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Abstrakt 

 

Cílem práce je analýza potenciálních vhodných technických systémů ve společnosti United 

Polymers s.r.o., výběr nejvhodnějšího technického systému a řešení problémů ve vybraném 

technickém systému pomocí metodiky TRIZ. 

Teoretická část je rozdělena do tří částí. V první části jsou objasněny teoretické 

základy nutné k pochopení problematiky. Druhá část je funkčně nákladová analýza (FNA), 

která popisuje jak co neúčinněji analyzovat technický systém. Třetí část je věnována 

Algoritmu Řešení Inovačních Zadání (ARIZ), kde jsou vysvětleny hlavní nástroje TRIZU a 

jejich použití. 

V praktické části je provedena analýza systému pomocí funkčně nákladové analýzy, 

syntéza systému pomocí algoritmu řešení inovačních zadání. K vyřešení úloh je použito 

vědeckotechnických efektů, tvůrčích principů a systému modifikačních vzorců. 

 

Klíčová slova 
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Abstract 

The aim of this thesis is analyzing the potential of appropriate technical systems at 

United Polymers Ltd., a selection of the most appropriate technical systém and problem 

solving in selected technical system using TRIZ. 

The theoretical part is divided into three parts. The first part explained the theoretical 

foundations necessary for understanding. The second part is Functionally - Cost Analysis, 

which describes how to most effectively analyze technical system. The third part is devoted to 

Algorithm of Inventive Problem Solving, explaining the main TRIZ tools and their use. 

In the practical part is an analysis system using functional cost analysis, synthesis 

system using the Algorithm of Inventive Problem Solving. To solve the problems are used 

scientific effects, inventive principles and system modification patterns. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

TRIZ  Teorie řešení objevitelských úloh 

FNA  Funkčně – nákladová analýza 

ARIZ  Alogoritmus řešení inovačních zadání 

TIPS  Theory of Inventitive Problems Solving 

TS  Technický systém 

Vepol  „veščestvo pole“ (z ruského překladu „látka – pole“) 

MKZ  „Material – Kosten – Zeit“ (z německého překladu „materiál – náklady – čas“) 

IKV  Ideální konečný výsledek 

ISO  International Standards Organization (Mezinárodní organizace pro 

standardizaci) 

QMS  Quality Management System (systém řízení kvality) 

UP  United Polymers s.r.o. 

GFI  GoldFire Innovator (software podporující metodiku TRIZ)
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ÚVOD 

 

Diplomová práce je vypracována ve společnosti United Polymers s.r.o., která vyrábí 

výrobky vstřikováním, lisováním, soustružením pryže, vysekáváním a lepením pryže a 

vstřikováním plastů pro automobilový průmysl. Předmětem práce je aplikace metody TRIZ na 

vybraný technický systém.  

Cílem práce je analýza potenciálních vhodných technických systémů ve společnosti 

United Polymers s.r.o., výběr nejvhodnějšího technického systému a řešení problémů ve 

vybraném technickém systému pomocí metodiky TRIZ. Praktická část Diplomové práce bude 

sloužit jako podklad pro MAK Projekt I. – 1: laboratoř podpory výzkumně vývojových prací. 

Teoretická část diplomové práce bude sloužit k proškolení zaměstnanců společnosti a jako 

základní dokument pro zavádění metodiky. 

Vyřešením vybraného problému pomocí metodiky TRIZ se má snížit zmetkovitost, 

náklady a zvýšit kvalita výrobku. Při splnění těchto ukazatelů a úspěšném zavedení metodiky 

se zvýší konkurenceschopnost podniku. 

Pro úspěšnou realizaci projektu je velmi důležitá spolupráce se společností TOP 

function, jelikož společnost United Polymers s.r.o. nemá s metodikou TRIZ zkušenosti. Při 

řešení problémů je využito klíčových softwarů TechOptimizer a GoldFire Innovator. 

Teoretická část je rozdělena do tří hlavních částí, kde v první části jsou objasněny 

teoretické základy nutné k pochopení problematiky. Druhá část je funkčně nákladová analýza 

(FNA), která popisuje, jak co neúčinněji analyzovat technický systém. Třetí část je věnována 

Algoritmu Řešení Inovačních Zadání (ARIZ), kde jsou vysvětleny hlavní nástroje TRIZU a 

jejich použití. 

Řešení problematiky je obsaženo v technické zprávě, je zde provedena analýza 

systému pomocí funkčně nákladové analýzy, syntéza systému pomocí algoritmu řešení 

inovačních zadání. K vyřešení úloh je použito vědeckotechnických efektů, tvůrčích principů a 

systému modifikačních vzorců. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 

Některé pojmy je třeba vysvětlit alespoň povrchově hned na začátku, ačkoli o nich je 

detailně psáno v dalších kapitolách. Se základními nástroji se totiž může pracovat během 

celého procesu metodiky TRIZ, ačkoli jsou ústřední částí jiných částí. Kapitoly 1.1 – 1.3 se 

zaobírají stručným vysvětlením a seznámením se základními idejemi metodiky. Slouží pro 

povrchové pochopení, které slouží k základu pro studium dalších kapitol. Kapitoly 1.4 – 1.11 

obsahují další pojmy, které je nutno znát a pochopit pro hlubší studium metodiky. 

 

1.1. Všeobecně o TRIZ 

TRIZ je mezinárodně známá ruská zkratka pro Teorii řešení objevitelských úloh. (rus.: 

теоря решения изобретательских задач). V USA je také známa pod zkratkou TIPS (Theory 

of Inventive Problems Solving). [1] 

TRIZ je jedinečný, pečlivý a výkonný nástroj, který vede inženýry k pochopení a 

řešení jejich problémů pomocí přístupu k obrovskému množství inženýrských a vědeckých 

znalostí. TRIZ pomáhá najít překvapivě málo relevantních a praktických odpovědi na naše 

skutečné problémy. [2] 

TRIZ je vědecky podložené řešení inženýrských inovačních úloh. Umožňuje zvýšit 

kreativitu uživatelů a překonávat bariéry psychologické setrvačnosti a vychází ze souboru 

zákonitostí vývoje technických systémů, umožňujících předvídat vývoj budoucí generace 

výrobků a metod. Poskytuje odpověď na všechny tři základní otázky vynalézání, tj. 

"Co?","Proč?" a "Jak?". Na první dvě otázky odpovídá funkčně nákladová analýza 

zdokonalovaného objektu. Pro odpověď na třetí otázku byl sestaven ARIZ, odvozený z 

analýzy tisíců patentů a autorských osvědčení. [3] 

Proč potřebujeme novou teorii? Bez teorie lidé generují myšlenky hádáním a vyberou 

ty, které se jim líbí, nebo ty, které se líbí ostatním. S TRIZEM mohou vytvářet lepší nápady 

rychleji a budou mít základ pro výběr nejlepších nápadů, které vyřeší problém efektivně a 

tvoří základ pro další zlepšení. Hodně peněz, času a lidského úsilí je ztraceno, když jsou 

zamítána nesprávná řešení. Potřebujeme TRIZ, teorii založenou na rysech velkých vynálezů, 

spíše než přístupy bez teorie, založené na psychologii lidí. [4] 

Na základě analýzy patentů bylo zjištěno, že původem každého patentu je technický 

nebo fyzikální rozpor. Odtud bylo vyvozeno 39 technických parametrů, se kterými mohou být 
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popsány rozpory protikladů a 40 inovačních principů řešení, které k řešení těchto rozporů 

přispějí. [1] 

Evoluce všech systémů je řízena objektivními zákony. TRIZ staví na rozporech. 

Evoluce technických systémů vede zlepšování jedné části systému a zároveň ke zhoršování 

jiných částí. Správná identifikace tohoto konfliktu a správné řešení vede k opravdovému 

zlepšení systému. [10] 

 

Základní idea TRIZ 

Technické systémy vznikají a rozvíjejí se podle objektivních zákonů. Tyto zákony 

byly poznány a jsou využívány při vytváření a zdokonalování technických systémů. Zákony 

byly odhaleny analýzou mnoha tisíc vynálezů a to dovolilo vytvořit efektivní řešitelské 

nástroje. Znalost zákonů rozvoje technických systémů a na jejich základě vytvořených 

nástrojů TRIZ dovoluje specialistovy nejen s jistotou řešit technické úlohy, ale i s velkou 

přesností provádět prognózy zkoumaných technických systémů. [3] 

 

V současné době zahrnuje TRIZ následující části [3]: 

- zákony rozvoje technických systémů 

- základy systémového myšlení 

- postupy odstranění technických rozporů 

- vepolovou analýzu 

- standardy 

- algoritmus řešení vynálezeckých úloh ARIZ 

- operátory na snížení setrvačnosti myšlení 

- SW podporu Invention Machine Corp. 

1.2. Původ TRIZ 

TRIZ byla vyvinuta v 60. Až 80. letech ruským vědcem Genrichem Saulovičem 

Altšullerem a jeho spolupracovníky. Na rozdíl od používaných variant postupů řešení typu 

„zkouška – omyl“ jako například brainstorming, synektika, morfologická analýza atd. 

zohledňuje TRIZ objektivní zákony vývoje technických systémů a umožňuje tím cílené 

hledání řešení problémů. Odhalení a systematizace těchto zákonů i jiných složek metodiky 

TRIZ probíhalo v Rusku prostřednictvím mnohaleté analýzy a vyhodnocování dostupných 

patentových informací. [1] 
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TRIZ je neobvykle globální teorie. Teorie má mnohem širší nadnárodní základy než 

většina metodik řízení a kreativity. Popularita TRIZU v USA, Japonsku, Německu, Velké 

Británii, Francii, Koreji, Izraeli a v dalších předních průmyslových zemích není překvapením. 

Používání inovací jako obchodní strategie bylo silné v posledních dvou desetiletích. Ve 

výzkumu na patenty, které začaly na konci druhé světové války, Altshuller zjistil, že různé 

inženýrské systémy a technologie měly společné vzory evoluce. Vynálezce (nebo jakýkoliv 

řešitel problému) se může naučit tyto vzory evoluce a může je použít k vývoji nové 

technologie. Zároveň se může vyhnout mnoha neplodným pokusům a omylům. [4] 

 

1.3. TRIZ při řešení problémů 

Metodika TRIZ je unikátní v postupu řešení problémů. Obecný proces řešení 

problémů je následující: Definice problému – Hledání příčin – Standardní řešení – 

Implementace řešení – Rozhodnutí o vyřešení problému. TRIZ však poskytuje jiný postup při 

řešení problémů. [13] 

Postup pro nasazení TRIZ při řešení problémů je zobrazen na Obr. 1. [1] 

 

 

Obr. 1 – Postup pro nasazení TRIZ v řešení problémů [1] 

 

Systematická analýza problému vede často již sama o sobě k řešení problému. Rozpor 

je základním prvkem technických problémů. Mnoho problémů již bylo vyřešeno v jiných 

oblastech a oborech pod jiným názvem, ale principielně srovnatelným způsobem. 
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Zdokonalování technických systémů k ideálním produktům sleduje určité evoluční 

zákonitosti. [1] 

Na rozdíl od metody Brainstormingu, TRIZ není tak závislý pouze na lidech a jejich 

znalostech. Brainstromingem se řeší většina problémů. Bohužel Brainstorming má velká 

omezení v omezení znalostí řešitelů a jejich psychologické setrvačnosti. Kvalita a účinnost 

generovaných řešení jsou vysoce závislé na lidech, kteří jsou přítomni v průběhu 

brainstormingu. TRIZ nabízí metody k překonávání těchto bariér. [13] 

 

1.4. Inovace 

Evropská komise (2003) definuje inovaci: 

"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." 

