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Abstrakt 

Analýza a zlepšení systému JIDOKA ve výrobě elektronických komponent. 

Diplomová práce se zabývá popisem využití systému Jidoka ve společnosti a popisem slabých 

míst v tomto systému.  V teoretické části jsou popsány pojmy, jako je JIDOKA, Poka Yoke 

nebo Just-in-time. Další kapitola popisuje proces aplikace Q-Stopu ve výrobě, jeho smysl, 

požadavky, možnosti atd. Na tuto kapitolu navazuje kapitola třetí, kde jsou definována slabá 

místa ve využívání systému Jidoka ve společnosti. Ve čtvrté kapitole jsou definována 

nápravná opatření ke zjištěným slabým místům v systému Jidoka ve společnosti. V závěrečné 

části jsou navržená opatření k odstranění těchto slabých míst vyhodnocena. 
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Abstract 

Analysis and Improvement of JIDOKA System at Electronic Components Production. 

This diploma thesis is dedicated to the description of usage of Jidoka system and description 

of the weak sites in this system in the selected company. There are described terms like 

Jidoka, Poka Yoke or Just-in-time in the theoretical part. Next chapter describes a process of 

the application of Q-Stop in the production, its sense, requirements, possibilities, etc. The 

chapter tree is connected with the previous chapter and there are defined the weak sites in 

usage of Jidoka system in the selected company.There are defined corrective actions for the 

discovered weak sites in the Jidoka system in the fourth chapter. Conclusion includes an 

evaluation of the corrective actions to eliminate the weak sites in the Jidoka system. 
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Seznam použitých zkratek 

5S Pět základních pravidel pro štíhlou, přehlednou a čistou výrobu 

AOI Automated Optical Instection 

Backend Část výroby, kde se provádí testování výrobků a jejich finální montáž 

BSC Balanced ScoreCard (strategický integrovaný systém měření a řízení výkonnosti 

podniku) 

DMX Code Data Matrix Code 

DPS Deska Plošných Spojů 

FF1 Focus Factory  1 (část podniku) 

FIFO First In First Out 

FPY First Pass Yield – Procento jednotek, které projdou napoprvé celým procesem 

Frontend Část výroby, kde dochází k vypalování DMX kódů a osazování součástek na DPS 

High runner Velkoobjemový projekt 

IB-S Interior Body & Security (výrobní úsek s vlastním portfoliem výrobků) 

ICT In-Circuit Test 

JIT Just In Time 

KPI Key Performance Indicator (klíčový ukazatel výkonu) 

OEE Overall Equipment Effectiveness 

QP Quality Planner (plánovač kvality) 

SFM Shop Floor Management (krátký projektový mítink ve výrobě) 

SMED Single Minute Exchange of Die (systematický proces pro minimalizaci časů, prostojů) 

SMT Surface Mount Technology 

SO Systémová obsluha 

TP Týmový předák 

TPM Total Productive Maintenance (totálně produktivní údržba) 

TPS Toyota Production System 
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Úvod 

 Diplomová práce nazvaná „Analýza a zlepšení systému JIDOKA ve výrobě 

elektronických komponent“ je zaměřena na téma aplikace systému Q-stop ve výrobě 

elektronických komponent a implementace zpětné vazby na chyby z předchozích procesů. 

 Systém JIDOKA a další systémy a nástroje potřebné pro dobré fungování všech zásad 

štíhlé výroby jsou dnes ve společnosti, kde byla tato diplomová práce zpracována, 

nepostradatelnými.  

 Úvodní kapitola má za cíl teoretický popis všech důležitých systémů a nástrojů 

kvality, které se v dnešní době aplikují pro úspěšné zavedení štíhlé výroby nejen v oblasti 

automobilového průmyslu.  

 Hlavní částí této diplomové práce je analýza stávajícího stavu, struktury a fungování 

systému JIDOKA ve společnosti a rozbor slabých míst tohoto systému společně 

s definováním návrhů opatření pro odstranění konkrétních slabých míst.  

 Tento systém se neustále vyvíjí a zdokonaluje a je schopen napomáhat ke snižování 

výdajů za kvalitu, údržbu, výrobu, opravy a šrotace, pokud se správně aplikuje a dodržuje. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

1.1 Štíhlá výroba 

Během posledních osmdesáti let byl díky japonským manažerským praktikám radikálně 

ovlivněn přístup západních zemí k řízení výroby i k samotné výrobě. Hlavní metodou se stala 

metoda Toyota`s Production System & Lean, na kterou postupně začaly navazovat a 

podporovat ji nové techniky, jako jsou Kanban, Just In Time, Pull System atd., viz obr. 1 [1]. 

Pokud se má organizace neustále zlepšovat, musí na tyto nové a přínosné techniky reagovat 

velmi pružně a snažit se o jejich aplikaci ve své výrobě. 

Pomocí neustálého zdokonalování a systematického přístupu k identifikování a 

odstranění plýtvání lze dosáhnout mnohem lepších výsledků. Tento systém Toyoty se ujal po 

celém světě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Předpoklady pro štíhlou výrobu 
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1.2  Jidoka 

1.2.1      Historie systému Jidoka 

Již samotný název „JIDOKA“ (viz obr. 2) sám napoví, že i tato metoda řízení kvality 

vznikla stejně jako mnoho dalších v zemi vycházejícího slunce – v Japonsku.  

Říká se, že tento mechanismus byl vynalezen v roce 1902 Sakichi Toyodou, „králem 

vynálezů“. (Podle některých zdrojů to byl ale jeho syn, Kiichirou Toyada, zakladatel Toyota 

Motors, kdo tento mechanismus vyvinul [2].) 

Pan Ohno pracoval pro Toyotu Boshoku, kde jedna pracovnice zvládala obsluhovat 

velké množství tkalcovských strojů, protože když došlo k přetrhnutí vlákna, přístroj se 

automaticky zastavil. Stroje tak byly nastaveny, aby se zabránilo výrobě zmetků. 

 Tímto byl pan Ohno ohromen, protože viděl, jak velká byla účinnost a jak velké byly 

výnosy. Pan Tai Ohno, který je zakladatelem Toyota Production System (TPS), postupně 

během své práce nastavil zařízení tak, že v případě, kdy detekovalo abnormality, se zastavilo, 

a následně mohl přijít operátor, který se zabýval vyřešením problému. Díky tomu se snížila 

potřeba pracovníků pro obsluhu strojů. Stroje, které byly schopny se samostatně zastavit, 

pojmenoval jako „JIDOKA“ nebo „automatizace s lidským prvkem“ [3].  

Při studiu historie společnosti Toyota bylo prokázáno, že vynález Jidoka byl 

zlomovým bodem řízení hromadné výroby. 

 

 

 

Obr. 2 Původ Jidoka [4] 
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1.2.2 Definice systému Jidoka 

 Jidoka (autonomizace, automatizace s lidskou inteligencí) je metoda automatického 

zastavení výrobního zařízení nebo výrobní linky v případě poruchy nebo vady na zařízení [5]. 

