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Úvod do problematiky kvality
Předmět: Kvalita a Inovace

Studijní program: Automobilové inženýrství

Katedra vozidel a motorů

Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci

KAI 1KVM

Vývoj pojmu kvalita

• do 50. let kvalita = výjimečnost, představovala speciální provedení (kvalitní produkty
byly například vyrobeny z drahých surovin nebo za zvláštních podmínek).

• v 60. letech kvalita = dodržení standardů, technické normy byly závazné a zahrnovaly
závazné parametry produktů, kvalita byla dána požadavky techniků, trh ovládal výrobce.

• 70. léta objevila zákazníka a jeho požadavky, nastal rozvoj marketingu a kvalitu produktu
určoval zákazník a ne výrobce.

• 80. léta představují trh ovládaný zákazníkem (zákazník je ten, kdo požaduje kvalitu za
přiměřenou cenu), na významu získávají i náklady na provoz.

• v 90. letech kvalita = samozřejmost, výrobci v honbě za zákazníkem musí dát něco navíc,
něčím překvapit.

KAI 2KVM
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Co je kvalita?
• Kvalita může být vnímána rozdílně, její význam se týká nejen hmotných produktů, 

ale i služby. Existuje mnoho definic tohoto pojmu.

Joseph Moses Juran definuje kvalitu jako „vhodnost k použití“.

• Předností je stručnost, a proto se definice snadno pamatuje. 

• Definici lze využívat ke stanovení kontrolních otázek:

➢Je můj produkt vhodný k použití?

➢Odpovídá produkt představě zákazníka o způsobu používání?

➢Je produkt dostupný, spolehlivý a udržovatelný?

➢Má zákazník veškeré informace o použití produktu?

➢Jsou potřebné služby dostupné zákazníkům?

KVM KAI 3

Člověk jako hlavní prvek

• Žádný člověk v organizaci nefunguje naprosto
izolovaně.

• Každý z nás navazuje na práci někoho jiného a někdo
další pracuje s výstupy naší práce.

• Každý z nás má tedy nějakého interního dodavatele a
někomu jinému je interním zákazníkem.

KVM KAI 4
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ISO 9000: definice kvality
• Kvalita = Stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik objektu

• Požadavek = potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny (zákazníkem), obvykle se 
předpokládají nebo jsou závazné. 

• Charakteristika (znak) = rozlišující vlastnost

• Inherentní znaky = vnitřní vlastnosti objektu kvality (produktu, procesu, zdroje, 
systému), které mu existenčně patří (jsou neoddělitelné). Můžeme je členit na znaky 
měřitelné a atributy. Atributy nelze popsat číselnou hodnotou, nicméně mohou být pro 
spokojenost zákazníků rozhodující (např. funkčnost, vzhled). 

• Objekt (entita, položka) = cokoliv vnímatelného nebo myslitelného. Objekty mohou být 
hmotné (píst), nehmotné (metodika měření) nebo pouze myšlené (budoucí stav 
katedry)

KVM KAI 5

Rodina norem ISO 9000
• Rodina norem  ISO 9000 pro systémy kvality  sestává z jednotlivých norem, které poskytují návody 

pro vypracování a uplatnění efektivního systému managementu kvality. 

• Tyto normy, které nejsou specifické pro žádný druh produktů, se dají uplatnit ve všech oborech 
výroby a služeb.

• ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník popisuje základní
principy systémů managementu kvality a obsahuje slovník - specifikuje terminologii.

• ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality - Požadavky specifikují požadavky na systémy
managementu kvality pro případ, když organizace potřebuje prokázat svou schopnost plnit požadavky
zákazníků a požadavky zákonů a předpisů .

• ČSN EN ISO 9004:2019 Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu
poskytuje návod na uplatňování systémů managementu pro udržitelný úspěch, pro neustálé zlepšování
organizace jako základní předpoklad pro její úspěšnost.

• ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu poskytuje návod na plánování a
provádění auditů první a druhou stranou.

• ČSN ISO 10017:2022 Management kvality - Návod ke statistickým technikám pro ISO 9001:2016

KVM KAI 6
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ISO 9000:2015
• Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

• Norma specifikuje 
➢terminologii

➢popisuje zásady systému managementu kvality 

KVM KAI 7

ISO 9004 – Management kvality - Kvalita organizace 
- Návod k dosažení udržitelného úspěchu 

• Tato mezinárodní norma poskytuje návod, který má sloužit jako
podpora při dosahování udržitelného úspěchu jakékoli organizace
působící v komplexním, náročném a stále se měnícím prostředí
prostřednictvím přístupu managementu kvality.

• Udržitelného úspěchu organizace dosahuje prostřednictvím své
schopnosti dlouhodobě a rovnoměrně plnit potřeby a očekávání
svých zákazníků a dalších zainteresovaných stran.

KVM KAI 8
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ISO 19011 – Směrnice pro auditování systémů 
managementu kvality první a druhou stranou
• Tato mezinárodní norma stanovuje návod k zásadám auditování, 

řízení programů auditu, provádění auditů systémů managementu, 
stejně tak jako návod k získávání odborné způsobilosti auditorů 
systémů managementu.

KVM KAI 9

Zásady managementu kvality

Zaměření na zákazníka
Organizace jsou závislé na svých zákaznících, a proto:

• mají rozumět současným i budoucím potřebám zákazníků,

• mají plnit jejich požadavky,

• snažit se překonávat jejich očekávání.

Vedení a řízení lidí (vůdčí role)
• vedoucí osobnosti (lídři) prosazují soulad účelu a zaměření 

organizace,

• mají vytvářet a udržovat prostředí, v němž se mohou plně zapojit 
při dosahování cílů organizace.

KVM KAI 10
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Zásady managementu kvality

Zapojení lidí

• Zaměstnanci na všech úrovních jsou základem organizace a jejich 
plné zapojení umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch 
organizace.

Procesní přístup

• Aby organizace fungovaly, musí mít definovány a řízeny četné 
vzájemně propojené procesy.

• Požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li 
související zdroje a činnosti řízeny jako proces.

KVM KAI 11

Zásady managementu kvality

Systémový přístup k managementu – nová revize normy sloučila 
tuto zásadu s procesním přístupem

• Identifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících 
procesů jako systému přispívá  k efektivnosti a účinnosti 
organizace při dosahování jejich cílů.

Neustálé zlepšování

• Neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace má být 
trvalým cílem organizace.

KVM KAI 12
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Zásady managementu kvality

Přístup k rozhodování zakládající se na faktech 

• Efektivní rozhodnutí jsou založena na analýze údajů a informací.

Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy – Management 
vztahů 

• Organizace a jejich dodavatelé jsou vzájemně závislí a vzájemně 
prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu.

KVM KAI 13

Proces a produkt (vztahy podle ISO 9000)

KVM KAI 14

postup proces produkt
specifikovaný soubor vzájemně výsledek
způsob provádění souvisejících činností procesu
činnosti nebo procesu nebo vzájemně

působících činností, které
přeměňují vstupy na
výstupy

návrh a vývoj projekt
soubor procesů, který převádí jedinečný proces sestávající
požadavky na stanovené z řady koordinovaných a 
charakteristiky nebo na řízených činností s daty zahájení a
specifikaci produktu, procesu ukončení, prováděný pro dosažení
nebo systému cíle, který vyhovuje specifickým

požadavkům, včetně omezení
daných časem, náklady a zdroji
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Základní pojmy managementu procesů
• Dodavatel (ISO 9000) – organizace nebo osoba, která poskytuje 

produkt

• Systém (ISO 9000) – soubor vzájemně provázaných nebo vzájemně 
působících prvků

• Proces (ISO 9000) – soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně 
působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy 

- Procesy = Zdroje + požadavky
- Zdroje = Systém 
- Požadavky = Cíle s použitím systému
 Procesy = Systém + cíle

KVM KAI 15

Zdroje – obecný přístup „LIFI“

Zdroje (čehokoliv) jsou obecně:

• Lidské

• Informační

• Finanční

• Infrastrukturní

KVM KAI 16



12.05.2023

9

Zdroje ve výrobě (systém)

• Pracovníci

• Stroje/nástroje a zařízení

• Měřidla

• Infrastruktura/prostředí

• Energie

• Informace specifikace/výkresy/postupy/návodky/standardy/normy

• Finance

• Další (podle specifických požadavků)

KVM KAI 17

Systémový přístup

• Systémový přístup chápe organizaci jako skupinu vzájemně 
souvisejících a ovlivňujících se činností, které mají společný cíl.

• Obecně se systémovým přístupem rozumí
❖ účelový způsob myšlení

❖ řešení problémů (jednání),

• přičemž jsou zkoumané jevy a procesy chápány komplexně (celistvě) v 
jejich vnitřních a vnějších souvislostech.

KVM KAI 18
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Procesní přístup

• Činnost, nebo soubor činností, které využívají zdroje a jsou řízeny za 
účelem přeměny vstupů na výstupy, mohou být považovány za 
proces.

• Aby organizace fungovala efektivně, musí identifikovat a řídit mnoho 
vzájemně propojených činností.

• Výstup z jednoho procesu často přímo tvoří vstup pro další proces.

KVM KAI 19

Specifikace

• ISO 9000 definuje specifikaci jako dokument, v němž jsou stanoveny 

požadavky

Poznámka: Specifikace se může týkat činností (např. dokument o postupu, specifikace procesu a 

specifikace zkoušky) nebo produktů (např. specifikace produktu, specifikace provedení a 

výkres).