Inovace byla v módě po dlouhou dobu a zvyšovala hodnotu firmy. Na rozdíl od jiných 

moderních firemních iniciativ není na vrcholu a zmizela. Asi proto, že většina firem nenašla, 

jak systematicky najít užitečné inovace k dosažení úspěchu. Inovace zůstává nepolapitelná 

pro většinu firem. Firemní dokumenty často hlásají hesla jako „potřeba inovace“, 

„identifikovat mezery v inovacích“, „inovace je zapotřebí více, než kdy jindy“. Opak je ale 

pravdou. Firmy nechtějí vynakládat velké prostředky do inovací, jelikož náklady na inovace 

bývají zpravidla vysoké a návratnost je nejistá. K inovacím se nepoužívají systematické 

nástroje (jako je TRIZ), ale pouze nástroje blízké brainstormingu. Ty nám sice pomáhají 

mícháním toho, co již víme. Společnosti, které hledají inovace, se ptají na stejné otázky znovu 

a znovu a doufají, že tak naleznou různé odpovědi. [2] 

Drucker uvedl: „Důraz na inovace, podnikavost a systematický přístup k oběma 

fenoménům, jsou dnes v České republice podmínkou prosperity. Úspěšné inovace nejsou 

výsledkem geniality, ani náhodné inspirace, či intuice. Jsou výsledkem usilovné práce. Tak 

jako každá solidní práce, také inovace vyžadují systém, disciplínu, nástroje a organizační 

metodu. [5] 

Proč směřovat úsilí podniku do co nejefektivnějších a nejrychlejších inovací? 

V moderní době se inovuje v rekordních časech. Pro ilustraci: 800 generací žilo v jeskyni, 120 

generací používalo primitivní kolo, 10 generací znalo vodní mlýny, 2 generace používají 

letadla, ALE pouze dnešní generace cestuje do vesmíru, využívá atomovou energii, používá 

notebooky – PROTO nutno efektivně a rychle inovovat. [11] 
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1.5. Základní rozpor technické tvůrčí práce 

Základní inženýrskou činností – jejím smyslem a cílem, je vytváření technických 

systémů, které jsou společensky potřebné, efektivní, kvalitní, bezpečné, aj. S technickým 

systémem souvisí další, odvozené inženýrské činnosti, proto je nutné technický systém a jeho 

vlastnosti blíže analyzovat. [3] 

Technický systém se může nacházet v různých etapách technického života[3]: 

- Přípravná etapa – začíná vznikem myšlenky (nápadu), námětu, na vytvoření 

technického systému k určitému účelu a končí rozhodnutím o organizované 

přípravě jeho realizace. 

- Návrhová etapa – námět je rozpracován pro realizaci a posouzení I garanci 

vlastností. 

- Realizační etapa – výroba a montáž technického systému. 

- Provozní etapa – TS plní užitné funkce, pro které byl určen a jsou získávány 

poznatky pro jeho další zlepšování. 

- Likvidační (recyklační) etapa – po ukončení provozní etapy je TS recyklován, 

ohleduplně k životnímu prostředí a využit jako zdroj surovin pro další užití. 

 

Pro technického tvůrčího pracovníka je důležitá zejména návrhová etapa, protože o 

kvalitě TS se rozhoduje až z 90% právě zde. Právě zde je nutné překonat základní rozpor 

technické tvůrčí práce – rozpor mezi informační určitostí a rozhodovací významností – 

významností pro dosažený výsledek – správně navržený TS je zobrazen na Obr. 2. [3] 
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Obr. 2 - Základní rozpor technické tvůrčí práce a etapy technického života [3] 

 

1.6. Dialektika 

Tak jako pojem dialektiky, obtížný na přesné vysvětlení, těžce uchopitelný, složitý 

pojem úzce spjatý s logikou, tvořivostí a uměním myslet, i TRIZ se dá srovnávat s těmito 

vlastnostmi. 

Základem TRIZ je dialektika a v průběhu analýzy patentů ujištěné zákonitosti rozvoje 

technických systémů. Dvě hlavní teze dialektické metodiky TRIZ [3]: 

1. Rozvíjení systémů se děje vždy překonáním technického či fyzikálního rozporu 

v technickém problému. 

2.  Technické systémy vznikají a rozvíjejí se v souladu s objektivními tendencemi 

rozvoje techniky. 

TRIZ se svými analytickými a syntetickými metodami představuje směs dialektické 

logiky, psychologie tvořivosti a vynálezcovské zkušenosti. Tak jako každá solidní teorie a 

metodika, také TRIZ vyšel z praxe a slouží k praxi. Spojuje v sobě vědeckou a technickou 

tvůrčí práci, napomáhá promítnutí lidského poznání přírodních věd do zhmotnělé podoby 
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v modernizované nebo nové technice. To jsou jen některé podstatné rysy vydělující 

komplexní metodiku TRIZ z velkého množství jiných metod podporující hledání ideje řešení. 

[3] 

1.7. Hodnotová analýza 

Na základech hodnotové analýzy stojí funkčně – nákladová analýza (FNA), proto je 

v práci uvedena. Nelze zaměňovat FNA s Hodnotovou analýzou, ale „stavební prvky“ mají 

totožné. Hodnotová analýza nebyla součástí TRIZU od počátku, ale bez kvalitní a precizně 

provedené analýzy, nelze problémy řešit. 

 

Hodnotová analýza je účelově sestavený soubor systémově zaměřených metod 

analýzy a tvůrčího řešení problémů, který je charakterizován vyhodnocováním funkcí 

řešeného objektu a zjišťováním nákladů nutných k jejich zajištění, čímž vede k navrhování 

efektivnějších variant řešení. [16] 

Hodnotová analýza je systematickým přístupem k hodnocení vlastností výrobku, který 

definuje alternativy ke zlepšení hodnoty výrobku definované jako poměr užitných vlastností a 

nákladů. Hodnotová analýza pomáhá hledat možnosti snížení nákladů výrobku při zachování 

funkčních a kvalitativních vlastností nebo zlepšení jeho vlastností při zachování stávající 

úrovně nákladů. [14] 

 Funkce v hodnotové analýze vyjadřují chování objektu. Jsou hodnoceny z hlediska 

jejich významu, nákladů a stupně splnění. Srovnáním těchto jejich hodnot s potřebami 

zákazníků jsou zjišťovány funkce chybějící, zbytečné, příliš drahé, nedostatečně plněné nebo 

naopak plněné nad požadovanou úroveň. Funkce jsou určovány směry a oblasti dalšího 

zefektivnění objektu. Funkce zkoumaného objektu lze účelově rozdělovat dle různých kritérií. 

[16] 

Hodnotová analýza obsahuje dvě základní cesty ke zmenšování cílových nákladů. 

Pomocí identifikace zlepšení, která snižují náklady při stávající funkčnosti a pomocí 

eliminace nepotřebných funkcí, které zvyšují náklady. [14] 

Hodnotové inženýrství můžeme nazvat soubor metodiky hodnotové analýzy ve 

složitém a komplexním procesu přípravy a projektování nového systému. Cílem je vytvoření 

nového systému, který by co nejefektivněji řešil funkce, které vyjadřují novou potřebu, 

přičemž kritériem efektivnosti je poměr mezi uspokojením potřeby a náklady na její zajištění. 

[15] 

 



19 

 

1.8. FNA a ARIZ 

TRIZ můžeme rozdělit na 2 hlavní části – analýzu a syntézu. Pojmy uvedené v této 

kapitole reprezentují právě analýzu (FNA) a syntézu (ARIZ). Je nutno pojmy osvětlit již nyní, 

zejména pro orientaci a vytvoření myšlenkové mapy pro snazší studium. Pojmy budou 

podrobněji rozebrány v dalších kapitolách a použity v praktické části práce a v technické 

zprávě. 

FNA – Funkčně nákladová analýza zdokonalovaného systému je strategická 

metodická podpora, protože uživateli pomáhá nalézt odpovědi na otázky „CO a PROČ“ má 

být v systému zdokonaleno. Výsledkem jsou správná aktuální a významná zadání a správná 

(cílevědomě a konkrétně) zformulovaná inovační zadání opřená o analýzu funkcí a nákladů na 

realizaci v systému. „Nevíš-li, kam jdeš, určitě dojdeš někam jinam.“ [3] 

Druhá metoda je ARIZ – Algoritmus řešení invenčních zadání. Jedná se o komplexní 

pracovní postup algoritmického typu. Je to taktická metodická podpora, která uživateli 

pomáhá nalézat odpovědí „JAK“ řešit nejtěžší zadání stanovená v závěru FNA. Proces 

směřuje k odhalení, analýze a vyřešení rozporu, který brání zdokonalení systému. ARIZ 

vznikl na základě analýzy 1,5 milionů patentů. Obsahuje koncentrované výsledky studia 

patentů, výsledky sedmi set „člověko-roků“ vysoce kvalifikované analytické práce. [3] 

 

1.9. Základní zákony rozvoje technických systémů 

Je uvedeno 6 základních zákonů rozvoje technických systémů[3]: 

I. Linie života technických systémů 

V průběhu „svého života“ prožívá technický systém tři etapy – zrození, rozvoj, 

dohasínání. Graficky to lze znázornit tzv. „S-křivkou“. V etapě zrození se formuje jen 

pracovní nástroj, objevují se vynálezy v malých množstvích, ale vysoké úrovně. Do systému 

se vkládají velké finanční prostředky, ale on dosud nenese zisk. Podle míry formování 

ostatních částí systému nastupuje období jeho rozvoje – systém se stává ekonomicky 

výhodný, bouřlivě se rozvíjí, zavádí se vynálezy hlavně středních úrovní. Potom nastupuje 

moment, když se pracovní nástroj systému zastavuje ve svém rozvoji, protože jsou vyčerpány 

jeho rezervy. Objevuje se velké množství vynálezů, ale na nízké úrovni. Prodlužováním 

rozvoje vniká konflikt systému s ekologickým prostředím a samotným člověkem. A 

pak přichází nový systém, který nahrazuje starý, s principiálně novým pracovním nástrojem a 

vše se opakuje od počátku. 
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II. Zákon úplnosti částí systému 

Libovolný samostatně pracující technický systém zahrnuje v sobě čtyři části: 

- motor, 

- transmisi, 

- pracovní nástroj, 

- prostředek řízení. 

 

Jestliže v systému chybí libovolná část, tak funkci této části nahrazuje člověk. Vedoucí 

roli v normálním systému musí mít pracovní nástroj. 

 

III. Zákon zvyšování stupně ideálnosti 

Libovolný technický systém se ve svém rozvoji přibližuje k ideálu, tj. pro plnění své 

funkce systém spotřebovává stále méně a méně energie, času a prostoru. Po dosažení ideálu 

technický systém mizí, ale jeho funkce je dále plněna. 