Je to zásadní princip štíhlé výroby, která umožní strojům nebo pracovníkům odhalení 

nenormálního stavu a okamžité zastavení práce. Tento postup umožní zabudovat kvalitu do 

každého procesu [5].  

Jidoka je založena na principu okamžitého přerušení výrobního procesu v případě 

výskytu procesní abnormality, nikoli na principu následného zkoumání údajů o kvalitě [2]. 

    Pouze analýza abnormalit a problémů v reálném čase totiž umožňuje efektivně 

odhalovat a eliminovat skutečné kořenové příčiny vad. Zastavování procesu navíc dramatizuje 

situaci a tlačí pracovníky k zásadním procesním zlepšením a odhaluje problémy, které by v 

případě pokračování procesu zůstaly skryty. Další zásadním specifikem systému Jidoka je to, 

že je založen na úplné – stoprocentní, nikoli výběrové kontrole hodnot znaků zkoumané entity 

[6]. 

To vede k neustálému zlepšování procesu. Systém Jidoka také umožní, aby u každého 

stroje nemusel vždy stát operátor, hlídající proces. Jeden operátor může obsluhovat několik 

strojů, protože chyby se automaticky detekují a proces se zastaví, aby se příčina mohla 

odstranit [5]. 

Autonomizace zabraňuje nežádoucí výrobě většího počtu vadných výrobků a zaměřuje 

pozornost na pochopení problému a zajištění toho, aby se tyto problémy nikdy nevrátily. 

Jedná se o procesy kontroly kvality, pro které platí tyto čtyři zásady [1]: 

1. Detekovat abnormality. 

2. Stop – zastavit výrobu. 

3. Opravit či napravit okamžitý stav. 

4. Vyšetřit příčiny a nainstalovat protiopatření. 

 Jidoka používá koncové spínače nebo zařízení, které je schopno vypnout proces 

během výroby, pokud nastane stav, že zařízení vyprodukuje povolený počet neshodných kusů 

nebo pokud bude mít zařízení technické problémy. Cílem Jidoka je oddělit lidi od stroje a 

umožnit zaměřit jejich pozornost i na další oblasti výroby, jako je například 5S, než jen na 

samotný výkon jednoho stroje [6].  

Samozřejmostí je, že operátor působící na pracovištích, je oprávněn zastavit výrobní 

linku. 
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1.2.3 Jidoka, jeden z hlavních pilířů Toyota Production System  

Pilíř Jidoka společně s pilířem JIT a eliminováním plýtvání tvoří základ filozofie 

výrobního systému Toyoty. Tento systém se zrodil z nutnosti najít vhodnou alternativu 

k hromadné výrobě a najít a eliminovat plýtvání tak, aby se mohla zvyšovat produktivita 

práce [6]. Pilíř Jidoka znamená být schopen zastavit výrobní linky ručně za pomoci lidského 

zásahu nebo mechanicky, pokud se jedná o poruchy zařízení nebo problémy s kvalitou nebo 

práce, která je z jakéhokoliv důvodu zpožděna [7]. Jidoka pomáhá při identifikaci a nápravě 

“problémových míst“, a to s využitím principů lokalizace a izolace. 

Jako základ efektivního fungování svého výrobního systému, uvádí Toyota 

standardizovanou práci a s ní neoddělitelně spjatý Kaizen, tedy plynulé zlepšování 

stanovených norem za plné účasti realizátorů procesu. Plynulé zlepšování zajišťuje dynamiku 

vývoje výrobního systému. Toyota deklaruje, že celý její výrobní systém by nemohl fungovat 

bez vzájemné důvěry mezi řadovými pracovníky a managementem [8]. 

 

1.2.4      Systém Jidoka – Andon, Poka-Yoke 

Nejpoužívanější značení pro zastavení výroby personálem je “Andon“. Zjednodušeně 

řečeno, Andon (z japonského  což je původně označení typu 

papírových lampiónů), je termín z oboru výroby, kterým se označují tabule (obvykle světelné) 

informující o aktuálním stavu výroby pomocí vizualizace nebo akusticky, pokud se jedná o 

poruchu v zařízení [9]. Pokud je tedy nějaký problém v zařízení, Andon majáček začne 

houkat a blikat tak, aby přivolal obsluhu zařízení.  

Je to způsob vizuální kontroly, který ukazuje současný stav výroby. Nejčastěji 

rozlišuje 4 stavy: 

 zelená – produkce; 

 oranžová – výměna nástroje, nebo změna produkce; 

 červená – porucha; 

 bílá – nevyrábí, plánovaná odstávka. 

Tento systém, upozorňující na problém v procesu, je jedním z hlavních nástrojů systému 

Jidoka.  

Nástroj pro vypínání zařízení jako součást systému Jidoka je “Poka Yoke“. Poka 

Yoke je nízkonákladové, vysoce spolehlivé zařízení používané v systému JIDOKA, které 

zastaví proces a preventivně chrání výrobu před zmetky nebo také procesní postup, který 
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umožňuje vykonat činnost pouze jedním možným způsobem (viz obr. 2). Tím se přímo 

v procesu vyloučí možnost vykonat něco špatně [3].  

     V doslovném překladu znamená Poka – neúmyslná chyba a Yoke – zmenšení, z čehož 

plyne, že Poka – Yoke je systém, který se stará o minimalizaci neúmyslných chyb, chyb 

z nepozornosti, tzn., že průběh výroby je uzpůsoben tak, aby nebylo možné jednu výrobní 

operaci provést vícero způsoby [10]. V praxi to znamená nastavit operace tak, aby je dělník 

nemohl pokazit. Podle systému Poka – Yoke jsou například různé zástrčky a konektory 

vhodně barevně a tvarově odlišeny, tudíž jednu zástrčku lze zasunout pouze do příslušné 

zásuvky a pouze jedním, správným směrem. Systém Poka – Yoke dělá výrobní operace 

chybuvzdornými. 

 

Obr.2 Ukázka Poka – Yoke [11] 

      

1.3 Just in time (JIT) 

Just in Time (JIT) je anglický, zpravidla v češtině nepřekládaný, termín pro přístup k 

výrobě, který umožňuje podniku vyrábět výrobky v určeném množství a v určeném čase dle 

požadavků zákazníka. Někdy se v češtině užívá ekvivalentu “právě včas”. Princip JIT 

nepředstavuje uzavřený soubor jasně definovaných metod, pravidel a postupů, ale jedná se 

spíše o filozofii, která musí být dotvářena v souladu s charakteristickými podmínkami daného 

podniku [1]. Posledním článkem, od něhož se odvíjejí požadavky na celý řetězec, jsou 

prodejci, jejichž objednávky jsou rozhodující pro plánování objemu výroby v daném období. 

