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Abstract 

Rýchly rozvojom technológií, neustále 
zlepšovanie súčasných technológii, vysoké tlaky na 
neustály vývoj nových výrobkov a zlepšovanie tých 
súčasných výrobkov spolu so súčasnou 
ekonomickou situáciou,  núti výrobcov do rýchleho 
a bezproblémového realizovania výroby výrobku. 
Výrobca, aby mohol uspokojiť potreby zákazníka, 
musí poznať jeho potreby a vedieť zrealizovať 
zákazníkove túžby. V tomto článku sa preto chcem 
zaoberať metódami a nástrojmi ktorými môže 
výrobca zabezpečiť splnenie zákazníkových potrieb 
a mohol zabezpečiť aj bezproblémovú výrobu  
výrobku. Pre zabezpečenie týchto cieľov je 
potrebné sústrediť sa na životný cyklus výrobku 
a súčasne sa zaoberať predvýrobnými a výrobnými 
etapami výrobku.  

Keywords: QFD, Benchmarking, Product Life 
Cycle,  FMEA. FTA 

ÚVOD 

Životný cyklus výrobku sa používa na 
mapovanie životnosti výrobku. Všeobecne platí, že 
životný cyklus výrobku (obr.1) sa skladá z piatich 
etáp: zavedenie, rast, zrelosť, nasýtenie a útlm. 
Znalosť týchto fáz a toho ako si výrobok stojí 
v jednotlivých fázach umožňuje výrobcom 
predvídať a účinne plánovať. Neznalosť týchto fáz 
a ich rozdielov môže mať za následok neúspech na 
trhu a tým aj celkovú stratu zákazníka. Je veľmi 
dôležité pochopiť podstatu jednotlivých fáz, pretože 
konkurenčné vlastnosti sa líšia od jednej fázy k 
druhej. Životný cyklus výrobku môže byť 
ovplyvnený mnohými faktormi, ako sú zákaznícke 
požiadavky, nepredvídateľné ekonomické 
turbulencie atd. Najčastejším dôvodom neúspechu 
u zákazníka je nepochopenie hodnôt potrieb 
zákazníka. Zistenie a zapracovanie požiadaviek  
a potrieb zákazníka  je základným krokom k tvorbe 
úspešného výrobku.  

K úspechu na trhu nestačí iba poznať 
zákazníka ale treba poznať aj našich konkurentov. 
Analýza možnosti výrobcov a konkurentov je 
nevyhnutný k súťažiť s našou konkurenciou 
a úspechu na trhu [1].   

Cieľom tohto článku je poskytnúť výber 
metód a nástrojov, pomocou ktorých, je možné 
vykonať efektívnú analýzu potrieb zákazníka, 

preveriť možnosti výrobcu a jeho konkurencie, 
s cieľom zlepšenia kvality výrobku. Pre 
zabezpečenie kvality výrobku musíme byť schopný 
zvládnuť predvýrobné , výrobné, povýrobné etapy a 
súčasne však nesmieme zabúdať na samotný 
životný cyklus výrobku. 

Vybrané metódy a nástroje sú: QFD, 
TRIZ, BENCHMARKING, FMEA, FTA. 

          Obr.1 Životný cyklus výrobku [2] 

QFD 
QFD je štruktúrovaný prístup k prevedeniu 

požiadaviek zákazníka do technického 
návrhu. Tento prístup vznikol v Japonsku a je 
široko využíva radom významných 
medzinárodných spoločností, ako sú IBM, Ford, 
Toyota, atď. QFD je zamerané pretransformovanie 
požiadaviek zákazníka do technickej podoby a na 
identifikáciu problémov, ale nie na riešenie 
problémov. Je dôležité nájsť spôsob riešenia 
problémov, ktoré už boli identifikované QFD.  
QFD sa zameriava na poskytovanie hodnoty 
pochopenie požiadaviek zákazníka a 
potrieb a očakávaní, nasadenie práce v celom 
procese vývoja [1]. QFD sa obyčajne používa v 
nasledovných etapách prípravy výroby (obr.2) [3]: 

• Projektovanie výrobku (QFD I). 
• Projektovanie dielcov (QFD II). 
• Projektovanie výrobných procesov (QFD III). 
• Projektovanie výrobného systému (QFD IV). 