Základní etapy přiblížení k ideálu: 

- technický systém zvyšuje množství svých realizovaných funkcí 

- části technického systému se postupně sbalují do pracovního nástroje 

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

 

IV. Zákon nerovnoměrnosti rozvoje částí systému 

Technický systém se při postupu k ideálu kvalitativně mění. Veškeré takové změny 

provází vznik protikladných požadavků a nezbytnost jejich odstranění. Zpravidla se nejdříve 

rozpory objevují ze strany nadsystému, potom se upřesňují na úrovni měněného systému a 

nakonec se rozporné požadavky nejjasněji projevují na úrovni prvků podsystému. 

Rozlišujeme tři úrovně rozporů: 

- Administrativní rozpor 

- Technický rozpor  

- Fyzikální rozpor  

 

V. Zákon přechodu z makro- na mikroúroveň 

Technický systém vytvořený na mechanické úrovni (makroúrovni), při svém dalším 

rozvoji přechází k využívání možností systému na mikroúrovni, tj. realizují se možnosti 

skupenských přeměn látek, jejich molekulárních a atomárních vlastností. 
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VI. Zákon zvyšování stupně dynamizace 

Technický systém se ve svém rozvoji snaží přejít od využívání nepohyblivých prvků 

k využití pohyblivých (dynamických) prvků. Nejdříve používá látku v pevném stavu, potom 

v kapalném, plynném a nakonec v podobě pole. 

 

1.10. Rozpory 

Uvedení zadání do podoby rozporu dělá úlohu konkrétnější. Takovýto způsob změny 

zadání na technickou úlohu může být použit téměř u všech zadání nalezených v průběhu 

jednotlivých etap analýzy objektu. [5] 

Překonání technického rozporu znamená často nalezení vynálezu. [3] 

 

Administrativní rozpor 

Administrativní rozpor je rozpor mezi nutností dosáhnout cíl a možností jeho 

dosažení. Je nutno získat výsledek, ALE není znám způsob dosažení výsledku. [5]. 

Administrativními rozpory se metodika TRIZ příliš nezaobírá, na rozdíl od 

Technického a Fyzikálního rozporu. 

 

Technický rozpor 

Technickým rozporem myslíme rozpor mezi potřebným výsledkem a známým 

způsobem jeho dosažení. Formální podoba technického rozporu je definovaná takto: „Je 

nutno dosáhnout požadovaný výsledek, ALE použití známého způsobu není možné. [5] 

O technických rozporech a jejich řešení bude psáno dále v kapitole ARIZ. 

 

Fyzikální rozpor 

Fyzikální rozpor je rozpor mezi požadavky kladenými na jednu a tutéž část 

technického systému. Formální podoba fyzikálního rozporu je definovaná jako: „Posuzovaná 

část systému musí být ve stavu A, aby byl zajištěn požadovaný výsledek, ALE nesmí být ve 

stavu A, aby se zabránilo vzniku nepřípustného vedlejšího výsledku. [5] 

O fyzikálních rozporech je podrobněji psáno v kapitole ARIZ. 
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1.11. Principy, tabulka rozporů, standardy 

Při prozkoumání statisíců patentů se ukázalo, že objevitelské úlohy z různých oborů se 

řeší omezeným počtem elementárních principů. TRIZ obsahuje 40 základních principů 

inovací s dílčími postupy. Viz příloha č. 1 a kapitola ARIZ. [1] 

Pro názornost poslouží jako příklad princip číslo 7 z Altšullerovy tabulky: 

 

7 PRINCIP JEDNO V DRUHÉM 

a) Umístit jeden objekt ve druhém, ten může být ve třetím, atd.  

b) Jeden objekt prochází skrz dutinu v druhém objektu, atd. 

 

Užití 40 principů inovací může být provedeno také v podobě matice – tabulka 

rozporů, s 39 řádky a 39 sloupci vstupů. Těchto 39 vstupů je tvořeno nejdůležitějšími 

charakteristikami technických systémů, jako je hmotnost, délka, objem, teplota, přesnost 

měření, kvalita výroby, atd. Tyto charakteristiky pomáhají popsat technický systém ve 

standardizovaných pojmech a umožňují setkat se v buňkách tabulky s technickými rozpory 

jako vzájemně protichůdnými vlastnostmi. [1] 

 

Standardy jsou všeobecná pravidla pro syntézu a transformaci technických systémů. 

Spočívají na základech rozvoje technických systémů. Některé ze standardních řešení 

představuje přímo praktické použití těchto zákonů. [1] 

Skládá se z 5 skupin tvořených celkově 76 standardy [1]: 

1. Struktura a dekompozice úplného modelu „látka – pole“. 

2. Zlepšování modelu „látka – pole. 

3. Přechod na systém vyšší a nižší úrovně (makro a mikro úroveň) 

4. Rozpoznání a měření 

5. Pomocné metody k použití standardů 

2. FUNKČNĚ – NÁKLADOVÁ ANALÝZA (FNA), ANALÝZA 

TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ 

 

Pro úspěšné řešení téměř všech inovačních projektů je nutností dobře zvládnutá 

analýza objektu. Analýza se nesmí podceňovat, jelikož bez správně udělané analýzy 
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nebudeme schopni formulovat problém. Pakliže nemáme zformulovaný problém, logicky na 

něj jsme schopni nalézt řešení. Proto by analýza měla zabírat většinu času v konečném 

projektu. 

Jak řekl Albert Einstein: „Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na 

kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 

minut jeho řešením.“ 

Funkční a nákladová analýza je odvozena od postupů hodnotové analýzy. Do postupů 

TRIZ byla zařazena až v pozdější etapě vývoje. Dnes je však jejich nezbytnou a 

neodmyslitelnou součástí. [3] 

Jak již bylo řečeno, Funkčně – nákladová analýza (FNA) určuje „co a proč“ má být v 

technickém systému zdokonaleno. Z velké části obsahuje hodnotovou analýzu, o které je 

zmíněno v další podkapitole. FNA je již obsažena v programech TechOpimizer a IHS 

Goldfire. V těchto programech bude ukázána v technické zprávě diplomové práce. FNA má 

poskytnout správné zadání pro inovaci výrobku nebo technologického procesu, na základě 

analýzy funkcí a nákladů na jejich realizaci. Nesprávně formulované zadání může být natolik 

zavádějící, že pokud vůbec je technický problém nakonec vyřešen, je to za cenu značných 

časových a finančních ztrát a především ztráty pozice na trhu. [3] 

 

2.1. Analýza komponentů a struktury 

Objekt můžeme rozčlenit na určitou hierarchickou strukturu – skládá se subsystémů až 

několika úrovní a jejich prvků. Pro potřeby analýzy vytváříme komponentní model, který 

z celého objektu zahrnuje prvky (komponenty) jen jedné úrovně a případně prvky nejblíže 

nižší úrovně. Jinak se model stává nepřehledným. Do komponentního modelu zařazujeme 

také prvky patřící do nadsystému, ale do samotného systému nepatří, pouze s ním přicházejí 

do interakce. Analýza se provádí pro konkrétní podmínky – čas, místo a konkrétní etapu 

života objektu. Při sestavování komponentního modelu již vytváříme seznam nežádoucích 

efektů objektu. [3] 

Velmi důležité je již v této fázi určovat vazby mezi prvky systému a nadsystému. 

Musíme brát v potaz i časový faktor. Při velkém počtu prvků je výhodné vypracovat matici 

vazeb mezi prvky. Vazba může mít mnoho druhů – fyzická, tepelná, magnetická, elektrická, 

chemická, informační. Posledním prvkem grafu je „výrobek“ vyšetřovaného komponentního 

modelu. Výrobkem se myslí prvek, který je nositelem hlavní funkce daného objektu, nebo 
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jeho vyšetřované části. Vyšetřování vazeb odhaluje užitečná i nežádoucí (škodlivá) působení 

mezi prvky. Pakliže odhalíme nežádoucí působení, získáváme podnět pro zlepšení objektu 

odstraněním právě těchto škodlivých vazeb. [3] 

 

Komponentní model technického systému je zobrazen na Obr. 3.1 [5] 

 

 

Obr. 3.1 – Komponentní model technického systému [5] 

 

Při sestavování komponentního modelu je nutno respektovat 4 základní pravidla[5]: 

1. Analyzuje se konkrétní model v konkrétních podmínkách. 

2. Komponentní model se sestavuje od horní hierarchické úrovně podsystémů 

3. Jestliže se objektem zkoumání stává jednotlivý podsystém, pak se do 

komponentního modelu zahrnují prvky nižší hierarchické úrovně. 

4. Do komponentního modelu se zahrnují ty prvky nadsystému, s nimiž analyzovaný 

objekt vzájemně působí ve zkoumaném čase a ve zkoumaných podmínkách. 

 

 

Výsledkem analýzy komponentů je informace o skladebných částech objektu. Další 

fází analýzy spočívá v objasnění vzájemných působení mezi objekty – v analýze struktury 

objektu. [5] 

Model struktury technického systému je zobrazen na Obr. 3.2. 
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Obr. 3.2 – Model struktury technického systému [5] 

 

Při sestavování strukturního modelu je nutno respektovat 3 základní pravidla[5]: 

1. Strukturní model se sestavuje na základě komponentního modelu cestou stanovení 

vazeb mezi prvky objektu a vazeb prvků objektu s prvky nadsystému. 

2. Strukturní modely se sestavují zvlášť pro každou konkrétní fázi životního cyklu 

objektu. 

3. Mezi dvěma prvky strukturního modelu může být několik různých vazeb 

 

Model struktury v podobě grafu je výhodný zejména pro svou názornost. Ta se ovšem 

vytrácí s přibývajícím počtem prvků. Proto je účelné vypracovat model v podobě matice 

vazeb. [5] 

Matice vzájemných vazeb prvků objektu je zobrazena na Obr. 3.3. 

 

Obr. 3.3 – Matice vzájemných vazeb prvků [5] 
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Matice vzájemných vazeb prvků zobrazuje, zda je mezi prvky přítomnost vazby tzn., 

zda na sebe působí, či nikoliv. Jestliže na sebe prvky vzájemně působí, zapíše se do matice 

symbol křížku. [5] 

 

 

Výsledkem analýzy komponentů a struktury je [5]: 

1. Strukturní graf objektu – prvky objektu a vazby mezi nimi. 

2. Popis užitečných působení 

3. Soupis nežádoucích efektů a zadání na jejich odstranění ve dvojí podobě: 

- Jak předejít vzniku nežádoucího efektu 

- Jak zabránit důsledkům nežádoucího efektu 

4. Soupis návrhů na zdokonalení objektu 

 

2.2. Analýza funkcí 

Analýza komponent a struktury byla příprava k podrobnější analýze, a to analýze 

funkcí. V analýze funkcí se zkoumá význam objektu, jeho účel jako celku a účel jednotlivých 

prvků. Zde se již vyznačuje, jaké prvky plní svou funkci nadbytečně, jaké nedostatečně a 

stanovují se nové technické úlohy. [5] 

Konkrétní prvek je nositelem funkce – jako projevu vlastností materiálního objektu, 

který vede ke změně nebo zachování parametrů (důkaz o existenci funkce) jiného prvku. 