Celý řetězec je tedy de facto řízen požadavky externích zákazníků. Je to nejznámější 
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logistická technologie, která byla poprvé aplikována v roce 1926 v závodech Toyota 

Company, ale její největší rozmach přichází až počátkem osmdesátých let v Japonsku a USA 

[12]. 

 Jedná se o metodu zvyšující produktivitu práce, kde jako hlavní faktor vystupuje čas. 

Změna ve výrobních systémech se opírá o myšlenku slučitelnosti rychlosti s přizpůsobivosti 

reakce na změny. Vedle snahy o minimalizaci pohybu materiálu ve skladech je zde 

uplatňován princip řízení výrobního procesu tak, že vše je řízeno aktuální potřebou. 

 

Základní filosofie JIT [13]: 

 vyrábět jen to, co je potřebné a tak efektivně, jak je to možné, 

 zamezit plýtvání prostředků, času, kapacit a dalších ztrát, 

 klást důraz na 100 % kvalitu výrobku. 

 

Koncepce JIT se opírá o následující přístupy [13]: 

 plánování a výroba na objednávku, 

 výrobu v malých sériích; dodávají se malá množství v co možná nejpozdějším 

okamžiku, 

 velmi časté dodávky (i několikrát v průběhu dne), 

 zajištění kvality ve výrobě, 

 motivaci pracovníků, 

 eliminaci ztrát, 

 udržování dlouhodobé strategické linie. 

 

     JIT je tedy strategie tvorby zásob, která napomáhá zlepšit návratnost investic tím, že 

redukuje nadbytečné zásoby, které by jinak bylo nezbytné držet. Tím jsou snižovány i 

náklady, které jsou s držením zásob spojené. Celý proces je řízen pomocí signálů, které 

například mohou startovat výrobu dalšího dílu ve výrobní lince. Většinou se jedná o 

jednoduché signály, které mohou spočívat třeba v nedostatku daného dílu na skladě. 

V případě, že je tato strategie správně implementována, může vést ke značným zlepšením 

v podobě investice, kvality a efektivnosti výroby či prodeje. Nové zboží je objednáno ve 

chvíli, kdy množství zboží na skladě dosáhne předem stanovené hladiny. Tento přístup šetří 

prostory a peníze. Hlavní nevýhodou je, že hladina pro objednání je tvořena na základě 
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historické poptávky. V případě, že aktuální poptávka výrazně převýší historické údaje, tak 

může dojít k vyčerpání zásob [13].  
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2 ANALÝZA STRUKTURY A FUNGOVÁNÍ SYSTÉMU JIDOKA VE 

SPOLEČNOSTI 

2.1    Účel  

 Díky systému Jidoka se ve společnosti, kde je řešena tato diplomová práce, snaží mít 

veškeré výrobní procesy pod kontrolou (viz obr. 3). K tomu zde pomáhá metodika Q-Stop, 

pomocí které lze nastavit jasná pravidla pro zařízení, při jaké výpadkovosti mají přestat 

vyrábět. Jak již samotné heslo říká: „NEJLEPŠÍ ZMETKY A ŠROTY JSOU TY, KTERÉ 

NEVYROBÍME“, tak se parametry pro Q-Stop nastavují co nejpřísněji, ale v rozumných 

mezích vůči plynulosti výroby. Cíle jsou: 

 

 

 

  Pokud je Q-Stop správně nastaven, může se dosáhnout lehčeji všech cílů, zmíněných 

výše. Je-li vše na projektu nastaveno tak, jak má být, potom se nemůže stát, že by samo 

zařízení bylo schopné vyprodukovat větší množství zmetků. Přidá-li se k tomu ještě pokaždé 

včasný a efektivní zásah při řešení neshody, dosáhne se opravdu snížení nákladů na opravy a 

šrotace a také zvýšení kvality výroby, což má positivní vliv na OEE (Overall Equipment 

Effectiveness), do kterého vstupuje jako ukazatel kvality procesu hodnota FPY (First Pass 

Yield).  Jestliže je v procesu velká výpadkovost, sníží se hodnota FPY, která udává procento 

jednotek, které projdou napoprvé celým procesem, aniž by se u nich vyskytla neshoda.  

 

Obr. 3 Jidoka a další metody ve společnosti [14] 
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2.2  Process Flow  Q-Stop 

Na obrázku 4 je znázorněn vývojový diagram pro řešení situace, kdy nastane Q-Stop. Jsou 

zde popsány jednotlivé kroky vedoucí k vyřešení důvodu zastavení na základě Q-Stop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Vývojový diagram řešení Q-Stop [15] 
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2.3  Q-Stop 

2.3.1  Automatický Q-Stop 

Automatický Q-Stop znamená, že zařízení je schopné se samo zastavit, pokud dojde 

k dosažení stanoveného počtu stejných nebo různých chyb, který stanovuje pro testery 

plánovač kvality na základě specifických parametrů daného projektu nebo pokud dojde 

k překročení různých parametrů zařízení, které definuje technik zařízení.  

Používané pojmenovávání výrobků ve společnosti, (viz obr. 5). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Popis používaného názvosloví 

 

Za chybu se považuje to, pokud dojde během testování výrobku k nedokončení 

kompletního testování, buď z důvodu vady na některé z testovaných komponent na DPS 

(komponenta mimo své limity, komponenta chybí, komponenta mechanicky poničená, atd.) 

nebo z důvodu chyby na testovacím zařízení, jako je například, ohnutá kontaktovací jehlička, 

špatná funkce testovací jednotky atd.  

V systému, který je napojen na testery, se nastavují pro každý projekt zvlášť limity pro 

Q-Stop. Tyto limity se nastavují na základě toho, kolik výrobků se otestuje za 60 minut, zda 

je aktivní re-test a jaký je cíl FPY.   

Plánovač kvality musí vědět, zda má na svém zařízení nastavený re-test, což znamená, 

že se výrobek začne testovat hned podruhé, pokud v prvním testu tester identifikuje nějakou 

chybu, než začne nastavovat limity pro Q-Stop v systému. Pokud je v rámci testplánu daného 

zařízení re-test nastaven, musí se počítat s tím, že jeden chybný výrobek tím pádem může 

vytvořit dva chybné, protože do systému odchází oba výsledky testování. V praxi to tedy 

znamená, že pokud chceme nastavit jako hranici pro aktivaci Q-Stopu u zařízení, které má 

aktivní re-test, například 3 chybné výrobky během 60 minut, což je nejpoužívanější časový 

úsek, musí plánovač kvality do systému nastavit 5 chyb během 60 minut, aby měl jestotu, že 

se zařízení samo zastaví až po třetím chybném výrobku [16]. 
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Pokud testovací zařízení nemá re-test, potom opravdu počet chybných výrobků sedí 

s nastavením v systému.  