KVM KAI 20
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Zákazník

ISO 9000:2015 definuje zákazníka jako: 

„osobu  nebo organizaci, která by mohla přijmout nebo přijímá produkt 
nebo službu určené pro tuto osobu nebo organizaci nebo požadované 
touto osobou nebo organizací“ (např. spotřebitel, klient, konečný uživatel, 
maloobchodník, „vstup do interního procesu“ nebo příjemce a odběratel).

Poznámka: Zákazník může být interní nebo externí vůči organizaci.

• Management procesu definuje vedle externích zákazníků/spotřebitelů, kteří nakonec

produkt nebo službu kupují, i interní zákazníky. Každý proces, tedy i interní, má

zákazníka.

• Každý proces má zpravidla více interních nebo externích zákazníků. Procesy

probíhající v organizaci se skládají ze soustavy interních zákazníků a dodavatelů.

KVM KAI 21

Současný zákazník

Současný zákazník dává přednost:
• vyšší kvalitě

• nižší ceně

• rychlejším uspokojení jeho potřeb

To vše žádá najednou.

Prioritou je tedy:
• cena

• kvalita

• rychlost

• spolehlivost

• další specifické požadavky

KVM KAI 22
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Vnitřní (interní) zákazník
1. Procesy v organizaci se skládají ze soustavy interních zákazníků a interních 

dodavatelů.

2. Kvalita je plnění a překračování požadavků interních zákazníků.

3. Vnitřní dodavatelsko-zákaznické vztahy je často velmi obtížné zvládnout v 
termínech požadavků.

4. Rozhodující úlohou, zajišťující plnění požadavků zákazníka, je zjištění:
• Kdo jsou moji vnitřní zákazníci?

• Jaké jsou jejich skutečné požadavky?

• Jak mohu zjistit jejich požadavky?

• Jak mohu měřit svou schopnost plnit tyto požadavky?

• Jsem schopen tyto požadavky plnit? Když ne, co musím změnit, abych byl schopen je plnit?

• Plním tyto požadavky stále? Když ne, co tomu brání, když mé schopnosti to umožňují?

• Jak sleduji změny v požadavcích?

KVM KAI 23

Produkt

• ISO 9000:2015 definuje produkt jako „výstup, který je 
výsledkem činností, přičemž žádná z nich se nutně  
neprovádí na rozhraní mezi poskytovatelem a 
zákazníkem.“
Poznámka 1: Hardware je obecně hmotný a jeho množství je 
počitatelnou charakteristikou. Zpracované materiály jsou obecně 
hmotné a jejich množství je trvalou charakteristikou. Hardware a 
zpracované materiály se často označují jako zboží. Software sestává z 
informací  je obecně nehmotný , může být ve formě přístupů, 
transakcí, nebo dokumentované informace.

KVM KAI 24
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Produkt

• Zda je produkt nazván službou, softwarem, hardwarem nebo
zpracovaným materiálem závisí na dominantním prvku.

• Např. nabízený produkt „automobil“ sestává z hardwaru (např.
pneumatik), ze zpracovaných materiálů (např. paliva, chladící
kapaliny), softwaru (např. řídicího softwaru motoru, příručky pro
řidiče) a služby (např. vysvětlení provozních podmínek podané
prodejcem).

KVM KAI 25

Služba

ISO 9000:2015 definuje službu jako „nehmotný výstup, který
je výsledkem aspoň jedné činnosti nezbytně prováděné na
rozhraní mezi poskytovatelem a zákazníkem“.

Poznámka: Poskytování služby může zahrnovat např.:

• činnost prováděnou na zákazníkem dodaném hmotném produktu

• činnost prováděnou na zákazníkem dodaném nehmotném produktu

• poskytnutí nehmotného produktu

• Vytvoření prostředí pro zákazníka

SLUŽBU obvykle vnímá zákazník.

KVM KAI 26
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Vstupy procesu
• materiál (suroviny, základní, přídavný, pomocný materiál)

• hotové produkty (díly, součásti, montážní celky)

• služby (materiálního i nemateriálního charakteru)

• informace (v písemné nebo elektronické podobě)

• obaly, přepravní jednotky

KVM KAI 27

Výstup procesu

• Výstupem se rozumí materiální nebo nemateriální produkt, 

který vzniká činností během procesu.

Činnost procesu

Pracovní činnosti probíhající během procesu  vytvářejí produkt 

nebo službu.

Tyto činnosti se ve většině případů skládají z jednotlivých 

opakovatelných úkonů, které přidávají hodnotu a jsou řízeny a 

kontrolovány jednotlivými pracovníky.

Poznámka - nástrojem popisu procesů jsou obvykle vývojové diagramy (flow-

charty).

KVM KAI 28
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Vlastník procesu

• jediný pracovník odpovědný za daný proces

• úlohou vlastníka procesu je:

➢ definovat (vymezit) proces

➢ naplánovat proces

➢ realizovat proces (obvykle prostřednictvím uživatele 
procesu)

➢ řídit (měřit) proces

➢ neustále zlepšovat proces

KVM KAI 29

Uživatel procesu

Obvykle vlastník procesu na nejnižší úrovni rozpadu struktury s 
omezením úloh na následující činnosti:

➢realizovat proces

➢řídit (měřit) proces

➢neustále zlepšovat proces

KVM KAI 30
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Hranice procesu

Vymezují činnosti (pracoviště), kterými proces začíná a končí.

Poznámka - proces vymezíme (ohraničíme) identifikací vlastníka 
procesu

KVM KAI 31

Dekompozice procesu (podle rozsahu činností)

Subproces (dílčí proces)

• Část procesu příslušející určitému funkčnímu místu v podniku. 
Popisuje nejčastěji několik na sebe navazujících činností.

Operace/krok procesu

• Nejjednodušší časově i prostorově smysluplně vymezená 
základní jednotka popisu činností.

KVM KAI 32
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Typy procesů
Hlavní (primární, výkonný, klíčový) proces

• Jedná se o činnosti zaměřené v hlavní linii 

na zákazníka. Zde vzniká produkt, který nás živí, za který 

dostáváme od zákazníka protihodnotu v podobě peněz. 

V podstatě se jedná o činnosti podél životního cyklu produktu.

Vedlejší (sekundární, podpůrný) proces

• Jedná se o činnosti, které nejsou přímým zdrojem hodnoty pro 

zákazníka, ale bez kterých by nemohl hlavní proces existovat, 

případně by fungoval neefektivně.

KVM KAI 33

Typy procesů

Řídící (manažerský) proces

• Jedná se o specifický typ procesu, který neoperuje s hmotnými 

vstupy a výstupy, ale výhradně pracuje s informacemi jako 

vstupy a výstupem jsou rozhodnutí (o realizaci akce vyplývající 

ze strategie, ze zpětné vazby, z potřeby poskytnout zdroje).

Analytický (zpětnovazební) proces

• Slouží k vyhodnocování a analýzám informací a dat. Výstupem 

takového procesu jsou zpravidla statistická znázornění, trendy, 

a často i návrh konkrétních opatření pro potřeby rozhodování.

KVM KAI 34
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Další „přívlastky“ procesů

Robustní proces

Je necitlivý vůči rušivým vlivům, provoz je zabezpečen v souladu 

s plánem, dodává produkty podle specifikace, v termínu, 

množství v pořádku k zákazníkovi.

KVM KAI 35

Mapování procesu

Mapování procesů je disciplína, která zahrnuje popsání a 

definování způsobů řízení, měření účinnosti a efektivnosti 

procesů a jejich zlepšování.

Kroky

• Definovat vlastníka/uživatele procesu

• Popsat proces

• Definovat měřítka

• Proces zvládnout a řídit
• Proces zlepšovat

KVM KAI 36
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Měření procesů

Efektivnost (ISO 9000) - rozsah, ve kterém jsou plánované činnosti 

realizovány a plánované činnosti dosaženy

• Odpověď na otázku - Děláme správné věci?

• Ukazatele výsledku

Účinnost (ISO 9000) - vztah mezi dosaženým výsledkem a použitými zdroji

• Odpověď na otázku - Děláme věci správně?

• Ukazatele průběhu

• Dosahování efektivnosti procesů je především ve prospěch zákazníka, ale 

účinnost procesů je hlavně ve prospěch vlastníka.

KVM KAI 37

Audit

ISO 9000 definuje:

• Audit - systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání 
důkazu z auditu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit 
rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu.

• Program auditů - sestavení souboru jednoho nebo více auditů 
naplánovaných pro určitý časový rámec a zaměřených na specifický 
účel.

KVM KAI 38
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Audit

• Kompetence - schopnost využívat znalosti a dovednosti k 
dosažení zamýšlených výsledků.

• Prokázaná kompetence se někdy označuje jako kvalifikace

• Způsobilost = schopnost objektu realizovat určitý výstup, 
který splní požadavky na tento výstup

KVM KAI 39

Audit

• Shoda/Neshoda = splnění/nesplnění požadavků

• Vada = neshoda vztahující se k zamýšlenému nebo specifikovanému 
použití

• Nápravné opatření - opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody 
nebo jiné nežádoucí situace

• Preventivní opatření - opatření k odstranění příčiny potencionální 
neshody nebo jiné nežádoucí situace. 

KVM KAI 40
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Audit produktu
• Audit produktu zpravidla představuje prověření systému managementu kvality 

určitého výrobku (např. dílu, projektu nebo zakázky) nebo služby  za účelem 

prokázání, že kvalita výstupu odpovídá požadavkům zákazníka, případně 

obligatorním požadavkům (regulovaná oblast).

• Účelem auditu produktu je hodnocení charakteristik (znaků) kvality a jejich 

soulad např. s technickými podklady, výkresy, specifikacemi, normami, zákonnými 

předpisy a dalšími zadanými „charakteristikami (znaky)  kvality".