QFD zmenilo to, čo poznáme ako riadenie 
kvality vo výrobe, a zaviedlo riadenie kvality pre 
vývoj a dizajn. QFD poskytuje komunikačný 
nástroj pre dizajnérov. Inžinierov, ktorí sú uprostred 
medzi trhom a výrobou, je potrebné viesť k vývoju 
nových produktov.   
Budúcnosť TQM má význam v tom, ako zosúladiť 
v celej spoločnosti aktivity zamerané na zákazníka.  
Pre firmy je dosiahnutie spokojnosti zákazníka 
veľmi dôležité. QFD umožňuje, že podniky budú 
schopné dosiahnuť ďalšiu túto výzvu a QFD bude 
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slúžiť ako nástroj pre zabezpečenie tohto cieľa[4].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRIZ 

TRIZ, na rozdiel od QFD, poskytuje 
rýchlejšiu a kratšiu cestu k riešeniu problémov. 
TRIZ vznikol na základe konsolidovaných 
výsledkov z rozsiahleho výskumu patentov a 
ponúka dobre definované metódy pre rozvoj 
nových myšlienok. TRIZ sa uplatnil v rôznych 
oblastiach, ako je vzdelávanie, biológia a riadenie 
podniku a TRIZ môže byť použitá samostatne alebo 
v kombinácii s ostatnými metódami. 

Autorom metódy TRIZ (teirija rešnija 
izobratelskich zadač) tvorba a riešenia inovačných 
zadaní (po anglicky TIPS Theory of Inventive 
ProblemSolving) bol ruský inžinier a vedec Genrich 
Altschuller. Jeho skúsenosti pri riešení problémov 
ho doviedli až k zavedeniu štandardného 
metodického postupu[1]. 

Metoda TRIZ predpokladá postup pre 
riešenie technicko-technologických problémov. 
Vznikala na základe štúdia patentov a úspešných 
riešení. Analyzovaných bolo viac ako 1,5 mil. 
patentov a bolo zistene, že inovačné riešenia 
vyššieho stupňa je dosiahnutých pomerne malým 
počtom objektívne používaných riešiteľských 
postupov. Poznanie týchto postupov zvyšuje 
pochopiteľnosť už existujúcich riešení študovaných 
v procesu vzdelania a hlavne efektivitu hľadania 
nových riešení pre prax. Túto metódu používajú 
inžinieri, projektanti a vedúci pracovnici[5]. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metóda TRIZ umožňuje [5]: 
• Vizualizáciu technického systému z nového 

pohľadu. 
• Odhalenie všetkých možných koncepčných 

riešení. 
• Ideálne riešenie problému. 
• Vývoj kvalitných výrobkov vďaka prekonaniu 

rozporov v systémoch. 
• Predikciu budúceho vývoja výrobku 

a technológii. 
• Vytvorenie absolútnej konkurenčnej výhody 

Altschulter zhrnul teóriu do niekoľkých záverov[5]: 
• Byť systematický a postupovať krok za 

krokom 
• Byť spoľahlivý a schopný opakovaného 

výkonu a nezávislý na psychologických 
faktoroch 

• Byť dostupným skupine ľudí s tvorivými 
znalosťami 

• Byť schopným sa pridať k ľuďom s  
tvorivými znalosťami 

 
 
 

 

1. Požiadavky na výrobok, konštrukciu, 
proces, systém 

2. Zoznam charakteristík výrobku pre splnenie 
požiadaviek z bodu 1 

3. Vzájomné súvislosti medzi požiadavkami 
zákazníka a charakteristikami výrobku 

4. Ohodnotenie požiadaviek zákazníka 
v porovnaní s konkurenciou  

5. Ohodnotenie charakteristík u konkurencie 
6. Korelácia medzi jednotlivými 

charakteristikami 
7. Rozpracovanie cieľov 
 

Projektovanie 
výrobku Projektovanie 

konštrukcie 

Projektovanie 
výrobného 
procesu Projektovanie 

výrobného 
systému 

Obr.2 QFD  [8] 
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BENCHMARKING 

Na ceste za úspechom je podstatné 
sledovať potreby zákazníka a pretransformovať ich 
do technickej podoby pomocou QFD a rovnako 
dôležité je vedieť nájsť potrebné riešenia pomocou 
TRIZ. Efektívnejšie využitie týchto metód je možné 
dosiahnuť ak tí, ktorí pracujú na spoločnom 
projekte budú tieto metódy využívať spoločne a nie 
oddelene. Úspech sa však nedá dosiahnuť len 
dobrou prípravou projektu. Treba poznať aj našu 
konkurenciu a treba vedieť a poznať rozdiely. 
Poznať našu konkurenciu a vedieť sa od nej niečo 
naučiť nám umožňuje Benachmarking.   

