4 – Kritéria pro hodnocení v bráně 4: Rozhodnutí o testování [4]. 

Kritérium „Musí být“ Kritérium „Mělo by být 

Kontrolní seznam (ANO/NE) 

 
 Žádné „červené světlo“ (signál k zastavení 

projektu) 

 Vyhovuje předpisům 

Bodování na stupnici 0 – 10 

1) Technická připravenost: 
 Byly vyrobeny a interně testovány prototypy 

 Stupeň splnění požadavků na kvalitu a 

bezpečnost 

 Komplexnost výrobní dokumentace 

 

2) Obchodní připravenost: 
 Předběžná reakce zákazníků 

 Konkurenceschopnost 

 Stupeň připravenosti marketingového plánu 

pro uvedení výrobku na trh 

 Stupeň zajištění materiálů a subdodávek 

 

3) Ostatní: 
 Připravenost kvalifikovaných pracovníků ve 

výrobních i obchodních útvarech 

 Soulad dosavadního průběhu projektu s 

plánem 

 
Tab. P2.5 – Kritéria pro hodnocení v bráně 5: Rozhodnutí o uvedení na trh [4]. 

Kritérium „Musí být“ Kritérium „Mělo by být 

Kontrolní seznam (ANO/NE) 

 
 Žádné „červené světlo“ (signál k zastavení 

projektu) 

 Existuje plán uvedení na trh 

 Jsou zajištěny zdroje 

 Vyhovuje přepisům 

 Kladná návratnost vs. Riziko 

 

Bodování na stupnici 0 – 10 

1) Technologie: 
 Interní i externí testy neprokázaly významné 

problémy, výrobek splňuje požadavky na 

kvalitu a bezpečnost 

 Kompletnost výrobní dokumentace 

 

2) Výroba: 
 Zkušenosti ze zkušební výroby – odchylky 

od plánu 

 Připravenost výroby na náběh v plném 
rozsahu 

 Zvládnutí výrobních a provozních testů, 

zapracování zpětných vazeb 

 Existence analýzy možností modifikací 

výrobkových řad 

 

3) Marketing: 
 Stupeň souladu výsledků zákaznických testů 

a zkušebního prodeje s předpoklady 

 Kvalita analýzy trhu, zapracování reakce 

zákazníků do přípravy výroby 

 Připravenost zákaznické dokumentace 

Zajištění zákaznických služeb, záručního i 

pozáručního servisu, propagace a reklam 

 

4) Ostatní: 
 Zajištěnost zdrojů a příprava výrobních a 

obchodních útvarů 



 

 

 

 

Příloha č. 3: Pravidla pro rozhodování v branách 

 
Tab. P3 – Pravidla pro rozhodování v branách [4]. 

 

PRAVIDLA PRO ROZHODOVÁNÍ V BRANÁCH 

1) Evaluátoři musí jednání uskutečnit a zúčastnit se 

 
 Nepřipouští se odklad nebo zrušení jednání 

 Pokud se nemůžete zúčastnit, předpokládá se, že vaše odpovědi jsou ANO 

2) Evaluátoři musí s předstihem dostat a prostudovat podklady a připravit se na 

jednání 

 
 Pokud narazíte na „červené světlo“, kontaktujte facilitátora jednání nebo manažera projektu 

 Na jednání nejsou přípustné překvapivé útoky 

 Žádné čtení podkladů na poslední chvíli v průběhu jednání 

3) Evaluátoři nemohou vyžadovat informace, které nebyly specifikovány jako 

výsledky 

 
 Jednání není příležitostí, jak ukazovat svoje postavení nebo intelektuální převahu 

4) Rozhodnutí musí být založena na kritériích stanovených pro danou bránu 

 
 Evaluátoři musí vyhodnotit každé kritérium a přijmout závěry 

 Každý vrátný musí mít hodnotící formulář 

5) Evaluátoři musí být disciplinovaní 

 
 Žádné skryté cíle 

 Žádná neviditelná kritéria 

 Rozhodnutí musí být založena na faktech a kritériích – žádné emoce, osobní sympatie nebo antipatie 

6) Všechny projekty musí být hodnoceny spravedlivě a konsistentně 

 
 Musí projít branou – žádné speciální postupy pro projekty favorizované vedením 

 Všechny projekty musí být posuzovány podle stejných kritérií a stejně přísně 

7) Musí být přijato rozhodnutí 

 
 Tentýž pracovní den 

 Pokud jsou předloženy výsledky, nesmí být rozhodnutí odloženo 

 Systém musí být vybudován tak, aby proces probíhal rychle 

8) Projektový tým musí být informován o rozhodnutí 

 
 Okamžitě 

 Osobně 
 

 

 