• Při auditu produktu se přezkoumávají:

➢ specifické vlastnosti produktů (např. shoda s kusovníkem, rozměry, materiál, 

funkčnost, spolehlivost, označení)

➢ známá očekávání zákazníka odpovídající určitému stavu (např. zabaleno)

KVM KAI 41

Systémový audit

• Systémovým auditem prověřujeme účinnost a efektivnost systému 
managementu kvality, tj. existenci a míru zavedení pomocí záznamů, 
ukazatelů a výsledků požadavků normy ISO 9001.

• Audit systému managementu kvality hodnotí funkčnost zavedeného 
systému managementu kvality .

KVM KAI 42
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Druhy auditů
• Audity první stranou (Interní audity), jsou prováděny samotnou 

organizací nebo jejím jménem.

• Externí audity zahrnují ty, které jsou obecně označovány jako audity 
druhou a třetí stranou. 

• Audity druhou stranou jsou prováděny stranami, které mají na 
organizaci nějaký zájem (například zákazníky), nebo jinými subjekty 
jejich jménem. 

• Audity třetí stranou jsou prováděny nezávislou auditorskou 
organizací, jako jsou organizace poskytující certifikaci shody, nebo 
státními orgány.

KVM KAI 43

Audit procesu

• Audit procesu může být používán jak interně, tak externě v celém 
životním cyklu produktu.

• Cílem auditu procesu je: 
➢Interní nebo externí audit ke zjištění kvalitativní způsobilosti vybraných 

produktů/skupin produktů a jejich procesů

➢prověření vhodnosti a přiměřenosti procesů plánování a realizace vývoje a 
procesů výroby vybraných produktů/skupin produktů

➢zhodnocení rizikového potenciálu s ohledem na to, že produkty nebudou plnit 
zadané požadavky, případně budou příčinou potíží buď v navazujících 
procesech nebo ve fázi užití

KVM KAI 44
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Další rozdělení auditů
• Interní audity - také známé jako audity první stranou

• Externí audity zahrnují audity druhou a třetí stranou

• Audity třetí stranou

• Integrované audity

• Společný audit (nebo také sdílený audit)

• Witness audit (také svědecký audit)

• Dle časové návaznosti lze audity rozdělit na audity 

• plánované, 

• neplánované, 

• mimořádné, 

• permanentní, 

• namátkové, 

• opakované.

• Dle toho co je předmětem auditování (audit např. dokumentace, příručky kvality, pořádku, bezpečnosti, environmentu).

KVM KAI 45

Co to jsou nástroje managementu kvality?

• Chceme-li řídit kvalitu, musíme o ní shromáždit všechny potřebné 
informace, vhodnou formou je zpracovat, analyzovat a využít je při 
řešení problémů a realizaci zlepšovacích aktivit.

• V praxi managementu kvality se pro tyto činnosti mimo jiné osvědčilo 
i sedm jednoduchých nástrojů řízení kvality (Seven Quality Control
Tools).

• Nejsou obtížné na pochopení pro jakéhokoliv pracovníka organizace. K 
tomu přispívá i grafická podoba příslušející každému nástroji.

KVM KAI 46
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7 jednoduchých nástrojů řízení kvality

Základní přínosy:
• pomáhají určit v jakém stavu je objekt (výrobek, proces, zdroj)
• pomáhají odhalit priority, které mají být řešeny
• pomáhají nalézt příčiny sledovaného stavu objektu
• umožní sledovat vývoj stavu objektu a tím odhalit možnosti dalšího 

zlepšování

KVM KAI 47

DEMINGŮV CYKLUS ZLEPŠOVÁNÍ – PDCA 

KVM KAI 48
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7 jednoduchých nástrojů 
řízení kvality

KVM KAI 49

FORMULÁŘE PRO SBĚR DAT

VÝVOJOVÝ DIAGRAM

DIAGRAM PŘÍČIN A 
NÁSLEDKU

PARETŮV GRAF

HISTOGRAM

BODOVÝ DIAGRAM

REGULAČNÍ DIAGRAM

95% problémů můžeme předejít,
budeme – li využívat 
jednoduché nástroje řízení. 
Zbývajících 5% vyžaduje odborný 
přístup nebo investice.

Kaoru Ishikawa

KVM KAI 50

1. Kontrolní diagramy a tabulky dat
(Datové tabulky)

• Umožňují zaznamenávat získané informace o kvalitě
• Utřídit je, aby poskytly jasný obraz o situaci
• Umožňují další zpracování zaznamenaných dat
• Pro konstrukci neexistuje standardizovaný formát
• Konstrukce je vždy podřízena účelu

PŘÍČINY VAD TYPY VADY

Kdo provedl sběr údajů:

Datum:

Kde:

Jak:
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KVM KAI 51

Stratifikuje proces do jednotlivých dílčích činností a okamžiků rozhodování. Je založen na 
rozkreslení do schématu

Umožní především:

• Pochopit, jak proces pracuje

• Odhalit místa vzniků problémů

• Odkrýt a přezkoumat vztahy mezi jednotlivými kroky

• Najít možnosti dalšího zlepšování

• Definování procesu a jeho hranic

2. Vývojový diagram

KVM KAI 52

ROZPĚTÍ

TŘÍDA
ČETNOST

KATEGORIE
A B C D E

3. Histogram

Kategorie Frekvenční tabulka 

A IIIII 5

B IIIII  IIIII II 12

C IIIII IIIII IIIII III 18

D IIIII IIIII 10

E III 3

• Nástroj, jehož tvar vypovídá o chování procesu
• Množinu proměnlivých hodnot sledovaného jevu sumarizuje v určitém časovém 

okamžiku do sloupkového diagramu
• Tvar nám umožní posoudit, jak se proces chová.
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KVM KAI 53

PROBLÉM

(následek)

PROSTŘEDÍ

STROJ

OPERÁTOR

MĚŘENÍMETODA

MATERIÁL

primární

příčina

sekundární

příčina

terciální

příčina

4. Diagram příčin a následků
(Ishikawův diagram, Rybí kost)

• Nástroj pro zobrazení a utřídění všech 

příčin, které ovlivňují daný následek

• Poskytuje strukturovaný pohled na 

zkoumaný stav

• Zachycuje příčiny ve vzájemných 

souvislostech

• Usnadňuje následnou analýzu 

problému

Konstrukce

• Shromáždění všech možných příčin

• Identifikace hlavních kategorií

• Dekompozice všech možných příčin

• Týmové posouzení adekvátnosti 

přiřazení příčin

• Doplnění o další příčiny a jejich 

případné rozpracování do příčin 

dílčích

KVM KAI 54

% VAD

VADA
C B D A E

0

75

50

100

25

80%

100%

5. Paretova analýza

Paretovo pravidlo (někdy též 
Paretův princip nebo Pravidlo 80 
20) je pojmenováno podle 
italského ekonoma a sociologa 
Vilfreda Pareta.
Obecně lze Paretovo pravidlo 
vyjádřit tak, že 20 % příčin 
způsobuje 80 % výsledků.
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KVM KAI 55

y

x

y = a + bx

6. Korelační analýza

Nástroj ke zjištění či ověření vzájemné 

závislosti dvou jevů

Základní přínosy:

• odhalí závislosti mezi zkoumanými

jevy,

• znázorní charakter a těsnost případné

závislosti,

• potvrdí nezávislost,

• přispívá ke snížení rizik při

eventuálních změnách hodnot jedné

proměnné

KVM KAI 56

7. Regulační diagram
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Další nástroje zlepšování

• síťové diagramy, stromové diagramy, afinitní diagramy,

• analýza možnosti vzniku vad a jejich následků (FMEA),

• transformace požadavků zákazníka (QFD),

• metoda plánování experimentů (DOE),

• statistické metody variační analýzy a analýzy rozptylu (ANOVA),

• metoda aplikace technologičnosti konstrukce (POKA-YOKE), ...

KVM KAI 57

ZÁSADY NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ

KVM KAI 58KVM KAI

CHYBY

ZMETKY

ČEKÁNÍ

NADPRODUKCE

ZBYTEČNÉ
POHYBY

ZÁSOBY

PŘEPRACOVÁNÍ

JDI NA

GEMBA
POZORUJ

GEMBUTSU
HLEDEJ

MUDA
DĚLEJ

KAIZEN

DÍLNA, KANCELÁŘ, 
MÍSTO VZNIKU 

PROBLÉMU
REÁLNÉ VĚCI ZTRÁTY, PLÝTVÁNÍ

NEUSTÁLÉ 
ZLEPŠOVÁNÍ

KAIZEN –
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Identifikace problému

• PROČ

• CO

• KDE

• KDO

• KDY

• JAK

• KOLIK

• WHY

• WHAT

• WHERE

• WHO

• WHEN

• HOW

• HOW MUCH

KVM KAI 59

5W+2H

Identifikace problému – 8 druhů plýtvání

1. Nadvýroba

2. Složitý postup

3. Zmetky

4. Zbytečná manipulace

5. Zbytečné pohyby

6. Čekání

7. Nevyužití lidí

8. Nadbytečné zásoby

KVM KAI 60
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Identifikace problému – Problémy výrobku

1. Funkčnost

2. Bezpečnost

3. Spolehlivost

4. Estetičnost

5. Ergonomičnost

6. Ekologičnost

7. Ekonomika provozu

KVM KAI 61

Ve výrobě a montáži lze dodržováním či 
nedodržením specifikovaných postupů 
ovlivnit funkčnost (vady nebo rozměry) a 
částečně ostatní požadavky na výrobek. Ty 
jsou zejména navrženy vývojovými 
etapami.