Funkce znamená působení prvku na objekt za určitých okolností (podmínek, parametrů). 

Nutno zdůraznit, že pro jednotnost, stručnost a jasnost vyjádření se působení vyjadřuje buď 

slovesem v infinitivu, nebo ve 3. osobě singuláru. [3] 

Zjednodušování funkcí je primárně o snižování počtu komponent, které vykonávají 

dané funkce. Proto chceme najít způsob, jak vyjít s menším počtem komponentů. Je důležité 

pochopit, jaké komponenty jaké funkce vykonávají do hloubky. Většina systémových objektů 

se používají k poskytování podpory komponent, které vykonávají hlavní funkce. Použití 

funkčních modelů je nezbytné pro dokonalou ilustraci a pochopení funkcí. Díky modelu 

můžeme pochopit, které funkce jsou škodlivé a je nutno je odstranit, které jsou nadbytečně, 

atd. [12] 

Stručné (jednoslovné) a výstižné vyjádření působení je dosti obtížné. Jádro příslušné 

slovní zásoby není příliš rozsáhlé, takže se doporučuje vytvořit si a doplňovat seznam 
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vhodných sloves a postupně je upřesňovat. V softwaru jsou k dispozici dokonce 

předdefinovaná slovesa, která by se jako funkce mohla hodit. [3] 

Pro názornost je lepší zobrazit funkci na následujícím schématu v Obr. 3.4. 

 

 

Obr. 3.4 – Struktura formulování funkce [5] 

 

2.2.1. Druhy funkcí dle významu 

Ve srovnání s hodnotovou analýzou i metodikou konstruování se používá poněkud 

jiné klasifikace funkcí [3]: 

 

Hlavní funkce – vystihuje jeho hlavní účel (ale zkoumaným objektem může být jak 

systém, tak i podsystém, součást, nebo i konstrukční prvek). 

Základní funkce – zajišťující realizaci hlavní funkce. 

Pomocná funkce – zajišťující realizaci základní funkce. 

 

Na Obr. 3.5 je vyobrazen model funkcí technického systému 
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Obr. 3.5 - Model funkcí technického systému [5] 

 

Z Obr. 3.5 můžeme vyčíst některé skutečnosti. Prvek 3 uskutečňuje působení 5 

zaměřené na výrobek. Z toho vyplývá, že prvek 3 zajišťuje plnění hlavní funkce technického 

systému, a proto funkce plněná tímto prvkem je základní. [5] 

Prvek 2 a 4 uskutečňují působení 4 a 6 na prvek 3. Prvky zajišťují prvku 3 možnost 

plnit základní funkci, ale nepůsobí samy přímo na výrobek. Proto jsou jimi uskutečňované 

funkce pomocnými funkcemi. [5] 

 

Pro analýzu funkcí je nutno znát následující fakta [5]: 

1. Funkce charakterizuje účel zkoumaného objektu. 

2. Funkce se skládá z 3 částí – působení, objektu působení a okolností. 

3. Příznakem existence funkce je změna nebo zachování nějakého parametru objektu 

funkce. 

4. Model funkcí technického systému je model struktury s popsanými funkcemi. 

 

2.2.2. Druhy funkcí dle charakteru 

Funkce se dělí dle kritéria užitečnosti na[5] : 

Užitečná funkce – funkce zaměřená na dosažení plnění hlavní funkce objektu. 

Škodlivá funkce – Funkce vedoucí ke vzniku nežádoucího efektu nebo funkce 

vystihující nežádoucí efekt. 
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Jak již bylo řečeno, nadefinovat funkci je složité. Bez předchozích zkušeností a 

neznalostí častých slov tím složitější. Následující algoritmus napomáhá ke kontrole správnosti 

formulace funkce. (Obr. 3.6) 

 

 

Obr. 3.6 – Algoritmus kontroly správnosti formulace funkce [5] 

 

2.2.3. Druhy funkcí dle stupně plnění 

 

Užitečné funkce jsou uskutečňovány s různou efektivitou. Efektivnost plnění funkce je 

určena hodnotami základních parametrů, které danou funkci charakterizují. [5] 
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Dle poměru faktické a požadované hodnoty parametru se rozeznávají nedostatečný, 

normální a zbytečný stupeň plnění funkce (Obr. 3.7) [5] 

 

Obr. 3.7 – Stupeň plnění funkce v parametru A [5] 

 

2.2.4. Postup analýzy funkcí – shrnutí 

V následujících 8 krocích je shrnut postup krok za krokem ke správně provedené 

analýze funkcí [5]: 

1. Pro každý prvek se formulují funkce vykonané tímto prvkem. 

2. Funkce se uspořádají. 

3. Určují se škodlivé a užitečné funkce. 

4. Formulují se zadaní na odstranění škodlivých funkcí a na odstranění důsledků 

škodlivých funkcí. 

5. Určuje se stupeň plnění funkcí – formulují se parametry, určují se potřebné a 

faktické hodnoty parametrů a hodnoty se porovnávají. 

6. Formulují se zadání na posílení funkcí s nedostatečným stupněm plnění a na 

oslabení funkcí se zbytečným stupněm plnění funkcí. 

7. Doplňuje se soupis návrhů na zdokonalení objektu. 

8. Sestavuje se model funkcí objektu. 
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2.3. Svinování 

Svinováním rozumíme zdokonalování zjednodušováním struktury objektu. Po 

zvládnutí komponentní, strukturní a funkční analýzy je již důkladně prozkoumán systém. Je 

ujasněno složení objektu, význam prvků a vazby mezi nimi. Následující fáze analýzy se 

věnují průzkumu možností zdokonalování struktury objektu zmenšováním nebo zvětšováním 

počtu prvků a likvidací nebo zaváděním funkcí nových. Zdokonalování se posuzuje dle jedné 

ze zákonitostí, a to dle zákonitosti zvyšování stupně ideálnosti. [5] 

2.3.1. Zákon zvyšování stupně ideálnosti 

Ideálností objektu rozumíme poměr funkčních charakteristik objektu a nákladů na 

realizaci těchto charakteristik objektu. Technické systémy se zdokonalují ve smyslu 

zvyšování stupně ideálnosti – ve smyslu podílu funkčních a nákladových ukazatelů. Ideálnost 

roste v případě zmenšování nákladů nebo zvětšováním funkčnosti. [5] 

 

Ideálnost lze tedy vyjádřit vztahem [5]: 

  
  

  
 

Kde  I – ideálnost objekt 

    - souhrn funkčních charakteristik objektu 

    - souhrn nákladů na výrobu a užívání objektu. 

 

2.3.2.  Svinování struktury technických systémů 

Při zdokonalování systému je optimální mít co nejvíce ideálních prvků v systému – 

takových, kterých „nejsou“, ale jejich funkce je uskutečňována. Prvky není třeba vyrábět, 

udržovat, montovat, nejsou poruchové, neopotřebují se. Je třeba postupovat následovně – 

prvek technického systému bude odstraněn a stanoví se úloha, aby funkce, která byla dříve 

uskutečňována tímto prvkem, byla uskutečňována technickým systémem bez přítomnosti 

tohoto prvku. [5] 

 

Je nutno brát na zřetel některé podmínky svinování struktury technického systému [5]: 

1. Prvek lze odstranit, pakliže neexistuje objekt funkce odstraňovaného prvku. 

2. Prvek lze odstranit, jestliže funkci odstraňovaného prvku plní sám objekt funkce 

vůči sobě 
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3. Prvek lze odstranit, jestliže funkci odstraňovaného prvku plní zbývající prvky 

technického systému nebo nadsystému. 

 

Pro názornost jsou podmínky zobrazeny na obrázku 3.8. [5] 

 

Obr. 3.8 – Podmínky svinování struktury technických systémů [5] 

 

Kde  - odstraňovaný prvek, 

  - působení odstraňovaného prvku, 

  - objekt funkce odstraňovaného prvku, 

  - další prvek technického systému nebo prvek nadsystému 

 

Při svinování je třeba respektovat následující doporučení [5]: 

1. Doporučuje se začínat od prvku produkujících těžko odstranitelné nežádoucí 

efekty a od prvků nejnižšího řádu. 

2. Jestliže odstraňovaný prvek uskutečňuje několik funkcí, pak na působení každé 

z nich mohou být použity různé podmínky svinování. 

 

 



33 

 

3.3.3. Svinování v technologických procesech 

Ideálnost technologických operací se zvyšuje omezováním počtu operací. 

Odstraňování technologických operací zajišťuje snižování náklady na výrobu. Je třeba 

respektovat následující 4 druhy podmínek dle druhů operací [5]: 

 

1. Podmínky svinování pro zajišťující operace – operaci lze odstranit, jestliže[5]: 

a) není operace, kterou odstraňovaná operace zajišťuje, 

b) zajišťovaná operace sama sebe zajišťuje, 

c) zajištění probíhá v operacích předcházejících odstraňované operaci. 

 

2. Podmínky svinování pro vytvářející operace – operaci lze odstranit, jestliže[5]: 

a) není potřeba vytvářeného objektu, 

b) funkce vytvářející operace je plněna v předcházejících operacích, 

c) funkce vytvářející operace je plněna v následujících operacích. 

 

3. Podmínky svinování pro opravné operace – operaci lze odstranit, jestliže[5]: 

a) není operace, ve které se vytváří objekt funkce, 

b) operace vytvářející objekt funkce přestane objekt vytvářet, 

c) objekt nenarušuje uskutečňování hlavní funkce procesu, 

d) funkce opravné operace je plněna v předcházejících operacích, 

e) funkce opravné operace je plněna v následujících operacích. 

 

4. Podmínky pro kontrolní operace – operaci lze odstranit, jestliže[5]: 

a) není co měřit, 

b) není proč měřit, 

c) funkce je uskutečňována v předcházejících operacích, 

d) funkce je uskutečňována v následujících operacích. 

 

 

Výsledkem svinování je model ideálního objektu, soupis úloh ba odstranění 

prvků objektu, soupis nežádoucích efektů a doplněný soupis návrhů na zdokonalení 

objektu. [5] 
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2.4. Rozvíjení 

Zvyšování ideálnosti nemusí dosáhnout jen snižováním nákladů ale také zvyšováním 

funkcí. Je ovšem otázkou, jak zvyšovat funkce, aniž bychom zvyšovali náklady? [5] 

Tuto otázku pomůže vyjasnit vzorec [5]: 

 

  
       
       

 

 

Kde 

Σ   - efektivnost plnění hlavní funkce systému, 

Σ   – množství a stupeň plnění doplňkových funkcí uskutečňovaných systémem, 

Σ   - výrobní náklady a cena systému, 

Σ   - doplňkové náklady spotřebitele spojené s užíváním systému. 