Dále je důležité vědět, že se dají rozdílně nastavit parametry pro Q-Stop pro různé a 

stejné chyby na testovaných výrobcích. Zpravidla pro výpadky na stejnou chybu je nastavení 

Q-Stopu přísnější než pro výpadky na různé chyby.  Je to logické, protože pokud na testeru 

vypadnou během krátké doby tři výrobky na stejnou chybu, je velice pravděpodobné, že je 

buď faktický problém s výrobky, nebo s testovacím zařízením. Oproti tomu, když vypadnou 

tři různé chyby, např. chyba kontaktování, nečitelný DMX kód a zkrat na DPS, tak to neukáže 

na konkrétní problém a bylo by těžké tvořit nějaké nápravné opatření. Proto bývá limit pro 

různé chyby vyšší než pro stejné.  

Zařízení, která mají aktivní automatický Q-Stop, jsou na viditelném místě označena 

samolepkou, viz obr. 6. 

 

Obr. 6 Označení zařízení, které využívá automatický Q-Stop [16] 

Dále je uveden seznam zařízení, na kterých je používán automatický Q-Stop: 

 Vypalování DMX kódu 

 Tisk pasty 

 SMT osazování - AOI in line 

 SMT (surface mount technology) 

 SMT reflow pájení - AOI in line 
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2.3.2 Manuální Q-Stop 

Pro procesy, kde nelze implementovat automatický Q-Stop, se využívá manuální, 

který spočívá v tom, že obsluha daného zařízení postupuje dle stanovených instrukci 

v pracovním návodu, pokud dojde ke zvýšené výpadkovosti na zařízení.  

Jako příklad lze uvést proces frézování výrobků, kde se celé panely, které mohou 

obsahovat dva až třicet výrobků, rozfrézovávají na jednotlivé výrobky. Na výstupu z tohoto 

procesu se ověřuje, zda dělící řezy byly vedeny správně tak, že se většinou po vizuální 

kontrole výrobek ještě vkládá do šablony, která musí být kalibrována a má naváděcí kolíky, 

po kterých musí výrobek sjet do požadované polohy, aniž by se někde zasekl nebo dokonce 

šablonou propadl. Tato kontrola se většinou dělá namátkově u jednoho až dvou výrobků 

z blistru (plastové pláto, které je přesně tvarováno pro dané výrobky, tyto blistry s výrobky se 

poté skládají na sebe do beden). Přesné instrukce jsou uvedeny v každém pracovním návodě 

daného projektu. Některé projekty místo šablony používají posuvné měřidlo, kterým 

kontrolují specifickou oblast na výrobku [16]. 

Jakmile by operátor zaznamenal vadný výrobek, ať už hned při vizuální kontrole nebo 

při kontrole pomocí šablony nebo posuvného měřidla, má za úkol 100% zkontrolovat 

následujících třicet výrobků. Jestliže by se našel mezi těmito třiceti výrobky další vadný 

výrobek, operátor má za úkol zastavit zařízení a zavolat systémovou obsluhu, což je vlastně 

zmíněný manuální Q-Stop. Na druhou stranu, pokud by bylo těchto následujících třicet 

výrobků po 100% kontrole v pořádku, může operátor přejít zpět do kontrolního režimu 

s definovanými náhodnými kontrolami. 

Zařízení, která fungují na bázi manuálního Q-Stopu, jsou ve výrobě označena 

samolepkou, viz obr. 7. 

 

 

Obr. 7 Označení zařízení, které využívá manuální Q-Stop [16] 
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Zpravidla se manuální Q-Stop zavádí především na procesech, kde není automatický 

Q-Stop. Je tedy dobré, mít ho tam: 

 kde není automatické zastavování; 

 kde jsou problémy s FPY; 

 kde jsou kritické procesy bez možnosti opravy; 

 kde je linková produkce – rychlou reakcí lze zastavit 

produkci zmetků. 

2.3.3 Ukládání neshodných výrobků na místa pro Q-Stop 

Prostory, regály, držáky, stojany a jiné vybavení použité pro ukládání neshodných 

kusů (např. Q-Stop bedna atd.), které se nachází vždy u SFM (Shop Floor Management)  

tabule, musí být označeny dle obecných pravidel pro neshodné kusy. Zpravidla se jedná o 

viditelné označení beden a magazínů, do kterých se postupně vkládají neshodné výrobky 

z daných výrobních procesů, červenou páskou tak, aby bylo na první pohled patrné, o jaké 

výrobky se jedná, viz obr. 8. 

 

 

Obr. 8 Označené úložné prostory pro neshodné kusy ve výrobě 
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Hodně záleží na samotném projektu, jakým způsobem je místo pro neshodné výrobky 

rozvrženo. Pokud prochází výrobek několika různými procesy ve výrobní buňce, bývá 

samotné místo pro ukládání neshodných výrobků rozděleno podle procesů, kterými výrobek 

prochází. Naopak, jedná-li se o samostatně stojící zařízení, které sdílí více projektů, potom je 

odkládací místo jednodušší a je zde pouze jedno “universální“ místo, pro všechny neshodné 

výrobky. 

Samotné úložiště pro neshodné kusy je rozdílné pro procesy, kde se používá 

automatický Q-Stop a pro procesy, kde je Q-Stop řízen manuálně. Máme-li na zařízení 

nastaven automatický Q-Stop, potom jsou bedna nebo magazín jen označeny příslušným 

názvem procesu, pro který jsou definovány. To znamená, že toto úložiště slouží hlavně jako 

přebírací místo pro pracovníka oprav, který si odtud bere výrobky pro analýzu. 

Je-li pro proces nastaven manuální Q-Stop, bývá toto úložiště rozšířené ještě o prvky 

vizualizace, což znamená, že podle počtu neshodných výrobků, které vyvolají Q-Stop, které 

definuje zodpovědný plánovač kvality, je rozděleno toto úložiště na žlutá a červené pole, 

popřípadě ještě oranžové, viz obr. 9. Pokud je použita i oranžová barva, musí jednostránková 

instrukce obsahovat popis reakce na výrobek ležící v oranžovém poli (např. předání informací 

o výpadcích na systémovou obsluhu atd.). 

 

Obr. 9 Příklad úložiště pro manuální Q-Stop 
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 U manuálního Q-Stopu může být úložiště rozděleno detailněji, a to až podle 

vybraných chyb na výrobcích, které chce plánovač kvality přehledněji ukládat. Toto nastavení 

je na zodpovědném plánovači kvality, který by měl mít přehled o chybách na jednotlivých 

procesech. Tak jak tomu je u automatického Q-Stopu, tak i u manuálního toto úložiště 

zároveň slouží i jako přebírací místo pro pracovníka oprav, který si odtud bere výrobky pro 

analýzu s tím rozdílem, že na místo odebraného neshodného výrobku musí položit malou 

kostku, která je ekvivalentem tohoto neshodného výrobku pro počítání kusů v rámci 

manuálního Q-Stopu. 