POPIS PROBLÉMU (5W + 2H)

KVM KAI 62

Co se stalo?
Proč je to problém?
Kdy se objevil?
Kdo jej objevil? 
Kde se objevil? 
Jak se projevuje? 
Kolik je neshodných dílů?

Co neshoda způsobuje?
Byl díl opravován?
Kdy byl vyráběn? 
Kdo jej vyráběl?
Kde se díl užívá?
Kdy byl neshodný díl zachycen?
Objevil se již dříve podobný problém? 
Kolik bylo zjištěno neshodných dílů?

P
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OKAMŽITÁ PROTIOPATŘENÍ – RYCHLÁ ODEZVA

VÝSTUP
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Identifikace problému - sběr informací u 
člověka probíhá:

•83% ZRAKEM

•11% SLUCHEM

•3,5% ČICHEM

•1,5% HMATEM

•1% CHUTÍ

KVM KAI 63

Příčiny variability procesu – princip 6 M

• Člověk

• Prostředí

• Metoda

• Stroj

• Materiál

• Měření

• MAN

• MISCELLANEOUS

• METHOD

• MACHINE

• MATERIAL

• MEASUREMENT

KVM KAI 64

Všechny zdroje příčin problémů - 6M (může jich být víc i méně) se projevují systematicky, nebo náhodně.
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12 lidských chyb

• Neznalost

• Zapomnětlivost

• Přehlédnutí

• Nerespektování pravidel

• Nepozornost

• Pomalé reakce

• Diletantství

• Akumulované

• Nedostatek standardů

• Nevhodná konstrukce

• Nevhodná ergonomie

• Záměrné 

KVM KAI 65

JE NUTNÉ SE ZABÝVAT A IDENTIFIKOVAT CHYBY ZPŮSOBENÉ ČLOVĚKEM A HLEDAT 
OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ JAK JIM PŘEDCHÁZET, NEOBVIŇOVAT A NEHLEDAT VINÍKA.

Technická normalizace

• ČSN vyjadřuje požadavky na produkt nebo proces, aby 
tyto byly vhodné pro daný účel za stanovených 
podmínek.

• Technická normalizace je strategický nástroj. Pokud ho 
podnik využívá, přináší mu úspěch na trhu, v opačném 
případě se setká s neúspěchem 

66KVM KAI
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Závaznost/nezávaznost

• Zákony, Nařízení vlády, vyhlášky ministerstva – všeobecně 
závazné, zveřejněné ve Sbírce zákonů, přístup bezplatný, 
neznalost neomlouvá

• ČSN – všeobecně nezávazné, závaznost jasně vymezena, 
zpoplatněné

• Příručky, metodické pokyny, směrnice apod. – jejich 
závaznost dána jasnými pravidly s vymezeným rozsahem, 
většinou na úrovni firem (systémy kvality, požadavky 
zákazníka), v rámci akreditace, certifikace, prokazování shody

KVM KAI 67

Vznik technické normalizace 
Pojem technická normalizace se vyskytuje poprvé v průmyslově vyspělých 
kapitalistických státech na přelomu 19. a 20. století. 

Průmyslové podniky začaly v rámci své působnosti vyhlašovat různé podnikové 
technické normy, které jim sjednocovaly opakující se technické činnosti. 

Majitelé si uvědomili, že popis činností a definování konečných parametrů výrobku 
v určitém technickém předpisu (technická norma) představuje úsporu nákladů do 
budoucnosti, které by bylo nutno vynaložit na vývoj obdobného technického nebo 
technologického postupu, obdobného výrobku. 

Technické normy se u nás ve větších podnicích začínají objevovat po roce 1906. 
Převážně to byly normy týkající se zbrojní výroby. Svou povahou odpovídaly 
dnešním podnikovým normám.

68KVM KAI
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Tomáš Baťa – oběžník srpen 1936
(výtah z oběžníku)

Já bych rád, abychom si všichni rozuměli v tom, že zde všude musí platit určitý řád. V 
technických věcech tomuto řádu říkáme normalizace. Jestli mi někdo udělá něco, co této 
normalizaci neodpovídá, aniž si vyžádá mého zvláštního písemného svolení, pak v tu chvíli, kdy 
na to přijdu, bude propuštěn, protože to jinak nemohu udělat. Nedodržování normalizace 
budu považovat za sabotáž. ….. 

Normalizace je zákon. I zákony se mění. Změny však musí procházet určitou cestou, musí o 
nich rozhodovat někdo, koho nepostihují, nebo někdo, kdo má všeobecný rozhled o tom, jak 
mají vypadat, aby vyhovovaly všem. Chtěl bych, abyste si všichni uvědomili, že jenom 
normalizací dojdeme k pořádku a že si jenom tehdy udržíme velké výdělky, kdy budeme tohoto 
pořádku dbát a dodržovat jej. Jakmile dopustíme, aby někde vznikl chaos, je jenom otázkou 
času, aby se nám vše rozdrobilo.

69

Henry Ford: Každý dolar vložený do normalizace se vrátí desetkrát.

KVM KAI

1919 - 1939
• Roku 1919 byla založena první celostátní společnost Elektrotechnický svaz československý 

(ESČ). V roce 1920 vydal první normy jako soubor předpisů a normálií ESČ. Československé 
elektrotechnické normy se zasloužily o rozvoj elektrotechnického průmyslu, firem a živností tím, 
že vytvořily všeobecně uznávanou technickou základnu, jak pro výrobu, tak pro dozorovou 
činnost. 

• Roku 1922 byla založena celostátní Československá společnost normalizační ČSN (28. 12. 1922), 
která měla statut všeobecně prospěšné, neziskové organizace. Společnost tvořily výrobní 
podniky, profesní svazy, komerční organizace apod. Členové platili členské příspěvky a podle 
svého zájmu a na své náklady se podíleli na činnosti společnosti. Návrhy technických norem 
zpracovávali odborníci z průmyslových podniků, výzkumných ústavů, vysokých škol apod. 

• Mezi 11 zakládajícími členy Československé společnosti normalizační byly kromě jiných i 
Ministerstvo železnic, Ministerstvo veřejných prací, Škoda Plzeň, Vítkovické železárny, Poldi 
Kladno.

70KVM KAI
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1919 - 1939

• Československé normy byly dobrovolné, přesto měly nepochybnou 

autoritu díky vysoké úrovni technických řešení a jejich normalizačnímu 

zpracování. Tvořily základ předpisů profesních svazů, byly široce 

využívány v soutěžích o veřejné zakázky a významně se uplatňovaly i v 

pojišťovnictví.

ČSN byla jedním z iniciátorů ustavení mezinárodní normalizační 

společnosti, která byla pod názvem Mezinárodní federace normalizačních 

organizací – ISA, založena v Praze v roce 1928.

71KVM KAI

1945 - 1992
• Po válce byla na krátkou dobu obnovena činnost ESČ i ČSN. 

• V roce 1951 bylo zrušeno spolkové uspořádání normalizace spolu s ESČ a ČSN. Řízení technické 

normalizace převzal stát prostřednictvím nově založeného Úřadu pro normalizaci. 

• Po začlenění technické normalizace do státní správy se změnil i charakter technických norem. 

Dobrovolné normy se změnily ve státní, které byly ze zákona závazné. Jejich novou úlohou bylo 

při neexistenci tržních principů 

• regulovat jakost výrobků znárodněného průmyslu, 

• později také nahrazovaly právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce. 

• I přes tuto zásadní změnu zůstalo Československo uznávaným členem mezinárodních 

normalizačních organizací ISO a IEC a pokračovalo v aktivní spolupráci při tvorbě mezinárodních 

norem. 

72KVM KAI
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1945 - 1992
• Uzavření asociační dohody nejprve ČSFR a posléze České republiky s EU znamenalo obrat v zaměření 

technické normalizace po roce 1989. Vyplynul z ní závazek přebírat evropské normy do národní 
soustavy za současného rušení konfliktních ustanovení národních norem. Kromě evropských norem 
jsou do české soustavy přejímány i navazující mezinárodní normy. 

• Tvorba národních norem je přitom omezena na nezbytné minimum. 

• Cílem normalizace se stává podpora tržního hospodářství a harmonizace národní legislativy s evropskou, 
odstraňování technických překážek obchodu. 

• Nová právní úprava normalizace stanovená zákonem č. 142/1991 Sb., o československých technických 
normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. definuje technické normy jako v zásadě dobrovolné 
dokumenty. Jedinou výjimkou z dobrovolného charakteru norem jsou ustanovení, jejichž závaznost byla 
stanovena na základě požadavku orgánu státní správy s pravomocí vydávat v příslušné oblasti obecně 
závazné předpisy. 

• V roce 1992 se zánikem čs. federace byl zrušen i Federální úřad pro normalizaci a měření. 
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1993 - 2000
• Zákon ukončil platnost oborových norem k 31.12.1993 a závaznost československých státních norem (schválených 

před nabytím účinnosti zákona č. 142/1991 Sb.) k 31.12.1994. 

• Se vznikem České republiky v roce 1993 se změnilo i rozdělení kompetencí včetně organizačního uspořádání národní 
normalizace. Zájem státu a ochranu obecného zájmu v oblasti technické normalizace zabezpečuje Ministerstvo 
průmyslu a obchodu (MPO) prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
(ÚNMZ), který je orgánem státní správy. Vlastní činnosti spojené obecně s tvorbou a vydáváním technických norem 
vykonává Český normalizační institut. 