 

Ze vzorce je patrno, že spotřebitel neplatí jen jednou, nýbrž dvakrát. První placení 

probíhá při nabývání technického systému, tzn. cenu systému. Posléze však platí i při užívání 

technického systému, provádí doplňkovou platbu v podobě vynaloženého času, intelektuální 

činnosti při studiu obsluhy, materiálových a časových nákladech při opravách, atd. Snižování 

prvních nákladů provádíme pomocí svinování, avšak snižování doplňkových nákladů pomocí 

rozvíjení. Technický systém může SÁM uskutečňovat doplňkové funkce. Doplňkové funkce 

jsou tedy zaměřeny na snižování doplňkových nákladů spotřebitele. Při zavádění doplňkových 

funkcí nesmí podstatně růst náklady na výrobu technického systému. [5] 

 

Náklady můžeme rozdělit na 4 typy nákladů a k nim formulovat různé doplňkové 

funkce určené ke snižování různých typů nákladů. [5] 

Na obrázku 3.9 jsou zobrazeny typy nákladů spotřebitele při užívání technického 

systému. [5] 
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Obr. 3.9 – Typy nákladů spotřebitele při užívání technického systému [5] 

 

Rozvíjení struktury se provádí v krocích, které popisují kapitoly 3.4.1. – 3.4.5. 

 

2.4.1. Formulace doplňkových funkcí rozšiřujících hlavní funkce a snižujících náklady 

na doplňkové obrábění výrobku spotřebitelem 

Je potřeba [5]: 

- sestavit technologický proces obrábění výrobků, 

- přenést na technický systém funkce předcházejících a následujících operací, 

- přezkoumat doplňkové druhy výrobků, které může technický systém obrábět, 

- přenést na technický systém funkce k obrábění nových výrobků. 

 

2.4.2. Formulace doplňkových funkcí snižujících náklady na provoz 

Je potřeba [5]: 

- sestavit proces technického systému ve všech etapách životního cyklu, 

- přenést na technický systém funkce k uskutečnění operací tohoto technologického 

procesu 

 

2.4.3. Formulace doplňkových funkcí snižujících náklady na uspokojení požadavků 

nadsystému 

Je potřeba [5]: 
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- udělat soupisku technických systému, se kterými může zdokonalovaný systém 

vzájemně působit, 

- u těchto systémů určit, co musí být uvedeno do souladu se zdokonalovaným 

systémem a formulovat funkce, 

- sestavit soupis nadsystémů, ve kterých může být systém použit, 

- u těchto nadsystémů formulovat doplňkové funkce, 

- sestavit soupis operací. 

 

2.4.4. Formulace doplňkových funkcí snižujících náklady na bezpečnost 

Je potřeba udělat seznam [5]: 

- možných škodlivých přírodních vlivů, 

- možných škodlivých vlivů okolních technických systémů, 

- možných škodlivých vlivů člověka, 

- možných škodlivých vlivů systému na přírodu, 

- možných škodlivých technických vlivů systému na jiné technické systémy, 

- možných škodlivých technického systému na člověka, 

- možných variant samo poškození. 

Pro každý bod formulovat doplňkovou funkci. [5] 

 

2.4.5. Formulace zadání k zavedení doplňkových funkcí 

Je potřeba [5]: 

- doplňkové funkce rozdělit na podfunkce, 

- formulovat podmínky zvýšení komfortu plnění spotřebitelem, 

- formulovat podmínky částečného plnění doplňkových funkcí, 

- formulovat podmínky úplného plnění doplňkových funkcí, 

- eliminovat nežádoucí účinek nebo přeformulovat funkci, 

- formulovat podmínky, při kterých není nutno uskutečňovat podfunkce. 

 

 

Výsledkem rozvíjení technického systému je soupis zadání k zavedení možných 

doplňkových funkcí s různými stupni úplnosti jejich plnění a soupis návrhů na 

zdokonalení technického systému. [5] 
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3. ALGORITMUS ŘEŠENÍ INVENČNÍCH ZADÁNÍ – ARIZ, 

SYNTÉZA 

 

ARIZ je postup kroků, které vedou k řešení objevitelských úloh. Jedná se o nástroj 

TRIZ pro řešení všech problémů od analýzy problémové situace až k vyhodnocení návrhů 

řešení. Pakliže nepomůže při řešení problému 40 invenčních principů, nasazuje se právě 

ARIZ. [1] 

ARIZ pomáhá v cestě ke hledání odpovědi na řadu otázek "JAK" by mohly a měly být 

úlohy řešeny. ARIZ pomáhá nalézat, formulovat a řešit technické rozpory v technickém 

problému s podporou heuristik. Dále pomáhá nalézat, formulovat a řešit fyzikální rozpory v 

technických rozporech osvědčenými postupy, vybírat a modelovat konflikt na úrovni látek a 

polí a využívat doporučované vzorce řešení a přesně formuluje technické funkce, načež vybírá 

vhodné jevy a efekty pro efektivnější plnění dané funkce. [3] 

ARIZ je řešení úloh po krocích, dle kterých se má dospět k ideálnímu řešení úlohy. 

Výsledku se dosahuje řešením rozporů. Z pěti tříd složitosti vynálezů se pro první dvě třídy 

nemusí sahat k metodě ARIZ. Jedná se o malá zdokonalení známých soustav, kdy lze 

jednoduchý technický rozpor odstranit známým způsobem. Do těchto dvou tříd lze zařadit 

přibližně tři čtvrtiny patentů. Pomocí ARIZ se řeší úlohy od třetího stupně složitosti, ve 

kterých je třeba k překonání technického rozporu změnit prvek soustavy. Čtvrtá třída 

vynálezů vede k novým technickým soustavám. Pátá třída vynálezů jde přímo za novými 

objevy a vyústí zpravidla v nové odvětví. [3] 

Stupně ARIZ jsou zobrazeny na obrázku 4.1.[1] 

 

Obr. 4.1 – Hlavní stupně postupu ARIZ [1] 
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Postup provádění ARIZ můžeme rozdělit do 5 základních stupňů[1]: 

Stupeň 1: Formulování modelu úlohy 

Stupeň 2: Formulování technického rozporu 

Stupeň 3: Formulování ideálního konečného výsledku 

Stupeň 4: Formulování fyzikálního rozporu 

Stupeň 5: Překonání fyzikálního rozporu 

 

Postup ARIZ se může mírně odlišovat dle povahy inovačního projektu. Jako příklad 

postupu se může uvést následující schéma na obrázku 4.2. 

 

 

Obr. 4.2 – Schéma ARIZ [3] 

 



39 

 

Zadání musí být přeformulována do podoby, která je základem pro využití metody 

směřující k řešení. Nejprve je třeba řešit aktuální a nejužitečnější úlohy. Jestliže se řešení 

jedné úlohy nepodaří najít, je nutno formulovat další úlohu. [5] 

 

Postup řešení[5]: 

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. 

 

3.1. Rozpory 

Při zavedení rozporů se problém dokonale zformuluje. Analýza rozporů je založena na 

poznatku, že inovační řešení problému vznikne jen tehdy, pokud si dva stavy zcela zjevně 

odporují. [1] 

 

3.1.1. Administrativní rozpor 

Tento typ rozporu se používá pouze k počátečnímu popisu problému, protože je 

neurčitý a nevyhraněný. Rozumíme jím rozpor mezi nutností dosáhnout cíl a možností jeho 

dosažení. [5] 

 

3.1.2. Technický rozpor 

Technický rozpor je rozpor mezi potřebným výsledkem a známým způsobem jeho 

dosažení. „Je nutno dosáhnout požadovaný výsledek, ale použití známého způsobu není 

možné, jelikož to způsobí vedlejší nepřípustný výsledek.“ Situace znázorněna na obrázku 

4.3 a. Někdy se potýkáme s takovou situací, že neznáme žádný způsob dosažení výsledku. 

Pak je potřeba dohledat takový způsob, popř. vymyslet. Potom se zformuluje druhá část 

rozporu. Technický rozpor může být upřesněn, pokud požadovaný a nepřípustný výsledek lze 

popsat změnou parametrů objektu. Tato situace je zobrazena na obrázku 4.3b. [5] 
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Obr. 4.3 – Schéma technického rozporu [5] 

 

Stanovením rozporů se problém přesně formuluje. Nasadí se nástroj rozporů k analýze 

technického systému s jeho funkcemi. Inovační řešení problému vznikne, pokud si dva věcné 

stavy zjevně odporují. Technický systém poskytuje užitečné efekty a nežádoucí efekty.  

Jestliže je funkce zajišťována obvyklým způsobem a vyskytne se nějaký škodlivý faktor, 

existuje rozpor ve smyslu metodického objevování. [1] 

Inženýr čelí pří návrhu problémům, kde zlepšení jedné charakteristiky může zapříčinit 

zhoršení charakteristiky jiné. Obvykle je reakcí na technický rozpor návrh systému takovým 

způsobem, že se konstruktér snaží minimalizovat jakékoliv negativní efekty, vyplývající ze 

zlepšení systému. Toto ovšem často nevyhnutelně vede ke kompromisům při návrhu. Klíč k 

řešení technických rozporů je také klíčem k inovaci, a může být nalezen v již existujících 

vynálezech.  Na základě analýzy Altshuller identifikoval soubor 39 parametrů a 40 

všeobecných přístupů k řešení technických rozporů. O Altshulerově tabulce parametrů a 

principů viz kapitola 4.2. [3] 
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3.1.3. Fyzikální rozpor 

Fyzický rozpor se objeví, když jeden parametr sytému musí mít vzájemně neslučitelné 

hodnoty, aby vyhověl cílům návrhu. [3] 

Fyzikální rozpor je rozpor mezi požadavky kladenými na jednu a tutéž část 

technického systému. „Posuzovaná část technického systému musí být ve stavu A, aby byl 

zajištěn požadovaný výsledek, a nesmí být ve stavu A, aby se zabránilo vzniku 

nepřípustného vedlejšího výsledku.“ Tato věta je přehledně zobrazena na obrázku 4.4. [5] 

 

 

Obr. 4.4 – Schéma fyzikálního rozporu [5] 

 

Fyzikální rozpor je nejhlubší druh rozporu. Při správně formulovaném fyzikálním 

rozporu se dostaneme na příčinu vzniku úlohy. Pakliže takto formulujeme úlohu, může se 

nám zdát řešení těžší, téměř neřešitelné, ale ve skutečnosti se vyjasňuje podstata úlohy a 

úlohu lze snáze řešit. Často se fyzikální rozpory odhalují ve fázi analýzy, a to poměrně 

snadno. Ve většině případů bývají ale s formulací rozporů nemalé potíže. [5] 

 

Ve stručnosti je nastíněn postup překonávání rozporů [5]: 

1. Rozdělení rozporných vlastností v prostoru 

- Musí být přítomny dva objekty, každý má jednu z rozporných vlastností. 

- Musí být přítomen objekt, který má sám v různých svých částech rozporné 

vlastnosti. 
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- Změnou vnějších podmínek docílit, aby objekt projevoval v různých částech 

rozporné vlastnosti. 

- Změnit vnější podmínky, aby objekt nabýval ve svých částech rozporné vlastnosti. 

2. Rozdělení rozporných vlastností v čase 

- V různých časech se nacházejí různé objekty s rozpornými vlastnostmi. 

- Objekt má sám v různých časech rozporné vlastnosti. 

- Změnit vnější podmínky, aby objekt projevoval v různých časech rozporné 

vlastnosti. 