Benchmarking  je metóda, ktorá nám 
pomáha porovnávať sa a učiť od iných. 
Benchmarking je špecifická porovnávacia metóda, 
ktorej cieľom je nájsť a uplatniť tie najlepšie 
metódy a postupy. Cieľom Benchmarkingu je 
vykonať také zmeny, ktorými dosiahneme okamžité 
skokové zlepšenie. Ak je zlepšovanie vykonávané 
priebežne tak je riziko zaostávania minimalizované. 
Predmetom skúmania Benchmarkingu môže byť 
čokoľvek čo chceme zlepšiť: výrobok, služba, 
celková výkonnosť. Získanie nových poznatkov 
nám umožní posun vpred a umožní nám ľahšie 
dosahovať tento posun. Neustále vyhľadávanie 
najlepšieho a porovnávanie sa s ním nám umožňuje 
[5]: 

• Vrcholový manažment si môže uvedomiť 
reálne schopnosti a nedostatky. 

• Získava, analyzuje a využíva informácie 
o najlepších a zisťuje ako to je možné 
dosiahnuť. 

• Pomáha zlepšiť motiváciu zamestnancov 
pri zlepšovaní. 

• Nadväzuje na úspech iných a tím 
dynamizuje zlepšovací proces. 
 
Postup aplikácie benchmarkingu[5]: 

Naplánovanie benchmarkingu: podpora 
vedenia, zabezpečenie zdrojov, zostavenie 
benchmarkingového tímu, určenie objektu a cieľu. 
Na začiatku vždy stojí jasne stanovený predmet 
porovnávania. Ktorý to bude záleží na situácii 
v organizácii a zvolených prioritách. Iniciovať 
benchmarking môže čokoľvek – problém 
v organizácii, nespokojný zákazník, konkurencia.  

Analýza vo vnútri organizácie: - poznať 
sám seba ,určiť silne a slabé stránky. Určenie 
kľúčových faktorov úspechu. K poznaniu samého 
seba možno použiť metódu seba hodnotenia, 
metódu modelu úspešnosti, analýzu SWOT. 
Výsledkom by mala byť identifikácia silných 
a slabých stránok. Kto nepozná sám seba nemôže 
dosiahnuť požadované zlepšenie. 

Identifikácia najlepších: zhromaždenie 
najlepších informácii o najlepších z nášho odboru 

alebo mimo neho. Výber partnera sa podriaďuje 
jeho podielu na trhu, podľa produkcie a ocenení. 

Analýza najlepších: Zistiť čo robia ako to 
robia, aké nástroje a metódy používajú. Cieľom je 
zistiť ako pracuje zvolený partner, akými metódami 
a postupmi dosahuje špičkové ukazovatele. 
Hodnotiteľ musí mať k dispozícii všetky informácie 
, ktoré je možno zistiť bez priamej účasti partnera. 
Tie je potreba potom spracovať. Nasledujúca 
spolupráca je účinnejšia čím menej konfliktov 
nastane a čím je väčšia snaha  o preniknutie do 
procesov. 

Aplikácia najlepších praktik [5]: štúdium 
najlepších praktických postupov a ich možnosť 
implementácie v praxi. Naplánovane zmeny a ich 
realizácia. 

Naplánovanie zmien robíme ak sme sa 
uistíme že sme porozumeli najlepším metódam 
a postupom a je ich možné v našich podmienkach 
aplikovať. Postup pri aplikácii a plánovaní – 
priprav ľudí zabezpečenie zdrojov, určenie 
zodpovedných. 

FMEA 

Skratka FMEA označuje metódu zameranú 
na analýzu vzniku a hodnotenia teoreticky 
a prakticky možných chýb a ich následkov, ktoré 
vznikajú alebo by mohli vzniknúť v dôsledku chýb. 
Metodika je založená na zlepšovaní vlastností 
produktu odhaľovaním chýb produktu, konštrukcie 
spôsobu výroby pred samotným vyrobením, ich 
analýzou a návrhom protiopatrení na odstránenie 
vzniku chýb. Prevažná časť nákladov na výrobu 
produktu sa tvorí resp. je vynakladaná 
v predvýrobných etapách (cca 70%-80%), preto, 
ako jeden z dôvodov, sa aj použitie metódy FMEA 
odporúča využívať práve v predvýrobnej etape a pri 
príprave predvýrobnej etapy. Ďalším dôvodom 
používania FMEA je možnosť odhaliť 70%-90% 
možných chýb a nezhôd. 