2.3.4 Výjimky ze systému Q-Stop 

Výjimka ze systému Q-Stopu jde nastavit jak pro automatický Q-Stop, tak i pro 

manuální Q-Stop. Jedná se o přesné definování konkrétní chyby, která nebude počítána do 

systému Q-Stop, tudíž i její vysoké množství nezapříčiní, že se zařízení samo zastaví nebo 

bude zastaveno operátorem v případě manuálního Q-Stopu. Tyto neshodné výrobky se 

následně ukládají na zvlášť vyhrazené místo, které musí být označeno “Výjimky z Q-Stop“. 

To, že plánovač kvality rozhodne o definování nějaké výjimky z Q-Stopu, musí být navedeno 

v interním podnikovém systému, kde se definují i parametry pro samotný automatický Q-

Stop. V případě výjimky pro manuální Q-Stop, musí být přehledně vystavena a řádně 

vyplněna "Tabulka povolených výjimek z Q-Stop" (viz obr. 10), na SFM tabuli. Do této 

tabulky se zapíše datum, na jak dlouho tato výjimka platí, její důvod a nápravné řešení. To vše 

stvrdí zodpovědný plánovač kvality svým podpisem [16]. 

Konkrétní příklad pro výjimku z automatického Q-Stopu je situace z výroby, kdy se 

ví, že chybné výrobky označené chybou “Hall sensor 205“ jsou v pořádku, ale samotné 

zařízení označuje v náhodném pořadí některé výrobky tímto popisem chyby, protože má 

sporadickou chybu v komunikaci mezi výrobkem a testerem. Pokud se tedy ví, že se jedná 

opravdu o chybu samotného testování, ne chybu na výrobku, což se samozřejmě musí ověřit, 

může se nechat systém tuto chybu ignorovat, což v konečném důsledku bude znamenat to, že 

výrobky budou dále označovány jako chybné, ale jejich počet nezapříčiní zastavení zařízení. 

Takto selektované výrobky se ale musí ještě jednou kompletně otestovat tak, aby bylo jasné, 

že prošly kompletním testováním. Celá tato výjimka se dělá na základě toho, že jde o 

velkokapacitní projekt, který má jen omezené plánované odstávky zařízení pro pravidelnou 

údržbu, kdy se bude moci věnovat technik řešení této chyby.   

 Výjimku z manuálního Q-Stopu je popsaná na příkladu procesu pájení minivlnou, kde 

jsou výrobky vkládány například po devíti kusech do speciálních masek, kterých je v tomto 
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zařízení například deset. To znamená, že při plném obsazení všech masek může být v tomto 

zařízení až devadesát výrobků. V tomto zařízení rotují tyto masky stále dokola, tedy od 

stanoviště, kde se výrobky vkládají do masek, až po stanoviště, kde se výrobky kontrolují a 

vybírají z masek. V rámci tohoto oběhu masek dochází přibližně v polovině k procesu pájení. 

Mezi stanovištěm, kde se výrobky kontrolují, a stanovištěm, kde dochází k pájení, jsou čtyři 

zakrytované úseky, kde dochází ke chlazení výrobků a kam operátor nevidí. Pokud tedy 

operátor zjistí, že jsou výrobky špatně zapájené a zastaví zařízení, tak už v ten moment 

zastavení mohou být další čtyři plné masky obsazené rovněž špatně zapájenými výrobky. 

Celkově se tedy může stát, že i přesto, že je manuální Q-Stop nastaven třeba na pět vadných 

výrobků, v tomto případě se zařízení zastavuje, v extrémním případě, při 45 vadných 

výrobcích. 

 

 

 

Obr. 10 Tabulka povolených výjimek z Q-Stop [16] 
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2.3.5 Kontrola provádění a řešení Q-Stop 

Každá buňka nebo zařízení se zavedenou metodikou Q-Stop musí mít vizualizaci 

pomocí jednostránkové instrukce, kde budou popsány činnosti, jak se má postupovat při 

zvýšené chybovosti. Tato jednobodová lekce musí být na viditelném místě v blízkosti 

zařízení. Existují dvě jednobodové lekce a to pro automatický a manuální Q-Stop, viz přílohy 

1 a 2. 

Pro kontrolu, zda se provádí patřičné akce, je u automatického Q-Stopu několik 

možností. Už jen samotný fakt, že pokud se testovací zařízení zastaví z důvodu zvýšené 

chybovosti a zodpovědnému plánovači kvality okamžitě přijme e-mail o tom, co se vyskytlo 

za chyby a následně, i jak byl tento Q-Stop řešen systémovou obsluhou, vypovídá o tom, že 

jsou zařízení pod neustálou kontrolou. Jinak se dá většina záznamů, i několik měsíců zpětně, 

dohledat na podnikovém intranetu. 

U projektů, kde je na nějakém procesu využíván manuální Q-Stop, se záznamy o 

těchto Q-Stopech zapisují do záznamového formuláře pro manuální Q-Stop, viz obr. 11. 

 

Obr. 11 Záznamová karta pro manuální Q-Stop [16] 

2.3.6  Eskalační proces v řešení Q-Stop dle PNQ12002C 

Eskalační proces dle PNQ12002C (pracovní návod ve společnosti) má probíhat takto: 
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Pozn. Po dobu opravy zařízení technikem je pracovník údržby přítomen u opravy zařízení, 
pokud není technikem rozhodnuto jinak. 
Kontaktování pohotovosti (tzn. mimo běžnou pracovní dobu) je možné pouze v těchto 
případech: 

Pracovník údržby (FF1 ST, FF2 ST, FF SN DM) 
a) Pokračuje v rámci svých vědomostí a kompetencí v práci na identifikaci a odstranění poruchy na 

zařízení na základě informací v hlášení a telefonického upozornění. Opravy provádí postupně podle 
datu a času vytvoření hlášení. V případě naléhavosti řešení poruch určují prioritu pořadí provádění 
oprav vedoucí směn výrobních středisek, případně týmoví předáci.  

b) Pokud není schopen poruchu odstranit nebo do 120 min. identifikovat, předá zakázku na řešení 
technikům servisního oddělení a informuje je telefonicky nebo e-mailem.  

c) Pokud na zařízení nefunguje síť nebo síťové aplikace (např. trace), kontaktuje pracovník údržby 
telefonicky nebo e-mailem technika oddělení IT.  

 Mimo pracovní dobu kontaktuje údržba techniky na pohotovostních číslech. 
d) Během poruchy zapisuje provedené činnosti, příčiny poruchy, vadné díly, popis odstranění poruchy a 

navrhovaná preventivní opatření do výtisku hlášení, který je umístěn na stroji. 
e) Po ukončení poruchy předá zařízení zástupci výrobního střediska (systémové obsluze, týmovému 

předákovi, vedoucímu směny), který provede kontrolu a převzetí zařízení stvrdí podpisem výtisku 
hlášení.  

f) Uzavře hlášení a zakázku v systému, kam dopíše potřebné informace. 