• Potřeba sblížit českou a evropskou legislativu v oblasti technických předpisů vedla v polovině 90. let ke zpracování 
návrhu zákona, který společně řešil problematiku přejímání technických předpisů, postupy posuzování shody, 
technické normalizace a akreditace. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, umožnil v roce 
1997 převod členství v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích z ÚNMZ na ČSNI. Ten se tak stává na 
základě rozhodnutí MPO, vydaného podle zmíněného zákona, pověřenou organizací k tvorbě a vydávání norem. V 
roce 1997 bylo, v té době ještě ÚNMZ, uděleno po splnění všech podmínek plnoprávné členství v evropských 
normalizačních organizacích CEN a CENELEC. 

• V roce 2000 byla uvedena na trh značka shody s českou technickou normou ČSN -TEST 
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2001 - 2008

• I počátek nového století byl ve znamení významných událostí týkajících se technické normalizace 
a Českého normalizačního institutu. 

• V roce 2001 Český normalizační institut obdržel na základě výsledků certifikačního auditu 
Certifikát potvrzující shodu systému řízení jakosti s požadavky normy ISO 9001:1994, týkající se 
procesu tvorby norem. 

• V roce 2002 jsme si připomněli 80. výročí založení normalizace v Československu. Při této 
příležitosti byla založena tradice každoročního udílení Ceny Vladimíra Lista a Čestného uznání 
Vladimíra Lista jako ocenění za přínos pro technickou normalizaci. 

• V roce 2003 na základě výsledku recertifikačního auditu všech činností získal Český normalizační 
institut Certifikát potvrzující shodu systému řízení jakosti ČNI s požadavky normy ISO 9001:2000, 
týkající se poskytování služeb v oblasti technické normalizace. 

• V roce 2005 změnil Český normalizační institut svůj logotyp a zkratku ČSNI na ČNI. 
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2009 až 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) rozhodlo o 
zrušení své příspěvkové organizace, Českého normalizačního 
institutu (ČNI) k datu 31. 12. 2008. 

Součástí tohoto rozhodnutí je přijetí takových opatření, aby 
zabezpečování tvorby a vydávání českých technických norem 
(ČSN) bylo od 1. 1. 2009 vykonáváno v rámci Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
(ÚNMZ).

76KVM KAI



12.05.2023

39

Od 2018

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví zřizuje 12. 1. 2018 Českou agenturu pro 
standardizaci (ČAS).

Od 1.1.2018 převzala Česká agentura pro standardizaci od 
ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a 
distribucí technických norem.
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31. 12. 1994 – všechny ČSN již nezávazné 

(až na zákonem definované výjimky)

15. 5. 1991

ČSN vydané před  15.5.1991 
závazné do  31.12.1994 ( dáno Zákonem 

142/1991 Sb. §9 ve znění zákona č. 
632/1992 Sb.)

Nově vydané 
ČSN 

nezávazné

Závaznost ČSN
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Postavení českých technických norem
V současné době problematika českých technických norem upravena zákonem č. 22/1997 Sb., který v odst. 1) §
4 uvádí: "Česká technická norma není obecně závazná". 

Vzhledem k tomu, že toto ustanovení může vyvolat dojem, že české technické normy jsou vlastně zbytečné, je 
potřebné uvést alespoň základní skutečnosti související s postavením českých technických norem v současném 
právním prostředí ČR. 

Rozhodujícími právními předpisy, které upravují postavení a vymahatelnost českých technických norem, jsou:

1. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění, který v odst. 3) § 4 
vymezuje účel českých technických norem takto: "Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované 
používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení 
optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech".

České technické normy tedy mohou být vypracovány všude tam, kde je potřebné stanovit pravidla správné a 
uznávané praxe oboru, oblasti nebo profese a kde tato pravidla nejsou dostatečně vymezena právními předpisy.
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Postavení českých technických norem

2. Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění, který v § 3 uvádí, co se 

považuje za bezpečný výrobek: "Výrobek splňující požadavky zvláštního právního předpisu. V případě, že 

neexistuje zvláštní právní předpis, kterým se v souladu s právem Evropského společenství stanoví požadavky 

na bezpečnost výrobku nebo omezení rizik, která jsou s výrobkem při jeho používání spojena ... považuje se 

za bezpečný výrobek, který je ve shodě

• s právním předpisem státu (národní právní předpis), nelze-li využít, tak

• s českou technickou normou zavádějící evropskou normu, není-li, tak

• s českou technickou normou (národní normou). 

Je tedy zřejmé, že pokud právní předpis neexistuje nebo tento neřeší všechny otázky bezpečnosti vztahující se k 

výrobku a jeho používání, musí být respektovány platné české technické normy k tomu, aby výrobek mohl být 

označen za bezpečný.
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Postavení českých technických norem

• „Technické normy doplňují nekompletní právní požadavek. Odkazy na technické normy mají za cíl konkretizovat 
požadavky obsažené v právních normách a chránit tak veřejný zájem a bezpečnost. Účelem splnění detailních 
právních nároků je především kvalita výrobků, ochrana zdraví a života lidí, bezpečnost práce a technických zařízení, 
požární ochrana, tvorba a ochrana životního prostředí, ochrana majetku a dalších zájmy. 

• Dodržování technických norem je v řadě případů rozhodující podmínkou pro uplatnění na trhu. Používání norem je 
výhodné, protože usnadňuje výrobu a výměnu zboží, dorozumívání se mezi výrobci a odběrateli, normy vytvářejí 
důvěru mezi výrobcem a spotřebitelem, přispívají ke snižování výrobních nákladů, odstraňují překážky na trhu atd. 

• Existence technických norem a odkaz na ně v právních předpisech jsou nezbytné pro to, aby právní předpisy České 
republiky nebyly neúčelně zatěžovány množstvím detailních právních požadavků. Právní předpis nemůže jít do 
podrobností (způsobů výpočtů různých hodnot apod.) uvedených na mnoha stránkách norem. Právní předpis 
stanoví pouze základní podmínky s tím, že na příslušné české technické normy odkazuje.
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Kdy se stane technická norma závaznou? 

• Uvedením ve smluvním vztahu, tj. ve smlouvě, v potvrzené objednávce. Pak je technická 
norma pro smluvní strany závazná a nezáleží na tom, zda se jedná o normu na úrovni 
mezinárodní (ISO), národní (např. ČSN, DIN). Pozor: Nezáleží ani na tom, zda smluvně 
dohodnutá norma byla již zrušena, případně nahrazena novou normou. 

• Je nutné upozornit na skutečnost, že není-li ve smluvním vztahu stanoveno, podle které 
normy budou výrobky dodávány, popřípadě není nic stanoveno o jakosti dodávaných 
výrobků, může se technická norma stát v případě sporu východiskem pro jeho řešení. Úroveň 
stanovená normou může být soudem považována za jakost obvyklou pro daný účel použití. 

• Je-li na ni uveden odkaz v právním předpisu. Závazná je samozřejmě pro případy vyplývající z 
daného právního předpisu. Výskyt těchto případů je však ojedinělý a je snaha závaznost tímto 
způsobem neřešit. 

82KVM KAI



12.05.2023

42

Definice technické normalizace 

Normalizace 

• je činnost, kterou se zavádějí ustanovení pro všeobecné 
a opakované použití, zaměřená na dosažení optimálního stupně uspořádání v 
dané souvislosti s ohledem na aktuální nebo potenciální problémy 

• Důležitým přínosem normalizace je zlepšení vhodnosti výrobků, procesů a služeb 
pro zamýšlené účely, předcházení překážkám obchodu a usnadnění technické 
spolupráce.

ČSN EN 45020 (01 0101)

Normalizace a souvisící činnosti – Všeobecný slovník
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Norma

Dokument vytvořený na základě konsenzu a schválený uznaným 
orgánem, poskytující pro všeobecné a opakované používání pravidla, 
směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků a zaměřený 
na dosažení optimálního stupně uspořádání v dané souvislosti.
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Druhy norem

• Základní norma – norma, která má široké uplatnění nebo obsahuje všeobecná 
ustanovení pro jednu konkrétní oblast 

• Terminologická norma – norma, která se zabývá termíny, zpravidla spolu s jejich 
definicemi a někdy také s vysvětlujícími poznámkami, obrázky, příklady apod.

• Norma zkoušení – norma, která se zabývá zkušebními metodami, které jsou 
někdy doplněny dalšími ustanoveními týkajícími se zkoušení, jako je odběr 
vzorků, použití statistických metod, pořadí zkoušek 
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Druhy norem

Norma výrobku – norma, která specifikuje požadavky, které musí výrobek nebo 
skupina výrobků splnit, aby se zabezpečila jeho nebo jejich vhodnost pro daný 
účel 

Norma výrobku smí kromě požadavků na vhodnost pro daný účel obsahovat přímo nebo 
formou odkazu takové aspekty, jako jsou např. terminologie, odběr vzorků, zkoušení, 
balení a označování štítky a někdy i požadavky na zpracování. Norma výrobku může být 
buď úplná, nebo neúplná, v závislosti na tom, zda specifikuje všechny, anebo jen část 
potřebných požadavků. Na základě toho se rozlišují rozměrové normy, materiálové normy 
a technické dodací předpisy.

