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Slovník hodnotového managementu, hodnotové analýzy a funkční
analýzy - Část 1: Hodnotová analýza a funkční analýza
 

 



 
Value Management, Value Analysis, Functional Analysis Vocabulary -
Part 1: Value Analysis and Functional Analysis
 

 

Vocabulaire du Management de la Valeur, de
l,Analyse de la Valeur et de l,Analyse
Fonctionnelle - Partie 1: Analyse de la Valeur
et Analyse Fonctionnelle
 

Value Management, Wertanalyse,
Funktionenanalyse Wörterbuch - Teil 1:
Wertanalyse und Funktionenanalyse
 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-03-26. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky
Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské
normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v
Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.
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Předmluva
Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 279 „Hodnotový management -
Hodnotová analýza, funkční analýza“, jejíž sekretariát je v ANFOR.

Této evropské normě se nejpozději do března 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu



je nutné zrušit nejpozději do března 1997.

Účelem této normy je definovat hlavní termíny oboru „hodnotový management (VM - Value
Management) - hodnotová analýza (VA - Value Analysis) a funkční analýza (FA - Functional Analysis)“.

Tato norma je součástí normalizační práce prováděné v tomto oboru v návaznosti na
přednormalizační práci podporovanou programem evropské komise (EC) SPRINT a na normalizační
práci technické komise CEN/TC 279.

Jelikož normalizační práce na „hodnotovém managementu“ právě probíhají, zdá se předčasné
udělovat v této normě normativní status definici tohoto pojmu.

V důsledku toho budou definice termínů, které se specificky vztahují k „hodnotovému managementu“,
předmětem druhé části této normy:

prEN 1325-2   Hodnotový management - Slovník hodnotové analýzy a funkční
analýzy - Část 2: Hodnotový management (prozatímní název)

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou
normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko,
Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.
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0   Úvod
Metody, jako je hodnotový management, hodnotová analýza a funkční analýza, jsou založeny na
pojmu hodnota a na funkčním přístupu.

Používají se na úrovni vrcholového managementu společností a organizací při vývoji výrobků a služeb
nebo k vypracování optimalizovaného řešení mnoha druhů průmyslových a organizačních problémů.

Zaměření těchto metod na konečné účely nebo funkce vyšetřované záležitosti a hledání optimalizace
těchto funkcí ve vztahu k prostředkům, zdrojům nebo nákladům, které jsou nezbytné pro jejich
dosažení, jsou velmi důležité faktory celkové efektivnosti a konkurenceschopnosti společností a
organizací.

Tyto metody se široce používají v průmyslových zemích a dosáhly značného uznání na celém světě.

Evropské normy se vyvíjejí za tím účelem, aby v evropských zemích podpořily jednotnost pojmů a
odbornost na nejvyšší úrovni.

Pro dosažení všeobecného způsobu praktického použití těchto metod a všeobecné srozumitelnosti
norem je nezbytné definovat a normalizovat v názvoslovné normě přesný význam specializovaných
termínů, které se v tomto oboru používají. Pokud by normy pro metody hodnotového managementu,
které se právě zpracovávají, vyžadovaly opravy nebo přizpůsobení termínů a definic, potom se tyto
změny vezmou v úvahu při revizi této normy.



1   Předmět normy
V této normě se definují termíny hodnotové analýzy (VA) a funkční analýzy (FA).

-- Vynechaný text --