Operátor 
a) Zahájí v rámci svých vědomostí a kompetencí práce spojené s identifikací a odstraněním závady na 

výrobku nebo zařízení. 

b) pokud není schopen závadu odstranit nebo do 10 min. identifikovat, informuje systémovou obsluhu 

(SO) o problému a činnostech, které provedl. 

c) při opakující se závadě informuje SO ihned. 

Porucha stroje 
a) Pokud poruchu odstraní, zapíše informace o 

poruše, jejích příčinách, způsobu řešení a délce 
trvání zásahu do elektronického provozního 
deníku.  

b) Pokud není schopen poruchu odstranit nebo do 
30 min. identifikovat, případně se porucha 
opakuje, informuje oddělení údržby  

 Vypsáním hlášení a založením zakázky, kde 
zapíše činnosti, které byly provedeny. 

 Telefonicky informuje pracovníka údržby, 
který je odpovědný za příslušnou 
technologickou skupinu stroje.  

c) Vytiskne hlášení a umístí je na stroj. 

 

Systémová obsluha 
Pokračuje v rámci svých vědomostí a kompetencí v práci na identifikaci a odstranění poruchy na zařízení 
nebo vyhledání příčiny závady na výrobku. 

 

Chyba je na výrobku 

a) V případě chyby na výrobku předat 

informaci na místo, kde chyba vznikla. Na 

tomto místě začíná eskalační proces od 

začátku.  

b) Záznam a řešení neshody v databázi Interní 

8D Report. QP projektu nebo jeho zástupce 

rozhodne o dalším průběhu či zastavení 

výroby. Mimo pracovní dobu QP rozhodne 

vedoucí směny o náhradním řešení (např. 

rozjezd nového výrobku). V případě 

nutnosti (např. urgentní odvolávky 

zákazníka) kontaktuje business tým 

managera. 

Technik servisu (PS TS PT/PE/TE, FF SN PP, LS IT) 
a) Pokračuje v práci na identifikaci a odstranění poruchy na zařízení na základě informací v hlášení a 

telefonického upozornění. 
b) Po odstranění poruchy informuje pracovníka údržby (telefonicky, e-mailem, zápisem do výtisku 

hlášení na stroji) o provedených činnostech, příčinách poruchy, vadných dílech, popisu odstranění 
poruchy a navrhovaných preventivních opatřeních. 
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I. porucha zařízení může ohrozit plánované vývozy; 
II. na směně jsou pracovníci, kterým není možno přidělit jinou práci. 
 
V ostatních případech bude porucha odstraněna následující pracovní den v běžnou pracovní 
dobu, přičemž oddělení údržby je povinno informovat přísl. servisní oddělení o vzniklé situaci. 
 

2.4 Q-Stop – reklamace výrobních vad na SMT 

Toto je asi nejméně zažitá funkce systému Q-Stop ve společnosti. Od doby, kdy se 

aktualizovaly záznamové formuláře právě o kolonku “info na SMT“ viz obr. 12, se začala 

centrální kvalita angažovat v tom, aby se tato možnost co nejvíce využívala. Proběhlo několik 

zaučovacích setkání s TP (týmový předák), kde se jim vysvětlovalo, co se po nich vlastně 

bude chtít. Výsledky jsou bohužel jen nárazově, a to hlavně v případech, kdy se jedná o velké 

kauzy.   

 

Obr. 12 Schéma postupu reklamace výrobních vad na SMT [17] 

 Na obr. 12 je přehledně zaznamenán celý postup, jak by měli TP na Backendu 

postupovat, zaevidují-li vadné výrobky, které mají původ vady na SMT. V první fázi by se 

měl kontaktovat  TP z SMT a zapsat informaci do záznamové karty na Backendu. Týmový 

předek z SMT by měl zapsat do záznamového formuláře informace, které obdržel. Následně 

TP z SMT označí vadný výrobek a společně s popisem konkrétní vady jej předá pro techniky 

SMT, kteří by měli stanovit příčinu vady a provézt odladění SMT, bude-li to potřeba. 

Provedená opatření se musí zapsat do záznamového formuláře a nahlásit zpět na Backend. 
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3. ROZBOR SLABÝCH MÍST SYSTÉMU JIDOKA VE SPOLEČNOSTI 

 Jeden z bodů této diplomové práce je rozbor slabých míst systému Jidoka ve 

společnosti, který je detailně popsán v předchozí kapitole. Pro systém Jidoka je stěžejní 

systém Q-Stop v této společnosti. Tento systém je kompletně popsán pomocí organizačních 

norem a předpisů, se kterými jsou všichni zaměstnanci seznámeni a měli by ho v plném 

rozsahu používat ve své práci. Spadá do něj i zpětná vazba na vady z předchozích procesů, 

což je ve společnosti velice diskutované téma, už jen z toho důvodu, že během výroby 

jakéhokoli výrobku tento výrobek projde několika procesy, což znamená, že než se dostane 

k expedici ze závodu, vznikne u tohoto výrobku několikrát interní vazba zákazník – 

dodavatel, hlavně mezi procesem osazování komponent na DPS (desky plošných spojů, viz 

obr. 13) na SMT linkách (viz obr. 14) a následnou výrobou a testováním na Backendu, kde 

tyto výrobky prochází dalšími procesy a různými testy. Tato zpětná vazba musí být rychlá, 

jednoduchá a lehce proveditelná, protože velkou roli tady hraje lidský faktor. Většinou se totiž 

jedná o vadné celé dávky nebo o vadné jednotky, u kterých se již bude muset určená osoba 

rozhodovat subjektivně, zda se již jedná o množství, které poukazuje na potenciální možnost 

vzniku většího počtu vad nebo se jedná o náhodnou vadu.  

 

Obr. 13 Ilustrační foto desky plošných spojů (DPS) [18] 
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Obr. 14 Ilustrační foto osazovací linky (SMT) [19] 

Během následujících bodů této kapitoly budou prezentovány analýzy z dat 

(z pracoviště oprav), která lze získat ve firemní databázi. Tyto analýzy by měly přidat větší 

váhu této problematice. Pomocí dat za období 6 měsíců bude vybráno několik 

nejproblémovější projektů, které mají nejvyšší počet záznamů z pracoviště oprav, kde se 

dávají všechny neshodné díly z výroby k analýze. Tato data se vyfiltrují do podoby, aby se 

dostaly údaje o projektech, které mají nejvyšší počet záznamů na vady z SMT linek.  

  V závěrečné části této kapitoly budou popsána všechna zjištěná slabá místa systému 

Jidoka ve společnosti. 

3.1 První analýza projektů, osazovaných na SMT linkách 

Tato analýza bude založena na informacích ze souboru dat za období od 1.12.2011 do 

1.6.2012, který obsahuje veškeré dostupné informace ze systému, který má za úkol 

shromažďování výrobních informací. Cílem je získat detailní informace o výrobcích, které se 

po Frontendu tvářily jako dobré, ale hned během prvního testování na Backendu, přesněji na 

ICT (In-circuit test), neprošly jako dobré.  