86KVM KAI



12.05.2023

44

Druhy norem

• Norma procesu – norma specifikující požadavky, které musí proces splnit, aby se 
zabezpečila jeho vhodnost pro daný účel

• Norma služby – norma specifikující požadavky, které musí služba splnit, aby se 
zabezpečila její vhodnost pro daný účel

• Norma rozhraní – norma specifikující požadavky týkající se kompatibility výrobků 
nebo systémů v místech jejich vzájemného propojení

• Norma poskytování údajů – norma obsahující seznam charakteristik, pro něž se 
musí stanovit hodnoty nebo jiné údaje specifikující výrobek, proces nebo službu
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Metody technické normalizace 

Unifikace je normalizační metoda, kterou se zavádí jednotný výrobek (součást, 
výrobní celek, materiál) nebo způsob práce tak, aby pro danou společenskou potřebu 
a z hlediska rozměrů, funkčních vlastností apod. byly jednotlivé výrobky navzájem 
zaměnitelné. Unifikace zajišťuje odstranění mnohotvárnosti výroby vyloučením 
zbytečných odchylek a variant, zvyšuje organizovanost výroby zvýšením 
opakovatelnosti. 

Příklady: spojovací součásti, objímky žárovek 
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Metody technické normalizace 

Typizace je normalizační metoda, která formou výběru vytváří hospodárný počet 
typů některého výrobku nebo činnosti, který je postačující ke krytí převážné části 
potřeby národního hospodářství. Typizace může vycházet z existujících výrobků, 
tvořit jejich účelné řady nebo v existujících řadách zmenšovat počet jejich členů. 
Typizace je nejprogresivnější v tom případě, kdy se výhledové řady parametrů 
stanoví bez ohledu na stávající výrobu a jsou pak podkladem pro vlastní vývoj a 
konstrukci. 

Příklady: rozměrové řady spojovacích součástí, wattáž žárovek
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Metody technické normalizace 

Specifikace je normalizační metoda, která stanovuje zejména vlastnosti, provedení 
nebo uspořádání předmětů (surovin, materiálů, výrobků, zařízení) nebo způsoby 
práce (pracovní postupy, zkušební metody nebo jiné činnosti), popřípadě stanoví i 
opatření potřebná k zjištění, zda jsou stanovené požadavky plněny.

Příklady: technické podmínky pro dodávku určitého výrobku – těsnění, motor
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Metody technické normalizace 

Harmonizace norem

• může být na národní, evropské nebo mezinárodní úrovni. 

• Princip harmonizace norem spočívá v tom, že požadavky určité normy 
jsou zavedeny jednotně v několika státech, které mezi sebou obchodují. 
Na výrobky jsou pak stejné požadavky a tím jsou vyloučeny technické 
překážky obchodu.
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Metody technické normalizace 

Normalizace doprovázející vývoj 

moderní metoda, kdy zároveň s prací na vývoji výrobku probíhá tvorba technické 
normy, která výrobek nebo technologii popisuje. V okamžiku, kdy se dostane výrobek 
na trh, je k dispozici norma s parametry výrobku. Tím je usnadněna certifikace 
výrobku. Tento postup má mnoho výhod a v podstatě staví konkurenci do 
nezáviděníhodné role druhého na trhu.
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Mezinárodní normalizační organizace

Mezinárodní normalizace

Mezinárodní normalizaci představují normalizační organizace ISO, IEC, ITU

Mezinárodní organizace pro normalizaci – ISO 
International Organization for Standardization

• ISO sdružuje v současné době přes 160 členů – národních normalizačních organizací. 
Normalizační práce probíhají v 265 technických komisích. Činnost těchto technických 
komisí je zaměřena na všechna odvětví s výjimkou elektrotechniky.

• Dokumenty vydávané Mezinárodní organizací pro normalizaci jsou označeny ISO. Při jejich 
tvorbě technické komise ISO úzce spolupracují na základě tzv. Vídeňské dohody z roku 
1991 s Evropským výborem pro normalizaci CEN. 

• Sídlo ISO je v Ženevě. 

• Bližší informace viz www.iso.org
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Mezinárodní normalizační organizace

Mezinárodní elektrotechnická komise – IEC 
International Electrotechnical Commission

• IEC sdružuje v současné době přes 80 členů – národních normalizačních 
organizací. Normalizační práce probíhají v 95 technických komisích, jejich 
činnost je zaměřena na všechny oblasti elektrotechniky.

• Dokumenty vydávané Mezinárodní elektrotechnickou komisí jsou označeny 
IEC. Při jejich tvorbě technické komise IEC úzce spolupracují na základě tzv. 
Drážďanské dohody z roku 1996 s Evropským výborem pro normalizaci 
v elektrotechnice CENELEC. 

• Sídlo IEC je v Ženevě. 

• Bližší informace viz www.iec.ch
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Mezinárodní normalizační organizace

Mezinárodní telekomunikační unie – ITU
International Telecommunication Union

• Mezinárodní telekomunikační unie byla založena v roce 1993 jako 
nástupce Mezinárodního poradního výboru pro telegrafii a telefonii 
(CCITT) založeného již roku 1865. Význam telekomunikací v poslední době 
značně vzrůstá a je důležitý pro dodávání služeb v bankovnictví, dopravě, 
turistice, informacích on-line, elektronickém nakupování, které jdou přes 
hranice států.

• Sídlo ITU je v Ženevě. 

• Bližší informace viz www.itu.int
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Evropské normalizační organizace

Normalizace na evropské úrovni

je představována evropskými normalizačními organizacemi CEN, CENELEC a ETSI.

Evropský výbor pro normalizaci – CEN 
European Committee for Standardization

• CEN sdružuje národní normalizační organizace 27 členských států EU, 3 států EFTA, 
Chorvatska a Turecka. Normalizační práce probíhají v 299 technických komisích, 
jejich činnost je zaměřena na všechna odvětví s výjimkou elektrotechniky.

• Normy vydávané Evropským výborem pro normalizaci jsou označeny EN. Při jejich 
tvorbě CEN úzce spolupracuje s ISO na základě tzv. Vídeňské dohody. 

• Sídlo CEN je v Bruselu, kde je společný sekretariát CEN a CENELEC. 

• Bližší informace viz www.cen.eu
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Evropské normalizační organizace

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice – CENELEC 
European Committee for Electrotechnical Standardization

• CENELEC sdružuje národní normalizační organizace 27 členských států EU, 3 
států EFTA, Chorvatska a Turecka. Normalizační práce probíhají v 65 
technických komisích, jejich činnost je zaměřena na všechny oblasti 
elektrotechniky.

• Normy vydávané CENELEC jsou označeny EN. Při jejich tvorbě CENELEC úzce 
spolupracuje s IEC na základě tzv. Drážďanské dohody. 

• Sídlo CENELEC je v Bruselu. 

• Bližší informace viz www.cenelec.eu
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Evropské normalizační organizace

Evropský ústav pro telekomunikační normy – ETSI 

European Telecommunications Standards Institute

• ÚNMZ zabezpečuje úkoly národní normalizační organizace v Evropském 
ústavu pro telekomunikační normy.

• Sídlo ETSI je ve Francii ve vědeckém parku Sophia Antipolis (SOPHIA 
ANTIPOLIS CEDEX). 

• Bližší informace viz www.etsi.org
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Zpracovatel

Zpracovatelem bývá v převážně jednotlivec  (OSVČ), který má buď dlouholeté 
znalosti a zkušenosti z normalizační praxe, nebo organizace, která se hodlá zapojit 
do normalizační činnosti. Ti na základě prováděcí smlouvy zajišťují obdobně jako 
CTN projednávání a připomínkování evropských (EN) nebo mezinárodních norem  
(ISO, IEC) v průběhu jejich tvorby na evropské nebo mezinárodní úrovni a 
následně zavedení zejména evropských norem do národní soustavy norem. Jejich 
činnost bývá omezena na několik technických komisí (TC), subkomisí (SC), 
popřípadě pracovních skupin (WG).

.
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Technické normalizační komise

Technické normalizační komise (TNK) 

Technické normalizační komise (dále jen TNK) jsou odbornými normalizačními orgány s celostátní působností, 
registrovanými, metodicky řízenými a koordinovanými Českou agenturou pro standardizaci (dále jen "Agentura"). 
Agentura zřizuje TNK na návrh zainteresovaných zájmových oblastí společnosti a na základě doporučení 
příslušného normalizačního výboru ke komplexnímu řešení všech otázek technické normalizace ve vymezeném 
rozsahu oboru jejich působnosti. Činnost TNK je založena na principu zainteresovanosti různých zájmových oblastí 
společnosti na dosažení vzájemně prospěšných normalizačních řešení, a to formou účasti pověřených zástupců 
příslušných orgánů, organizací a podnikatelů v TNK, kteří uplatňováním požadavků svých zájmových oblastí 
zabezpečují dosažení konsenzu v řešených normalizačních otázkách. Síť TNK je otevřená, průběžně se aktualizuje 
a doplňuje podle potřeb a požadavků technické veřejnosti. 
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Tvorba národní technické normy

1. Popud k vytvoření technické normy může vyjít od jakékoliv organizace  (z 
průmyslu, zkušeben a dalších organizací). 

2. Návrh je nutno notifikovat u příslušné evropské normalizační organizace (CEN, 
CENELEC nebo ETSI). Ta informuje ostatní NNO a vyžádá si od nich jejich 
stanovisko. 

3. V jednodušším případě se norma projedná na národní úrovni jako národní 
norma, je-li o téma větší zájem a o připomínkování normy projeví zájem větší 
počet států, pak se norma zpracovává na evropské úrovni jako evropská norma.

