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Předmluva

Tento dokument (EN 1325:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 279 Hodnotový
management – Hodnotová analýza, funkční analýza, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do září 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1325-1:1996 a EN 1325-2:2004.

Hlavní technickou změnou ve srovnání s předchozími verzemi je aktualizace termínů a definic.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Úvod

Tato evropská norma definuje termíny pro hodnotový management (VM) s cílem vyvinout jednotný
jazyk používaný při optimalizaci výkonnosti a produktivity na úrovni organizací, projektů, produktů
a služeb.

Hodnotový management je založen na pojmu hodnota a na funkčním přístupu.

Přístupy a metody hodnotového managementu se používají na obecné úrovni řízení společností
a organizací, při vývoji produktů a služeb nebo pro vypracování optimalizovaného řešení mnoha druhů
průmyslových a organizačních problémů.

Velmi důležitými faktory celkové efektivnosti a konkurenceschopnosti společností a organizací je
sladění těchto přístupů a metod pro konečné účely zkoumaných záležitostí nebo jejich funkcí



a vyhledávání přístupů a metod pro optimalizaci těchto funkcí ve vztahu k prostředkům, zdrojům nebo
nákladům, které jsou nezbytné pro jejich dosažení.

Evropské normy se vypracovávají s cílem podpořit jednotné pojmy, jakož i odbornost a efektivnost
v evropských zemích.

Pro dosažení jednotného způsobu využívání těchto metod a všeobecného pochopení norem je
nezbytné v terminologické normě definovat a normalizovat přesný význam používaných odborných
termínů. Budou-li rozpracované normy pro metody hodnotového managementu vyžadovat opravu
nebo přizpůsobení termínů a definic, bude to zohledněno při revizi této normy.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje jazykové prostředky pro optimalizaci výkonnosti a produktivity
používáním hodnotového managementu.

Tato evropská norma definuje termíny hodnotového managementu (VM).

Cílem této evropské normy je

podpořit a stanovit společný jazyk pro optimalizaci výkonnosti a produktivity používáním hodnotového●

managementu;
definovat základní termíny pro oblast „hodnotového managementu (VM), hodnotové analýzy (VA) a funkční●

analýzy (FA)“;
definovat názvy důležitých metod a nástrojů;●

vytvořit jednotný výchozí bod pro generické termíny;●

vytvořit srozumitelný jazyk pro mezinárodní komunikaci;●

zveřejnit definice použitelné pro odborníky i laiky;●

objasnit možné jazykové rozdíly, jestliže se slovo z běžného jazyka používá pro označení speciálního významu●

v hodnotovém managementu;
snížit riziko nejednotnosti mezi mezinárodně používanými normami.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