- Změnit vnější podmínky, aby objekt nabýval v různých časech rozporné vlastnosti. 

3. Celý systém má vlastnost C, jehož část(i) vlastnost - anti C 

- Použít objekt, který má jednu vlastnost, ale jeho části opačnou vlastnost. 

- Umístit objekt s jednou vlastností do nadsystému s opačnou vlastností. 

4. Chování objektu vůči působení 

- Použít objekt, který projevuje jednu vlastnost vůči působení, ale vůči jinému 

působení projevuje opačnou vlastnost. 

- Změnou vnějších podmínek docílit, aby objekt vůči jednomu působení projevoval 

jedny vlastnosti, ale vůči druhému opačné vlastnosti. 

5. Závislost chování objektu na parametrech objektu 

- Použít objekt projevující opačné vlastnosti dle nastavení svých parametrů. 

- Změnit podmínky, aby objekt mohl projevit opačné vlastnosti v některých svých 

parametrech. 

 

3.2. Vepoly 

Vepol je model vzájemného působení mezi objekty. Pomocí vepolu se popisují 

vzájemná působení látek v technických systémech, která jsou podstatná pro řešený problém. 

[5] 

Slovo „vepol“ je vytvořeno ze dvou slov – látka a pole“. Fyzikální nebo chemické 

vzájemné působení v systému je možná pouze tehdy, když v operativní zóně existují alespoň 

dvě látky a pole. Tato působení mohou být užitečné, škodlivé nebo neutrální. Úloha řešitele 

spočívá v tom, aby použitím vepolové analýzy a pravidel, nalezl cestu přeměny stávajících 

působení na potřebnou stranu. Jestli v systému chybí třeba jen jeden z uvedených, tak systém 

nepracuje dobře. Jako pole si můžeme představit základní fyzikální pole, mechanické, 
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akustické, tepelné, chemické elektrické, atd. Pod slovem látky chápeme libovolný materiální 

objekt mající objem a hmotu. [3] 

 

3.2.1. Vepoly dle struktury 

 

Neúplný vepol – je přítomna pouze jedna látka nebo neexistuje vazba mezi dvěma 

látkami. Neúplný vepol je zobrazen na obrázku 4.5 a. [5] 

Úplný vepol – mezi dvěma látkami existuje vazba zkoumaná pro podstatný problém 

(Obr. 4.5 b). [5] 

Řetězový vepol – vystihuje dvě po sobě jdoucí působení v technickém systému, 

podstatné pro problém (Obr. 4.5 c). [5] 

Komplexní vepol – k jedné z látek je připojena doplňková látka, která tak vytváří 

komplexní látku (Obr. 4.5 d). [5] 

Dvojitý vepol – v problému jsou podstatné dvě pole (Obr. 4.5 e). [5] 

 

 

Obr. 4.5 - Druhy vepolů dle struktury [5] 
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3.2.2. Vepoly dle druhu vazby 

 

Vepol s normální vazbou – látky vzájemně působí optimálním způsobem. Vepoly se 

používají k popisu výsledku řešení úloh (Obr. 4.6 a). [5] 

Vepol se škodlivou vazbou – ve vepolu je přítomna nežádoucí vazba, je nutno ji 

odstranit nebo alespoň zabránit projevu nežádoucích důsledků (Obr. 4.6 b). [5] 

Vepol se zbytečnou vazbou – intenzita užitečného pole se projevuje jako zbytečně 

velká (Obr. 4.6 c). [5] 

Vepol s nedostatečnou vazbou – ve vepolu je užitečná vazba s nižší intenzitou, než je 

optimální (Obr. 4.6 d). [5] 

 

Obr. 4.6 – Druhy vepolů dle struktury [5] 

 

 

K přechodu od problémové situace k podmínkám konkrétní úlohy ve vepolové podobě 

je třeba[5]: 

a) určit nežádoucí efekt, 

b) stanovit působení prvků, ve kterém se nežádoucí efekt projevuje, 
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c) označit složku vzájemného působení zodpovědnou za vznik nežádoucího 

efektu, 

d) určit typ úlohy. 

 

3.3. Tabulka rozporů 

Při analýze patentů Altshuller s týmem vytvořil matici rozporů 39 × 39. Dodnes 

zůstávají principy téměř totožné. Z matice lze vyčíst, které ze 40 principů jsou relevantní pro 

náš problém. [2] 

40 rozporů se nejpřehledněji nejsnáze používá v podobě matice, která se nazývá 

tabulka rozporů. Matice obsahuje 39 řádků a 39 sloupců. 39 vstupů je tvořeno 

nejdůležitějšími charakteristikami technických systémů. (Tab. 1) [1] 

 

 Tab. 1 – 39 charakteristik technických systémů [1] 

 

 

Tyto charakteristiky popisují technický systém ve standardizovaných pojmech a 

umožňují průnik buněk tabulky s technickými rozpory jako vzájemně protichůdnými 

vlastnostmi. Tabulka rozporů ukazuje čísly na průsečíku buněk, které principy by měly být 
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nejlepší na řešení problému. Tabulka rozporů nabízí přes 1200 typů technických rozporů. 

Jako řešení se nabízí 40 principů inovací, zobrazených v Tab. 2 [1] 

 

  Tab. 2 – 40 principů inovací 

 

 

40 principů inovací je vhodných pro řešení lehkých až středně obtížných úloh. Pro 

komplexnější problémy se doporučuje použít systém 76 standradních řešení či algoritmus 

objevování ARIZ. Při řešení se doporučuje pročíst všechny principy, nejen čísla z průsečíku 

rozporu a zkusit je aplikovat na náš problém. Někdy může být užitečný jiný princip, než jaký 

je zobrazen v průsečíku. V praxi je totiž často velmi obtížné formulovat rozpor pro konkrétní 

úlohu. [1] 

 

3.4. Standardy 

Některá komplikovaná zadání jsou řešitelné pouze s nasazením více elementárních 

principů s pomocí fyzikálních účinků. Silné a stabilní kombinace jednotlivých principů a 

účinků tvoří systém standardních řešení. [1] 
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5 hlavních skupin standardních řešení objevitelských úloh [1]: 

1. Struktura a dekompozice úplného pohledu „látka – pole“ - 13 standardních řešení.  

2. Zlepšování „látka – pole“ – 23 standardních řešení. 

3. Přechod na systém vyšší a nižší úrovně – 6 standardních řešení. 

4. Rozpoznání a měření – 17 standardních řešení. 

5. Pomocné metody k použití standardů – 17 standardních řešení. 

3.5. Principy evoluce 

Evoluce technických systémů není náhodný proces, ale podrobuje se určitým 

Zákonitostem. [3] 

 

Je nadefinováno 8 vzorů vývoje [1]: 

1. Nejednotný vývoj části systému 

Různé subsystémy mohou dosahovat úplného vývoje v různých časech. Komponenty, 

které dosahují fáze zralosti nejpozději, jsou brzdami celého systému a považují se za slabý 

článek. 

2. Vývoj směrem k vyšší dynamice a ovladatelnosti 

Základní systém je optimalizován. Slabá místa jsou odstraněna a stupeň dynamiky 

systému je zvýšen.  Jako příklad je možno uvést stupně segmentace: tuhý systém – systém 

s klouby – pružný systém – kapalinový systém – systém s orientací na pole. 

3. Průběh vývoje přes komplikované až po zcela jednoduché systémy 

4. Vzrůstající integrace 

Systémy obsahují čím dál více vlastností integrovaných do systému.  

5. Vývoj ke sblížení vhodných a z hlediska zaměření nevhodných prvků 

Přidání podstatných funkcí a funkcí neodpovídajícím původním funkcím do systému . 

6. Miniaturizace a zesilující nasazení polí 

Systémy se stávají stále menšími a k plnění funkcí se užívají pole. Jako příklad lze 

uvést: pevný systém se základní stanicí – pevný systém bez základní stanice – systém 

s pohyblivými klouby – elastický systém – systém v podobě pole. 

7. Vzrůstající segmentace a separace 

Výstavba modulárních systému, které mohou být různě kombinovány.  

8. Snižování lidské práce 

Ovládání člověkem není potřeba – systém se řídí sám. 
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Dalším nástrojem ARIZ je sedm vývojových trendů na cestě k ideálnímu systému. 

Ideální systém je takový, jenž plní své funkce, aniž by existoval. [1] 

Cílem systému je provádět funkce. Systém je povinen poskytovat další funkce, aniž by 

byly do systému přidávány nové mechanismy nebo zařízení. [10] 

Na cestě k ideálnímu řešení je vhodné využívat maximálně existující látkové a 

energetické zdroje, systémové a nesystémové zdroje, připravené a odvozené zdroje. Při řešení 

technických úloh mohou být využívány fyzikální, chemické, matematické a biologické efekty. 

Je třeba zformulovat funkci, analyzovat zdroje a zformulovat podmínky úloh. [5] 

V TRIZ je zakotveno sedm vývojových trendů na cestě k ideálnímu systému. Těmito 

trendy jsou: rozměry, komponenty, segmentace, dynamika, frekvence, funkce a Voidness. 

Sedm vývojových trendů je zobrazeno na obr. 4.9. [1] 

 

Obr. 4.7 – 7 vývojových trendů k Ideálnímu systému [1] 

 

Ideální konečný výsledek (IKV) můžeme považovat za výsledek naší fantazie. V hlavě 

si představíme ideální konečný výsledek a v praxi se snažíme tomuto „snu“ co nejvíce 

přiblížit. Je nutno si položit otázku: co chceme dostat v nejideálnějším případě? Je nutno 

odstranit veškeré psychologické zábrany a pracovat v „utopické“ realitě. Člověk se musí 

oprostit od starých obvyklých představ systému.[6] 
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3.6. MKZ – Operátoři 

Teorie MKZ je odvozena od německých slov „Material – Kosten – Zeit“, v překladu 

materiál – náklady – čas. Hlavní myšlenkové pochody se rozdělují do dvou hypotetických 

rovin. „Je k dispozici libovolně mnoho, nebo vůbec nic z existujících materiálů (suroviny, 

zpracované materiály, díly, energie, atd.), nákladů s ohledem na cenu (matriálů, technologií, 

zařízení, lidí, atd.) a disponibilního času na plnění. [1] 

„Představte si, že máte peníze celého světa, experty celého světa a čas celého světa 

k řešení problému.“ Poté popište nápady a řešení. [1] 

„Představte si, že nemáte žádné peníze, žádné experty a žádný čas k řešení problému.“ 

Poté popište Vaše nápady a řešení. [1] 

3.7. Principy separace 

TRIZ řeší rozpory pomocí oddělení požadavků dle 4 principů separace [1]: 

1. Separace v prostoru 

Jedná se o prostorové oddělení odporujících si požadavků. Princip spočívá v rozdělení 

systému prostorově do částí a navzájem protichůdné funkce přiřadit různým částem. 

2. Separace v čase 

Při uspokojování vzájemně si odporujících požadavků, plnění protichůdných funkcí je 

třeba odzkoušet, zda se tyto navzájem odporující požadavky, funkce nebo podmínky 

nacházejí v odlišných okamžicích. 