Je zapotřebí si uvědomit, že každá národní norma může být překážkou volného 
pohybu zboží, osob a služeb, což je v rozporu se základními principy Evropské unie.
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Normalizační dokumenty a jejich označování

České normativní dokumenty

• Česká technická norma (ČSN) – dokument schválený a vydaný jako národní norma 

národním normalizačním orgánem, dostupný veřejnosti

• Technická normalizační informace (TNI) – dokument, který obsahuje:
• technické údaje, které ještě nemají předpoklad zpracování na úrovni normy (kde však z různých 

důvodů existuje perspektivní, nikoliv okamžitá možnost vydání normy) nebo jsou do nich 

převzaty některé osvědčené údaje ze zrušených ČSN, jejichž zachování a využití 

(po případné aktualizaci) je účelné; dokument se označuje TNI;

• evropské a mezinárodní dokumenty (např. technická zpráva, pokyn ISO/IEC, PAS, CWA), které 

nelze vydat jako ČSN vzhledem k jejich informativnímu charakteru; dokumenty se označují 

zkratkou TNI doplněnou označením přejímaného dokumentu.
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Normalizační dokumenty a jejich označování

Česká předběžná technická norma (ČSN P)

norma dočasně přijatá národním normalizačním orgánem za účelem 

získání potřebných zkušeností při jejím používání, s možností budoucí 

dohody o vydání normy, pro jejíž vydání však v době projednávání:

• nelze získat potřebnou podporu ke schválení jako normy

• existují pochybnosti o tom, zda je dosaženo konsenzu

• předmětná záležitost je stále ve stadiu technického vývoje

• existuje jiný důvod znemožňující její okamžité vydání jako normy
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Normalizační dokumenty a jejich označování

Evropské a mezinárodní normativní dokumenty
• Mezinárodní norma (ISO, IEC) – je veřejně dostupná norma přijatá mezinárodní 

normalizační organizací (ISO nebo IEC).

• Evropská norma (EN, ETSI EN) – je norma přijatá CEN, CENELEC, ETSI s povinností 
zavést ji jako identickou národní normu a zrušit konfliktní národní normy. Každých 5 
let dochází k jejím opětovnému posouzení s výsledkem buď ponechat v platnosti 
beze změny, změnit nebo revidovat, popřípadě celou normu zrušit.

• Harmonizační dokument (HD) – je norma CENELEC, u které je povinnost zavést ji 
na národní úrovni alespoň formou zveřejnění čísla a názvu HD a zrušit konfliktní 
národní normy.
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Normalizační dokumenty a jejich označování

Další druhy normativních dokumentů

Technická specifikace (TS) – je dokument přijatý CEN, CENELEC, ISO nebo IEC s 
možností budoucí dohody o evropské či mezinárodní normě, pro niž však v 
současné době:
• nelze získat potřebnou podporu ke schválení jako evropské nebo mezinárodní 

normy; 
• jsou pochybnosti o tom, zda je dosaženo konsenzu; 
• předmětná záležitost je stále ve stadiu technického vývoje;
• existuje jiný důvod znemožňující jeho okamžité vydání jako evropské nebo 

mezinárodní normy.
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Normalizační dokumenty a jejich označování

• Technická zpráva (TR) – dokument přijatý CEN, CENELEC, ETSI, ISO nebo IEC, 
obsahující informativní materiál, který není v době svého dokončení vhodné 
publikovat jako evropskou nebo mezinárodní normu nebo technickou specifikaci.  

TR může obsahovat např. údaje získané průzkumem mezi národními členy CEN, CENELEC, ISO či 
IEC, údaje o práci v jiných organizacích nebo údaje o „současném stavu techniky“ ve vztahu k 
národním normám na určitý předmět.

• Pokyn (Guide) – dokument vydaný CEN, CENELEC, ETSI, ISO a/nebo IEC obsahující 
rady nebo doporučení ve věci normalizačních zásad, politik a směrnic.
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Normalizační dokumenty a jejich označování

• Pracovní dohoda CEN, CENELEC (CWA ) – dohoda CEN, CENELEC vytvořená na 
pracovním setkání a vyjadřující konsenzus identifikovaných jednotlivců a organizací 
odpovědných za její obsah. CWA  není schvalována národními normalizačními 
organizacemi. (Srovnatelný produkt existuje také v ISO 
a IEC.)

• Veřejně dostupná specifikace (PAS ) – dokument vydaný ISO nebo IEC 
na přechodnou dobu před zpracováním kompletní mezinárodní normy, jako reakce 
na neodkladné potřeby trhu, vyjadřující buď

• konsenzus organizací mimo ISO nebo IEC, nebo
• konsenzus expertů pracovních skupin.
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Normalizační dokumenty – další užitečné 
pojmy

Harmonizovaná norma
norma vypracovaná na základě mandátu uděleného CEN, CENELEC nebo ETSI Evropskou komisí a Evropským 
sdružením volného obchodu, která poskytuje prostředky shody se základními požadavky směrnice, popřípadě 
směrnic nového přístupu

Konsolidované znění dokumentu
vydání dokumentu se zapracovanými změnami a/nebo opravami; text původního dokumentu se nemění 
s výjimkou nezbytných aktualizací textu (např. citovaných dokumentů)

Změna 
věcná technická úprava, doplnění nebo vypuštění těch ustanovení dokumentu, která již neodpovídají současnému 
stavu techniky nebo jsou v rozporu s aktuálními souvisícími dokumenty

Oprava
úpravy jedné nebo více chyb nebo nejednoznačností textu dokumentu vzniklých nedopatřením při zpracování 
nebo tisku, které mohou vést k jeho nesprávnému používání
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Starý přístup
Evropská unie přijala dva různé přístupy k dosaženi cíle harmonizace – snížit technické překážky obchodu.

„Starý přístup“ k vyráběným výrobkům

Nahrazovaní národních technických předpisů (legislativy) tykajících se výrobků vyráběných v členských 
zemích EU bylo z počátku prováděno prostřednictvím směrnic, které v přílohách obsahovaly podrobné 
technické specifikace. Tento přístup se neosvědčil zejména proto, že vypracovaní směrnic trvalo dlouhou 
dobu a bylo obtížné dosáhnout shody. Přijaté směrnice bylo zapotřebí často aktualizovat. Tento přístup 
nevedl k pokroku v oblasti technických předpisů a byl základní příčinou nedostatečného rozvoje 
Evropského společenství mezi lety 1957 až 1983.
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Starý přístup

• Hlavně v letech 1970–1985.

• Byly vypracovávány podrobné směrnice převážně technického 
charakteru.

• Rozhodování bylo obtížné a způsobovalo zdrženi.
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Nový přístup
„Nový přístup“ k vyráběným výrobkům

Evropské společenství přijalo Nový přistup k technické harmonizaci a normám v 
květnu 1985, aby překonalo obtíže starého přístupu. Směrnice podle Nového 
přístupu nyní obsahují pouze základní požadavky podstatné pro zajištěni 
bezpečnosti výrobků, popř. dalších hledisek ochrany veřejných zájmů. Podrobné 
technické specifikace obsažené v evropských harmonizovaných normách 
zpracovávají příslušné evropské normalizační organizace CEN, CENELEC a ETSI.

Avšak tak zvaný „starý přistup“ se stále v některých odvětvích používá.
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Nový přístup

• Přijat v květnu 1985.

• Směrnice nyní obsahují pouze základní požadavky.

• Podrobné technické specifikace jsou upraveny evropskými normami.

• Výrobky splňující harmonizované normy jsou považovány za výrobky 
splňující směrnici.

• Přijímání technické legislativy se zrychlilo.
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Akreditace

• Akreditační proces: souhrn činností od podání žádosti po udělení 
akreditace a následné udržování akreditace, kterými ČIA posuzuje a 
formálně potvrzuje odbornou způsobilost subjektů posuzování shody 
provádět konkrétní činnost v oblasti posuzování shody.

• Subjekty posuzování shody, které dobrovolně usilují o udělení akreditace, 
v té které oblasti, musí být připraveny v součinnosti s ČIA a za podmínek 
stanovených ZTPV a SŘ doložit, že splňují relevantní akreditační požadavky. 

• Akreditaci ČIA udělí poté, co subjekt posuzování shody prokáže splnění 
akreditačních požadavků ve vztahu k akreditaci, o kterou žádá.

• Splnění, respektive plnění akreditačních požadavků musí trvat po celou 
dobu platnosti udělené akreditace.
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Akreditace
Akreditace = „uznání způsobilosti“

Akreditaci provádí nezávislá organizace Český institut pro akreditaci

ČIA zajišťuje akreditaci těchto subjektů podle akreditačních norem:
• zkušební laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005)

• kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005)

• zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2007)

• certifikační orgány provádějící certifikaci systémů managementu (ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016)

• certifikační orgány certifikující produkty vč. procesů a služeb (ČSN EN ISO/IEC 17065:2013)

• certifikační orgány provádějící certifikaci osob (ČSN EN ISO/IEC 17024:2013)

• inspekční orgány (ČSN EN ISO/IEC 17020:2012)

• poskytovatelé zkoušení způsobilosti (ČSN EN ISO/IEC 17043:2010)

• výrobci referenčních materiálů (ČSN EN ISO 17034:2017)

• ověřovatelé výkazů emisí skleníkových plynů (ČSN EN ISO 14065:2013 v rozsahu nařízení Komise EU č. 600/2012)

• environmentální ověřovatelé programů EMAS a dohled nad zahraničními environmentálními ověřovateli (ČSN EN ISO/IEC

17021-1:2016 ve spojení s nařízením ES č. 1221/200
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Certifikace

• Certifikace = prokázání shody s předepsanými požadavky

• Certifikaci provádí akreditovaný subjekt

• Požadavky obsahují certifikační normy nebo jiné 
dokumenty, např.