Tyto výrobky, které jsou označeny během testování jako chybné, se dle platných 

pracovních instrukcí odkládají na vyznačené místo pod SFM tabulí (Q-Stop přihrádky), odkud 

si tyto výrobky odebírá pracovník oprav, který následně na pracovišti oprav provede analýzu 

těchto výrobků. Dle informací z poslední výrobní operace (ICT), které si z výrobku vyčte 

pomocí DMX kódu (Data Matrix Code), zjišťuje pracovník oprav příčinu, proč tento výrobek 

neprošel tímto testem. Jakmile svou analýzu ukončí, je povinen výsledky své práce zapsat do 

systému. 
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Na základě těchto nastavených mechanismů je potom možnost dohledávat v databázi 

potřebná data pro další analýzy. 

3.1.1  Postup první analýzy 

Datový soubor se skládá z 21 sloupců, které obsahují různé informace, viz tab. 1. 

 

Tab. 1 Popis významu všech sloupců ze souboru dat určeného pro analýzu  

Sloupec Popis 

EVENT_DATE Datum zápisu 

PROD_FAMILY_FINE_TEXT Projekt 

PRODUCT_ID Označení projektu 

REP_COUNT Množství kusů 

WO_ID Číslo operace, kde probíhá zápis chyby 

SERIAL Data matrix kód 

CC Nákladové středisko 

REP_RESULT Výsledek analýzy: R-oprava, Z-šrot, O-není chyba  

REP_COMMENT Komentář k opravě 

WO_LINK Číslo operace, kde byla chyba identifikována 

PRODUCT_ID_LINK Aktuální označení projektu v době identifikace 

chyby 

F_MAIN Kód hlavní příčiny 

F_TYP Kód chybové operace 

Expr1013 Kód chyby 

F_LOCATION Označení, které komponenty se chyba týká 

COMP_ANALYSE Analýza komponenty Y/N 

PPM_KEY PPM  

datum reportu Datum, kdy byla data stažena z databáze 

F_CAUSE Kód chyby 

TERM_ID Terminál, kde byla analýza zapsána 

BUS_DIVISION Divize 
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Jako první byl vytvořen celkový přehled všech projektů, které měly v daném období 

vadné výrobky s příčinou na SMT, viz graf 1. 

 

Graf 1 Analýza údajů za období od 1.12. 2011 do 1.6. 2012 

Z grafu 1 je patrné, že projekt, který má největší množství záznamů, jich má dva a půl 

krát více než ostatní projekty, které jsou v pomyslném žebříčku za ním. Toto může být 

zapříčiněno i tím, že tento projekt je high runner a tudíž velké objemy vyrobených výrobků 

zároveň tvoří i vyšší objemy vadných výrobků. Toto však bude ještě v dalším průběhu 

analýzy ověřeno. 

Pod samotným názvem projektu se skrývá většinou více variant výrobků a podskupin, 

se kterými se bude detailně pracovat pouze u vybraných TOP projektů, u kterých se bude 

přesně analyzovat, které součástky, ve které variantě výrobku způsobují největší výpadky. Z 

celkového přehledu se vybralo TOP 20 projektů, viz graf 2. 

 Pro vytvoření tohoto grafu s celkovým přehledem o projektech nebyl prozatím brán v 

potaz  fakt, že některé výrobky, které se předají na pracoviště oprav k analýze, se nesmí 

opravovat i přesto, že samotná oprava by byla velmi jednoduchá a rychlá. Stěžejní dokument, 

který přesně popisuje, co a do jaké míry a v jakém počtu se smí na výrobku opravovat, je 

opravárenský koncept, který se vytváří před samotnou sériovou výrobou v dialogu se 

zákazníkem. Někteří zákazníci, s ohledem na kvalitu a specifičnost svých výrobků dokonce 

požadují nulové opravy pro své výrobky, což v konečném důsledku znamená, že vyskytne-li 

se na tomto výrobku jakákoli vada, tak místo opravy se tento výrobek automaticky šrotuje. 

Tohle samozřejmě ovlivňuje do jisté míry samotnou výrobu a její cíle spojené se šrotací 

vadných výrobků ve výrobě. 
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Graf 2 TOP 20 projektů – celkové součty záznamů 

 

Předchozí graf je dále upraven tak, aby bylo vidět u 20 TOP projektů, z jaké části 

v poměru k celkovému počtu se jedná o výrobky opravené a šrotované, viz graf 3. Červená 

část značí počet šrotovaných výrobků, navíc s přesným popisem, o kolik kusů se jedná, a žlutá 

část znázorňuje počet opravených výrobků, poté co analýza na opravárenském stanovišti 

potvrdila, že příčina této chyby je na SMT lince.      

 

 

Graf 3 Přesnější rozdělení u TOP 20 projektů 
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 Graf 3 jasně vypovídá o tom, že u většiny projektů, které se dostaly mezi TOP 20 

nejhorších v daném časovém období, je možnost opravování těchto vad. Přesnější rozdělení 

jak pro opravené výrobky, tak i pro šrotované výrobky je v grafu 4 a v grafu 8.   

 

Graf 4 TOP 20 projektů – opravené vady 

3.1.2 Detailní analýza opravovaných vadných výrobků 

Při detailním rozdělení z jakých vad, na jaké variantě či podskupině výrobku se 

skládají hodnoty prvních tří projektů, lze potom pěkně vidět, která vada má nejvyšší četnost. 

Z grafu 5 lze vyčíst, že u projektu Ford DCU MCA, více než polovinu všech vad tvoří 

součástka K300. Během detailnější analýzy bylo zjištěno, že většina vadný výrobků měla jako 

příčinu nedostatečně zapájený pin relé (viz obr. 15), který se musel dopájet. Pro představu je 

přiložen osazovací plán tohoto projektu i s přesným umístěním této komponenty, viz obr. 16. 

 

Graf 5 Ford DCU MCA Front – rozbor vadných výrobků 
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Obr. 15 Nedostatečně zapájený pin komponenty K300 

 

 

Obr. 16 Osazovací plán pro Ford DCU MCA Front [20] 

 Druhý projekt v pořadí se odlišuje od prvního tím, že zde není jedna problémová 

součástka, která způsobuje větší půlku všech vad tohoto projektu. Naopak, více než 60 

různých součástek má v tomto případě výskyt menší než 5. Za pozornost tak stojí pouze 

součástka V300, která se dohromady vyskytuje ve 45 případech z celkových 286, viz graf 6. 
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Graf 6  Ford V34 GP PJB – rozbor vadných výrobků 

 Také třetí projekt v pořadí nemá jasně identifikovatelnou součástku, která by způsobila 

nezanedbatelnou část vadných výrobků, viz graf 7. Dá se říci, že jako v předchozím případě 

více než 68 součástek má v daném období výskyt méně než 4. Díky této situaci nelze provést 

ani Paretovu analýzu, která by v ideálním stavu odhalila součástky, které se nejvíce podílí na 

výskytu vadných výrobků. 