3. Separace uvnitř objektu a jeho dílů 

Pokud má systém plnit vzájemně protichůdné požadavky, mělo by se odzkoušet 

rozdělení systému do subsystému a jednu ze vzájemně si odporujících funkcí přiřadit jednomu 

nebo více subsystémům a ostatní funkce systému ponechat v původním stavu. 

 

4. Separace změnou podmínek 

Jedná se o oddělení odporujících si požadavků pomocí modifikace podmínek, za 

kterých škodlivý efekt probíhá. Systém by se měl měnit tak, aby mohl probíhat pouze žádoucí 

proces. 
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3.8. Bionika 

V bionice dominuje transdisciplinární přístup. Jedná se o propojení biologie a techniky 

se specifickým cílem. Bionika studuje zákonitosti přírody a poznatky používá v technické 

praxi. Usiluje rovněž o využití inženýrských metod a postupů v biologických vědách. 

Zaměřuje se na studium živých struktur a procesů se záměrem budoucího použití v nových 

technologiích. Bionika se rozvíjí ve třech směrech – obecná bionika, systematická bionika a 

specificky užitá bionika. [7] 

Bionika je velmi účinná při hledání nápadů u technických problémů. Dochází 

k ověřování přírodou řešené materiálové či konstrukční problémy. Bionika sleduje stavební 

struktury, mechanismy a systémy odpozorované z přírody se zaměřením na přenos 

technických řešení. [1] 

 

4. CHARAKTERISTIKA UNITED POLYMERS, S.R.O. 

 

United Polymers, s.r.o. sídlí v lokalitě Hranice 1 – Město, Tovární 605.  Má zdroje ve 

vlastním technickém a ekonomickém zázemí. Společnost je vybavena moderním 

technologickým zařízením, má kvalifikovaný personál a vyrábí technicky významné výrobky 

technologií vstřikování, lisování, soustružením pryže, vysekáváním a lepením pryže a 

vstřikováním plastů pro automobilový průmysl. Logo společnosti je vyobrazeno na obr. 5.1. 

[8] 

 

 

Obr. 5.1 – Logo společnosti [8] 

 

V současné době je cca 98% produkce dodáváno do automobilového průmyslu. 

Společnost je certifikována dle ISO-TS 16949 a ISO 14001. Prošla zákaznickými audity firem 

3M, Visteon, Škoda Auto, Automotive Lighting, Sogefi UK, Mahle Tennex UK, Hella, Dura, 

Grupo Antolin, Kautex, atd. [8] 
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Výrobky jsou k nalezení na vozech značky Ford, VW, Porsche, Jaguar, BMW, Škoda, 

Suzuki, Renault, Peugeot, Bentley, Opel, Hyundai, Kia, a dalších, a to na různých montážních 

skupinách – např. světlomety, koncové svítilny, osvětlení interiéru, pedály, palubní deska, 

loketní opěrky, klimatizace, chladič, startér, palivový systém, ostřik čelního skla, atd. [8] 

 

Vize společnosti 

Být fundovaným a respektovaným dodavatelem, který se stará o své zákazníky, 

zaměstnance a životní prostředí při současném vytváření odpovídajícího zisku zajišťujícího 

další rozvoj, inovace a růst. [8] 

 

Cíl společnosti 

Dosáhnout spokojenosti zákazníka neustálým zlepšováním obchodní činnosti. [8] 

 

Organizační struktura společnosti 

Organizační struktura společnosti je vyobrazena na obrázku 5.2. 

 

Obr. 5.2 – Organizační struktura 
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4.1. Výrobní program 

Rozsah systému 

Vysekávaní dílů včetně sekání profilů z homogenní a pěnové pryže, plastické pěny, 

plastových plátů a netkaných textilií na základě návrhu zákazníka. Vstřikování a lisování 

pryžových dílů na základě návrhu zákazníka. Vstřikování plastových dílů na základě návrhu 

zákazníka. Soustružení pryžových těsnění na základě návrhu zákazníka. 

a) Vysekávání dílů, laminace 

Materiály: Mikroporézní pryž EPDM, CR, NBR, atd.  

Lehčené PE a PUR pěny, kompaktní pryž EPDM, CR, NBR, SBR, NR, atd., netkané textilie 

polyester, PP, korek, papír, laminace lepidla na vytlačované profily. Ukázka na obr. 5.3. 

 

Obr. 5.3 – Vysekávání dílů, laminace 

b) Řezané těsnění 

Materiál: pryž EPDM, NBR, NBR/PVC, NR, CR, ABR, ACM, AEM, atd. Ukázka na 

Obr. 5.4. 

 

Obr. 5.4 – Řezané těsnění 

 

c) Vstřikování plastů 

Materiál: Termoplastické elastomery TPV, SEBS, atd., plasty PVC, PP, PE, PA, plasty 

plněné sklem nebo mastkem. Maximální rozměr formy: 700 x 700 mm. Ukázka na Obr. 5.5. 
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Obr. 5.5 – Vstřikované plasty 

 

d) Nástřikové a tlakové lisování – pryž 

Materiál: pryž EPDM, NBR, NBR/PVC, NR,CR, SBR, ACM, ECO, atd. Maximální 

rozměr formy: 500 x 600 mm. Ukázka výrobků na Obr. 5.6. 

 

Obr. 5.6 – Nástřikové a tlakové lisování 

 

e) Kombinace technologií, kompletace, kombinace materiálů 

Kombinací výše uvedených výrobků jsou kompletovány produkty, jako pedály, atd.   

Ukázka na Obr. 7. 

 

Obr. 5.7 – Kombinované produkty 

 

 

4.2. Budování QMS (historie, současnost, budoucnost) 

Politika jakosti a EMS 

Politika jakosti a EMS je publikována jako samostatný dokument závazný pro celou 

společnost United Polymers, s.r.o. [9] 
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Jeho přijetím se společnost zavazuje [9]: 

- Vést každého jednotlivce k zodpovědnosti za dodržování jakosti a za ochranu 

životního prostředí. 

- Rozvíjet klima neustálého zlepšování. 

- Zajistit maximální spokojenost zákazníka s našimi výrobky a službami. 

- Být v souladu s požadavky zákazníka a s technickou specifikací ISO/TS 16949:2002. 

- Angažovat každého člena společnosti na provádění totální jakosti s cílem nulové vady. 

- Dodržovat požadavky normy ISO 14001:2004. 

- Rozvíjet prevenci znečištění životního prostředí a ochrany zdraví a bezpečnosti při 

práci. 

- Být ve všech činnostech v souladu s příslušnými požadavky právních a jiných 

předpisů. 

 

Dokumentace systému 

Dokumentace systému je rozdělena do 4 úrovní. (viz Obr. 5.8). Vrcholem pyramidy 

jsou základní řídící dokumenty firmy United Polymers, s.r.o. Mimo zákonných předpisů tvoří 

Příručka jakosti a EMS s Organizačním a pracovní řádem jediný soubor řídících dokumentů 

organizace. [9] 

 

Obr. 5.8 – Pyramida jakosti/EMS [9] 
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4 úrovně pyramidy jakosti[9]: 

1. úroveň 

Organizační a pracovní řád, Příručka jakosti a EMS zahrnuje tyto hlavní součástí: 

-  Politika jakosti a EMS 

-  Cíle 

- Organizační schéma United Polymers, s.r.o. 

-  Matrice komunikací 

-  Mapu procesů 

-  Křížové odkazy směrnic a procesů na jednotlivé články normy ISO/TS 16949:2002 

-  Křížové odkazy směrnic a procesů na jednotlivé články normy ISO 14001:2004 

 

2. úroveň 

Karty procesů, Směrnice, Směrnice IS, Popisy pracovních míst. 

3. úroveň 

Pracovní a kontrolní instrukce, Vizuální pomůcky, Postupové diagramy., FMEA, 

Kontrolní plány, Specifikace. 

4. úroveň 

Formuláře, Štítky, Záznamy, Použité zkratky 

 

Normativní odkazy [8]: 

- ČSN-EN-ISO 9001:2008, vydání duben 2009, 

- ČSN-EN-ISO 14001:2004, vydání červen 2005, 

- ČSN-EN-ISO 17025:2001, únor 2001, 

- ISO/TS 16949:2009, třetí vydání s vyjímkou přípustného vyloučení dle článku 1.2, 

- odstavců 7.3.2.2, 7.3.3.1a, 7.3.6.2, vzhledem k tomu, že United Polymers, s.r.o. vyrábí 

jen výrobky na příkaz třetí strany a nepřejímá za vývoj výrobku zodpovědnost. 

 

Mapa procesů 

Mapa procesů je zobrazena na obrázku 5.9. [9] 
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Obr. 5.9 – Mapa procesů [9] 

 

 

4.3. Stávající stav řešené problematiky 

Metodika TRIZ není do společnosti United Polymers, s.r.o. zavedena. Diplomová 

práce má sloužit jako základní dokument pro zavedení metodiky do Firmy a jako podklad pro 

vývojový projekt MAK Projekt I-1: Laboratoř Výzkumně vývojových prací. 

Podnik si nemůže dovolit pasivitu vzhledem k novým technologickým trendům, tak 

jako konkurenční podniky. Musí směřovat k vývoji nových výrobků, technologií a služeb 

nebo zlepšování stávajících. 

 Společnost chce osvojením metodik dosáhnout zvyšování kvalifikace inženýrů a 

řešení reálných inovačních projektů. TRIZ pomáhá firmám vytvářet více inovačních řešení 

vyšší kvality během kratší doby.  
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5. APLIKACE TRIZ VE FIRMĚ UNITED POLYMERS S.R.O. 

 

Praktická část diplomové práce obsahuje rámcově nastíněnou aplikaci postupů 

metodiky TRIZ. Konkrétní závěry, které jsou získány z analýzy, syntézy a samotné vyřešení 

problému je obsaženo v Technické zprávě.  

Použití TRIZ je rozděleno do 4 hlavních částí. Časově nenáročnějšími částmi jsou 

studium problematiky a analýza. Dále je provedena syntéza a návrhy řešení. 

Velmi důležitým krokem je uvědomit si ekonomické možnosti UP a počítat s nimi i při 

hledání vhodných řešení.  

V tomto projektu nelze provádět inovaci systému jako celku (tzn. zcela změnit 

způsob nanášení), ale jedná se pouze o dílčí inovace. 

 

1. Výběr projektu  

Výběru projektu předcházelo studium metodiky TRIZ, bez něhož by nebylo možno 

správně určit vhodnost projektu. V rámci studia proběhlo školení ohledně metodiky TRIZ a 

softwaru GoldFire Innovator.  

Do úzkého výběru se dostaly 3 stroje, a to Pásová pila Holzkraft HBS 351, Štípačka 

(block splitter) a Laminátor EHVO.  Jako nejproblémovější a nejvhodnější pro projekt se stal 

Laminátor EHVO, zejména díky velké zmetkovitosti. Při „rychloanalýze“ bylo dosaženo 

řešení pro problémy na Pásové pile Holzkraft HBS 351. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny 

v technické zprávě. 

 

2. Popis projektu, shromažďování informací 

Projekt byl tedy vybrán a přistoupilo se k jeho popisu. Před analýzou komponent a 

funkcí je nutno detailní seznámení s technickým systém a nadsystémy, které na něj působí. 