 Pri použití metódy FMEA sa sledujú 
všetky kroky, ktoré majú vplyv na kvalitu výroby 
produktu a na produkt samotný. Keďže sa používa 
najmä v predvýrobnej etape a prípravy 
predvýrobnej etapy, sledujú sa činnosti ako návrh 
produktu, výroba produktu, logistika (zásobovanie), 
skladovanie, optimalizácia materiálových tokov 
a všetky ostatné činnosti. FMEA hodnotí chybu, 
nezhodu nesúlad z plánom z pohľadu jej výskytu, 
významu a jej pravdepodobnosti odhalenia.  

Miera rizika, tzv. rizikové číslo RPN (Risk 
Priority Number) vyjadruje celkovú mieru rizika 
(tab.1), ktorá môže vzniknúť v prípade každej 
možnej chyby predmetného výrobku. Hodnota 
tohto čísla je súčinom bodových hodnôt 
ukazovateľov: 

• pravdepodobnosti vzniku potenciálnej 
chyby(PV), 

• význam chyby(VV), 
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• pravdepodobnosť odhalenia chyby(PO) 
RPN=PVxVVxPO 

RPN (Risk Priority Number)  
= 

význam x výskyt x odhaliteľnosť 
Tab. 1 RPN [6] 

Miera rizika RPN 

Vysoká 700-1000 

Stredná 125-700 

Nízka, resp. žiadne riziko 1-125 

 
FTA 

Metóda FTA je založená na analýze 
navzájom prepojených a závislých systémov, 
komponentov a procesov. Názov metódy FTA – 
Analýza stromu chýb pochádza z anglického Fault 
Tree Analysis. Metóda patrí medzi analyzačné 
metódy ktorá používa na zobrazovanie vzájomného 
prepojenia grafické zobrazenie - stromovú 
štruktúru. Význam používania metódy FTA 
v predvýrobnej etape je v jej prevencii. FTA 
umožňuje jednoducho a prehľadne zanalyzovať 
možné - potenciálne chyby ktoré môžu vzniknúť pri 
navrhovaní a výrobe produktu.   

Stromová štruktúra poruchových stavov 
môže byť horizontálna alebo vertikálna.  

V prípade vertikálnej štruktúry (obr.3) je 
vrcholová udalosť hore a elementárne udalosti sú 
dolu. V prípade použitia horizontálnej štruktúry je 
vrcholová udalosť na ľavej strane. Vzťahy medzi 
vrcholovou udalosťou a medzi elementárnymi 
udalosťami sú vyjadrené spojnicami. Vrcholová 
udalosť je označovaná ako ,,TOP,, udalosť a je to 
udalosť, situácia alebo problém ktorý riešime. 
Z tohto dôvodu je veľmi dôležité správne určiť 
TOP udalosť, ktorá bude vrcholovou udalosťou 
a správne zostaviť strom porúch. Správne zostavený 
strom porúch je prehľadné a systematické 
zobrazenie, z ktorého je možné ľahko a prehľadne 
čítať jednotlivé závislosti.  

       Obr.3 Stromová štruktúra [7] 

Metóda FTA nám ponúka systematickú 
cestu ako hľadať príčiny problémov a ich riešenia. 
Výhodou metódy FTA je aj jej prehľadnosť a ľahká 
orientácia v stromovej štruktúre. Metóda FTA 
nevyžaduje zložité a náročne školenia. Je ľahko 
použiteľná a rýchlo aplikovateľná v rôznych 
oblastiach na rozličné problémy. Štruktúra FTA 
nám poskytuje informácie ktoré sú dobrým 
základom pre tvorbu FMEA [7].   

 
ZÁVER 

Dobre navrhnutý prístup na základe 
analýzy životného cyklu výrobku je rozhodujúci pre 
výrobné spoločnosti a jeho prispôsobenie k vývoju 
produktov a dosiahnutie konkurenčného postavenie 
na trhu. Vybrané metódy poskytujú užitočné 
nástroje pre efektívnu analýzu preferencií 
zákazníkov a schopnosti výrobcov a ich 
konkurentov v každej jednotlivej fáze životného 
cyklu výrobku a vyvodiť zodpovedajúce riešenia 
založeného na analýze výsledkov. Úspech sa skladá 
na základe vyhodnocovania zákazníkových 
požiadaviek, vyhodnocovania konkurencia a nášho 
konkurenčného postavenia, vyhodnocovania 
a predchádzaniu chýb a rizík.  
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