• ČSN EN ISO 9001

• IATF 16949 Norma pro systém managementu kvality pro automobilový průmysl -
Požadavky na systém management kvality v organizacích zajišťujících sériovou 
výrobu a výrobu příslušných náhradních dílů v automobilovém průmyslu
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Inovace
Oslo Manuál, mezinárodní referenční příručka OECD pro sběr a využívání dat 
o inovacích, definuje pojem inovace jako:
uživatelům (produktu) nebo uvedena do provozu jednotka (proces).,“Inovace 
je nový nebo vylepšený produkt nebo proces (nebo jejich kombinace), který 
se výrazně liší od předchozích produktů nebo procesů jednotky a který byl 
zpřístupněn potenciálním uživatelům (produktu) nebo uveden do užívání 
jednotkou (procesem).
Inovace je kvantitativní skoková pozitivní změna něčeho, co tak vnímá vnější 
či vnitřní zákazník, společnost a investor. Nejefektivnější je taková, která 
vyvolá touhu ji mít a nezařadí se pouze do možnosti výběru.
Původ slova inovace pochází z latinského slova innovare, což znamená 
obnovovat. 
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KVM KAI 117

Zdroj ČSU: https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_inovaci

Tři „důvody“ inovací z hlediska ekonomického 
rozvoje
1. tvorba trhu, 

2. udržení se na trhu a 

3. zvyšování efektivity.
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Inovace se dělí na

• Inovace produktu je nový nebo vylepšený produkt nebo služba, která 
se výrazně liší od předchozího zboží nebo služeb firmy a která byla 
uvedena na trh.

• Inovace podnikových procesů je nový nebo vylepšený podnikový 
proces pro jednu nebo více podnikových funkcí, který se výrazně liší 
od předchozích podnikových procesů firmy a který společnost 
zavedla.
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Zdroje pro realizaci inovací
• obchod a marketing,

• výzkum a vývoj. 

Neplatí tedy, že:

• každý výzkum musí končit inovací (resp. že inovace je nutným 
pokračováním výzkumu a vývoje), 

• každé inovaci nutně předchází výzkum a vývoj. 

V době rychlého technologického rozvoje a rozvoje společnosti pak 
inovace často vznikají na základě kombinací obou podnětů.
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Bloomberg Innovation Index
Finanční a analytická společnost Bloomberg zpracovává tzv. Bloomberg
Innovation Index, který se zaměřuje na porovnávání kvality inovací v 
jednotlivých státech na základě šesti oblastí: 

• věda a výzkum, 

• výroba, 

• high-tech společnosti, 

• středoškolské vzdělávání, 

• osobní rozvoj 

• a patenty.
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Umístění Stát
1 Jižní Korea 
2 Japonsko
3 Německo 
4 Finsko 
5 Izrael 
6 USA 
7 Švédsko 
8 Singapur 
9 Francie 
10 Velká Británie
31 Česko 

Inovační proces
Lineární inovační proces

• model tlačený technologií nebo

• tažený potřebami zákazníků

• je cyklický (neustále se opakující)

• permanentní (nepřetržitý), jelikož i vnější podmínky, které inovační 
proces ovlivňují, se neustále mění.

Nelineární inovační proces

1. Různé inovační aktivity mohou probíhat současně 

2. Inovace jsou výsledkem týmové spolupráce
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Tvořivost má tři sloky

1. Schopnost překonat stav výroby nebo jiné činnosti ve 
fantazii, schopnost představit si, že věci a vztahy by mohly 
být jiné.

2. Schopnost invence, čili schopnost vyřešit, jaký by to měl 
být nový stav věcí a vztahů.

3. Schopnost vyvinout odvahu k inovačnímu činu a 
schopnost převzít odpovědnost za uskutečnění inovace.
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Tři fáze inovačního procesu (Podle Karla Skokana)
1. Invence

• Je započata nápadem na něco nového, tedy konkrétní myšlenkou. 

• Pokračuje přes jednotlivé fáze tvorby návrhu, výzkum a vývoj. 

• Po ověření ekonomického nebo tržního využití ústí invence do fáze adopce.

2. Adopce

• Dochází k prvnímu komerčnímu využití nápadu (nutné určité organizační, 
finanční a investiční aktivity ve výrobě i v prodeji). 

• Táto fáze je dokončena až v okamžiku, kdy je prvotní vynález skutečně přijat 
a využit. 

• Inovace může být přijata ihned nebo to může trvat i několik let.
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3 fáze inovačního procesu (Podle Karla Skokana)
3. Difuze

• Znalost o invenci rozšiřuje.

• Inovace se rozšiřuje velice nerovnoměrně díky odporu, např. ve formě 
informačních deficitů. 

• Následkem toho se k lidem na různých místech informace dostávají v 
nestejném čase.

KVM KAI 125

Vlastnosti, které ovlivňují úspěšné šíření inovací

• relativní přednosti – určité přednosti/výhody v rámci oboru, v kterém je 
inovace představována,

• kompatibilita – vnímání inovace jako konzistentní, s existujícími 
hodnotami, zkušenostmi a potřebami uživatelů,

• složitost – čím je inovace jednodušší na pochopení, tím je atraktivnější 
pro uživatele,

• možnost vyzkoušení – pokud má uživatel šanci si inovaci vyzkoušet, 
zvyšuje se pravděpodobnost, že bude rychleji a pozitivně přijímána,

• pozorovatelnost – pozitivní výsledky inovace jsou pro uživatele snadno 
viditelné.

KVM KAI 126



12.05.2023

64

Pět fází procesu osvojení inovací

Fáze Definice

Znalost
V této fázi jednotlivec získává informaci, která je 
zakotvená v inovaci, a snaží se pochopit co 
znamená a jak funguje.

Přesvědčení

Rozhodnutí
Fáze rozhodnutí vede k akceptování a osvojení 
inovace, nebo k jejímu odmítnutí.

Uskutečnění
Uskutečnění nastává, když jednotlivec začne 
inovaci využívat.

Potvrzení

Jednotlivec hledá argumenty podporující jeho 
rozhodnutí, které uskutečnil dříve. Nicméně 
může změnit názor a inovaci odmítnout, pokud 
najde odporující tvrzení.
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Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Difuze_inovac%C3%AD

Klasifikace inovací

• Vylepšování současného stavu prostřednictvím racionalizace

1. regenerace (obnova vlastností),

2. změna kvanta (rozšiřování výrobních kapacit za účelem pokrytí 
rostoucích požadavků na kvalitu výstupů),

3. intenzita (zvýšení rychlosti operací),

4. reorganizace (přesuny operací),

5. kvalitativní adaptace (technologičnost konstrukce).

KVM KAI 128
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Vztah motivace k inovační schopnosti

KVM KAI 129

Hledání cíle Pařeniště/Semeniště

Podniky, které hledají, ale něco je 

omezuje. Mají omezený přístup 

ke zdrojům nebo získání 

potenciálních zákazníků.

Podniky, které oplývají 

inovacemi. Jedná se jak o podniky 

stávající, tak podniky "nově" 

vstupující na trh.

Dilema Hledání peněz

Podniky, které nejsou schopné 

rychle a snadno vytvořit ziiskový 

podnikatelský model. Nemají ani 

motivaci, ani schopnost inovace.

Podniky, které se pokoušejí 

naklézt způsoby/cesty k realizaci 

příležitostí. Inovace je možná, ale 

není pravděpodobná.

Nízká Vysoká

M
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N
íz

ká

Inovační schopnost

SWOT analýza inovační strategie

KVM KAI 130

Typ inovační strategie Klíčové oblasti SWOT analýzy Popis

Ofenzívní Příležitosti - silné stránky

Požadavky na získání příležitostí v oblasti 

inovací jsou pro podnik splnitelné (oslovují 

jeho silné stránky) a podnik může agresívně 

usilovat o jejich uchopení.

Neutrálně ofenzívní Hrozby - silné stránky
Podnik má dostatečnou sílu ubránit se 

vznikajícím hrozbám, musí se však ofenzívně 

vymanit z jejich negativního vlivu.

Neutrálně defenzívní Příležitosti - slabé stránky

Kvůli slabinám ve svých zdrojích není podnik 

schopen splnit požadavky na získání inovačních 

příležitostí a musí připravit obranu svých 

stávajících pozic proti subjektům, které 

příležitost získají.

Defenzívní Hrozby - slabé stránky
Podnik není schopen se účinně bránit 

vznikajícím hrozbám a musí zvolit vhodnou 

cestu k úniku ze situace existenčního ohrožení.
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Kvalitativní inovace spojená s nastartováním 
konkurenceschopnosti
6. varianta (modernizace výrobku změnou jedné nebo více funkcí),

7. generace (změna všech významných funkcí při zachování staré 
koncepce),

8. druhová odlišnost (změna konstrukční koncepce při zachování 
původního principu),

9. rodová odlišnost (změna principu, na kterém je založena produkční 
koncepce).

KVM KAI 131

Problémy inovací
• Více než 80% inovací je neúspěšných ještě předtím, než se dostanou na trh.

• Více než 80% inovací, které se dostanou na trh, je neúspěšných.

• Více než 90% inovací je uvedených na trh pozdě, mají překročený 
rozpočet nebo mají nižší kvalitu, než bylo plánováno.

• 4% inovací se dostane na trh jako úspěšných

• 0,4% inovací (čtyři z tisíce) je uvedených na trh včas, nemají 
překročený rozpočet nebo nemají nižší kvalitu, než bylo plánováno

KVM KAI 132
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Problémy inovací

• 97% patentů nevrátí zpět náklady na ně.

Analýza 3 milionů inovací ukázala, že převratné inovace jsou založeny 
na:

• 85% - vyřešení protiřečení.

• 15% - přidání nové funkce nebo atributu.

KVM KAI 133
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