Laminátor EHVO byl detailně prozkoumán a byly shromážděny veškeré dostupné informace 

z interní dokumentace podniku (pracovní a kontrolní instrukce, návod na obsluhu, postup pro 

obsluhu stroje, vizuální pomůcky, výkresy, atd.) 

Probíhaly velmi detailní rozhovory s manažerem kvality s technology a se samotnými 

operátory stroje. Všechny podrobnosti jsou uvedeny v technické zprávě. 
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3. Analýza komponent, struktury a funkcí 

Po detailním nastudování metodiky, stroje, nadsystémů, bylo možno přikročit 

k samotné analýze komponent, struktury a funkcí. Proběhlo ještě podrobnější prozkoumání 

stroje, tzn. rozložení (myšlenkové) na jednotlivé komponenty a popis funkcí, které 

vykonávají. K efektivní práci byl zprvu použit software TechOptimizer, poté byl model 

vytvořen v softwaru GoldFire Innovator – vykreslení modelu komponent a funkcí.  

Byly popsány jednotlivé funkce, tzn. „Komponent 1 – sloveso působení – Komponent 

2“. Byly rovněž označeny funkce s nedostatečným působením a nadbytečným působením, 

funkce užitečné a škodlivé a k některým funkcím dodány parametry. 

Samotné modelování a popis funkcí je velmi obtížnou částí. Při špatné analýze v tomto 

kroku může dojít ke špatně formulovaným zadáním – tudíž ke špatným řešením. Nutno dodat, 

že kroky 1, 2 a 3 (prostudování, sběr informací a vytvoření modelu funkcí) byly časově 

nejnáročnějšími složkami projektu.  

Model komponent, struktury a funkcí a jeho popis je obsažen v technické zprávě. 

 

4. Trimming 

Při Trimmingu (zjednodušení) dochází ke zlepšení systému tím, že nadbytečné 

komponenty se eliminují, tzn. ty, které mají malou funkční hodnotu a jejich funkce se 

přerozdělí na další komponenty. [16] 

Byly vytvořeny návrhy na odstranění některých komponent a přerozdělení jejich 

funkcí na jiné komponenty v systému. 

Detaily v technické zprávě. 

 

5. Soupis problémů 

Po detailní analýze bylo možno specifikovat a sepsat veškeré problémy vysledované 

na laminátoru EHVO.  

Předběžný soupis všech problémů je obsažen v technické zprávě. 

 

6. Analýza kořenové příčiny 

Při analýze kořenové příčiny se sepisují problémy dle úrovně, na které působí. 

Začneme od hlavního problému a postupně hledáme jeho příčiny, až do té doby, dokud 

nenalezneme KOŘENOVOU příčinu problému, kterou poté řešíme. Tím, že řešíme skutečnou 

příčinu problému, dojdeme snáze ke správnému řešení. [17] 
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V tomto kroku bylo použito softwaru GoldFire Innovator, modul RCA analýza. Model 

a některá dílčí řešení jsou obsaženy v technické zprávě. 

 

7. Řešení 

K řešení bylo použito několik nástrojů TRIZU, programu TechOptimizer a GFI. 

Konkrétně bylo použito Altshullerových 40 principů, vědeckotechnických efektů, systému 

modifikačních vzorců. Některá řešení byla zaznamenána již v průběhu analýzy. Sumarizace 

řešení v GFI nabízí dopsání vlastních řešení. K zaznamenání některých řešení bylo rovněž 

použito softwaru AutoCad. 

 

a) 40 principů 

Bylo pracováno s Altshullerovou maticí (viz kapitola 4.3.). Některé problémy byly 

vyřešeny aplikováním právě těchto principů. Detaily obsaženy v technické zprávě. 

 

b) Vědeckotechnické efekty 

Programy TechOptimizer a GFI nabízejí sezam vědeckotechnických efektů, která jsou 

základním stavebním kamenem pro řešení. Pomocí těchto efektů bylo vyřešeno nejvíce 

problémů. Konkrétní efekty obsaženy v technické zprávě. 

 

c) Systém modifikačních vzorců 

Tento systém popisuje, v jaké fázi technologického rozvoje se daný zkoumaný sytém 

nachází a nabízí možné způsoby, jak systém posunout na vyšší technologickou příčku. 

K tomuto jsou udány také příklady, jak byly některé jiné systémy modifikovány. Dle tohoto 

systému obsaženého v softwaru GFI bylo vytvořeno také několik řešení. 

Detaily a konkrétní řešení obsaženy v technické zprávě. 
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 ZÁVĚR 

 

Diplomová práce byla zaměřena na aplikaci metody TRIZ ve společnosti United 

Polymers s.r.o.  

Teoretická část je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou objasněny 

teoretické základy nutné k pochopení problematiky. Druhá část je funkčně nákladová analýza 

(FNA), která popisuje, jak co neúčinněji analyzovat technický systém. Třetí část je věnována 

Algoritmu Řešení Inovačních Zadání (ARIZ), kde jsou vysvětleny hlavní nástroje TRIZU a 

jejich použití. Teoretická část obsahuje rovněž informace o společnosti United Polymers s.r.o. 

Praktická část diplomové práce obsahuje rámcově nastíněnou aplikaci postupů 

metodiky TRIZ. Konkrétní závěry, které jsou získány z analýzy, syntézy a samotné vyřešení 

problému je obsaženo v Technické zprávě.  

 

Použití TRIZ je rozděleno do 4 hlavních částí. Časově nenáročnějšími částmi jsou 

studium problematiky a analýza. Dále je provedena syntéza a návrhy řešení. 

Velmi důležitým krokem je uvědomit si ekonomické možnosti UP a počítat s nimi i při 

hledání vhodných řešení.  

Základními kroky pro vyřešení problému byly: výběr projektu, popis projektu, 

shromažďování informací, analýza komponent, struktury a funkcí, trimming, soupis 

problémů, analýza kořenové příčiny a Řešení pomocí 40 principů, vědeckotechnických efektů 

a systému modifikačních vzorců. 

Veškerá konkrétní řešení jsou obsažena v technické zprávě. 

. 

 

  



61 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

[1] VDA 4 – Zajišťování kvality před sériovou výrobou: TRIZ. Praha: Technické normy, 

2007. 

[2] GADD, Karen. TRIZ for Engineers: Enabling Inventive Problem Solving. Vyd. 1. New 

York: John Wiley & Sons, Ltd. Published, 2011. 504 s.  ISBN: 978-0-470-74188-7 

[3] SKAŘUPA, Jiří. Kreativita a inovační myšlení v konstruování. Vyd. 1. Ostrava: 

Ediční středisko VŠB – TUO, 2007. 230 s. ISBN: 978-80-248-1717-0 

[4] RANTANEN, K., DOMB, E. Simplified TRIZ. Florida: CRC Press LLC, 2002. 251 s. 

ISBN: 1-57444-323-2 

[5]  DEVOJNO, I. G., BUŠOV, B., ŠVEJDA, P. Tvorba a řešení inovačních zadání – 

TRIZ. Brno: Asociace inovačního podnikání ČR, 1997. 214 s. ISBN: 80-238-1573-3 

[6] ALTSHULLER, G. S. Co na to vynálezce? Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing ,2008. 

146 s. ISBN: 978-80-87071-95-3 

[7] VAŠINA, Lubomír. Komparativní psychologie. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 

2010. 208 s. ISBN: 978-80-247-2847-6. 

 [8]  United Polymers. United-Polymers.cz [online].   2009 [cit. 2012-01-12]. Dostupné z: 

http://www.united-polymers.cz 

[9] FILIPEC, Petr. Příručka jakosti a EMS: Quality&EMS Manual. Hranice, 2011 

[10] ALTSHULLER, G. 40 Principles: TRIZ Keys to Technical Innovation. Worcester: 

Technical Inovation Center,Inc, 2002. 129 s. ISBN: 0-9640740-3-6. 

[11] ORLOFF, A. Inventive Thinking Through Trizz: A Practical Guide. Berlin: Springer-

Verlang Berlin Heidelberg, 2006. 348 s. ISBN: 13978-3-540-33222-0. 

[12] BALL, L. TRIZ Power Tools: Simplifying. New York: Third Millenium Publishing, 

2009. 215 s. ISBN: 978-1-934805-30-5. 

http://www.united-polymers.cz/


62 

 

[13] TEONG, Yeoh, San. TRIZ – Systematic Innovation in Manufacturing. Malaysia: 

Firstfruits Sdn, Bhd, 2009. 180 s. ISBN: 978-983804-026-6. 

[14] POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: Grada Publishing, a.s, 2009. 

240 s. ISBN: 978-80-247-2974-9. 

[15] DOSTÁL, V., LOUBAL, J., BARTES, F. Hodnotové inženýrství: cesta k dosažení 

komerčně úspešného výrobku. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2009, 375 s. ISBN: 

978-80-7418-003-3. 

[16] DOBŘICKÝ, J. Hodnotová analýza. Vyd. 1. Brno: VUT Brno, 1993, 64 s. ISBN: 80-

214-0523-6. 

[17] TECHOPTMIZER 3.0, Software Manual, Invention Machine Corporation, 

Boston, 1998. 

[18] GOLDFIRE INNOVATOR, User Guide, Invention Machine Corporation, 

Boston, 2007.  



63 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

 

Obr. 1 – Postup pro nasazení TRIZ v řešení problémů 

Obr. 2 - Základní rozpor technické tvůrčí práce a etapy technického života 

Obr. 3.1 – Komponentní model technického systému 

Obr. 3.2 – Model struktury technického systému 

Obr. 3.3 – Matice vzájemných vazeb prvků 

Obr. 3.4 – Struktura formulování funkce 

Obr. 3.5 - Model funkcí technického systému 

Obr. 3.6 – Algoritmus kontroly správnosti formulace funkce 

Obr. 3.7 – Stupeň plnění funkce v parametru A 

Obr. 3.8 – Podmínky svinování struktury technických systémů 

Obr. 3.9 – Typy nákladů spotřebitele při užívání technického systému 

Obr. 4.1 – Hlavní stupně postupu ARIZ 

Obr. 4.2 – Schéma ARIZ 

Obr. 4.3 – Schéma technického rozporu 

Obr. 4.4 – Schéma fyzikálního rozporu 

Obr. 4.5 - Druhy vepolů dle struktury 

Obr. 4.6 – Druhy vepolů dle struktury 

Obr. 4.9 – 7 vývojových trendů k Ideálnímu systému 

Obr. 5.1 – Logo společnosti 

Obr. 5.2 – Organizační struktura 

Obr. 5.3 – Vysekávání dílů, laminace 

Obr. 5.4 – Řezané těsnění 

Obr. 5.5 – Vstřikované plasty 

Obr. 5.6 – Nástřikové a tlakové lisování 

Obr. 5.7 – Kombinované produkty 

Obr. 5.8 – Pyramida jakosti/EMS 

Obr. 5.9 – Mapa procesů 

  



64 

 

SEZNAM TABULEK 

 

Tab. 1 – 39 charakteristik technických systémů 

Tab. 2 – 40 principů inovací 