 

Graf 7  Ford X Carline KVM – rozbor vadných výrobků 

 

 Z posledních dvou analýz je patrné, že zde není problém s konkrétní jednou 

komponentou, jako je tomu u prvního projektu. Z toho plyne, že jednotlivý výskyt vadných 

komponent je v poměru k danému časovému období zanedbatelný. 
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3.1.3 Detailní analýza šrotovaných vadných výrobků 

Stejným způsobem se postupovalo i na kategorii vadných výrobků, které se ale po 

analýze musely šrotovat z důvodu zákazu oprav. Jak již bylo zmíněno, tyto výrobky navyšují 

množství šrotovaných výrobků ve výrobě, což má ovšem špatný vliv na plnění výrobních, 

potažmo podnikových cílů. V tomto případě musí být nápravná opatření k zamezení vzniku 

vadných výrobků po SMT co nejefektivnější.  

Nejprve se vytvořil přehled TOP 20 projektů, které mají nejvyšší počet vadných 

výrobků, které se po analýze na opravárenském pracovišti musejí šrotovat, viz graf 8. 

V daném období bylo celkově vyšrotováno více než tisíc výrobků. 

 

 

Graf 8 TOP 20 projektů – šrotované vady 

 

 Tak jako v předchozím případě, pozornost byla opět zaměřena na první tři projekty, u 

kterých se udělala detailní analýza, které vady součástek způsobují tak vysoké šrotace a zda se 

jedná jen o pár problémových součástek nebo celou řadu.  

Po vyfiltrování potřebných dat pro první projekt byl vytvořen graf 9, kde je jasně 

vidět, že větší polovina, přesněji 101 výrobků ze 193 vadných, se šrotovalo právě na vadu na 

součástce IC400 viz obr. 17, kde byl identifikován můstek mezi piny, který způsobil zkrat na 

této součástce. Ta samá příčina je i u druhé nejvíce se vyskytující součástky IC101. Třetí 

nejpočetnější součástka, na které se vyskytují vady, je IC100. Zde je problém s pájecí pastou, 

které není v některých částech nanesena dostatečně, což zapříčinilo, že některé piny této 

součástky nejsou dostatečně zapájeny. Zbylých 46 vadných výrobků z celkových 193 je 
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složeno z vad na 16 různých součástkách, které se vyskytují v počtu jeden až tři výskyty 

z celku.         

 

Graf 9 Ford DCU MCA Front – rozbor vadných výrobků  

 

 

Obr. 17 Ilustrační foto – součástka IC (integrovaný obvod) [21] 
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Graf 10 VW XC VGW – rozbor vadných výrobků 

 Graf 10 znázorňuje rozbor vadných výrobků pro projekt VW XC VGW, kde je 

největší problém se zkraty na komponentách. U projektu Daimler PSCM ECU způsobuje 

polovinu vadných výrobků problém s cívkami (L010, L011, L012, L013), které jsou 

mechanicky poškozené, viz graf 11.    

 

Graf 11 Daimler PSCM ECU – rozbor vadných výrobků 
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3.2 Druhá analýza projektů, osazovaných na SMT linkách 

Po více než půl roce od první analýzy se provedla druhá, tentokrát za období od 9.7. 

2012 do 24.1. 2013, která opět čerpala z dat z podnikové databáze. Na základě těchto 

nových dat, se mohlo analyzovat, co se zlepšilo, jaký je vůbec vývoj výrobků s vadami 

z SMT linek, jestli se podařilo množství těchto výrobků snížit celkově nebo alespoň u 

vytipovaných projektů atd. Základní soubor doznal jedné změny od minula a to takové, že 

byl přidán jeden sloupec, který je označen “popis chyby“ a obsahuje slovní, heslovitý popis 

dané vady. 

3.2.1 Postup druhé analýzy 

Na začátku i této analýzy byl vytvořen celkový přehled všech projektů, viz graf 12.   

 

Graf 12 Analýza údajů za období od 9.7. 2012 do 24.1. 2013 

 

 Jak již tento první graf napovídá, v tomto sledovaném období se vyskytlo ve výrobě 

více vadných jednotek, které mají příčinu na SMT linkách, než v období minulém. Tento fakt 

upozorňuje na zvyšující se trend, což je pro společnost varováním.  

Oproti první analýze byla nyní vytvořena sestava TOP 10 projektů viz graf 13, která 

byla poté stejně jako v první analýze ještě rozložena na poměry mezi opravenými a 
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šrotovanými výrobky z celku viz graf 14. Tak jako u celkové sjetiny výsledků za dané období 

byl vidět nárůst vadných jednotek oproti minulému období, tak i co se týče množství 

šrotovaných výrobků, po analýze na opravárenském stanovišti, jde vidět zhoršující se trend.   

Jak výrobky, které se po prokázání vady opravovaly, tak i ty, které se dále šrotovaly, 

se budou detailněji analyzovat v následujících krocích.    

 

Graf 13 TOP 10 projektů – celkové součty záznamů 

 

 

Graf 14 Přesnější rozdělení u TOP 10 projektů 
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3.2.2 Detailní analýza opravovaných vadných výrobků 

Pokud se srovná výsledný graf z analýzy za předchozí období (graf 4) s aktuálním 

grafem, zjistí se, že co se týče objemu výrobků, které se musí po analýze na opravárenském 

pracovišti opravit, je téměř shodný. V předchozím analyzovaném období se muselo opravovat 

5932 vadných výrobků, zatímco v tomto období bylo celkem opraveno 6097 vadných 

výrobků. 

 Co ovšem totožné s předchozím obdobím zdaleka není, je rozčlenění projektů, které 

se musejí nejvíce opravovat, viz graf 15. Jak již jsem popisoval výše, toto může být 

zapříčiněno třeba poklesem nebo navýšením výroby daného projektu. 

 

Graf 15 TOP 10 projektů – opravené vady 

Ve zmíněném období, z něhož byla použita data pro tuto analýzu, se nejhůře jeví 

projekt Ford X Carline KVM, který i v předchozím období byl mezi top nejhoršími projekty. 

Výsledky u tohoto projektu se odlišují od ostatních projektů hlavně tím, že nelze definovat 

pár hlavních příčin - součástek, které tvoří většinu vadných výrobků, detail, viz graf 16.  Zde 

je vidět, že opravdu nelze přesně určit, která vada, na které součástce nebo součástkách tvoří 

většinu vadných výrobků. Za pozornost tak stojí součástka Z501, na které se vyskytla vada ve 

37 případech a součástka T545, u které byla identifikována vada ve 35 případech. Pokud toto 

ovšem srovnáme s grafem 7, zjistíme, že se neopakuje ani ta malá četnost u top součástek 

z grafu 7 a v grafu 16 lze vidět úplně jiné komponenty než v grafu 7. 
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Graf 16 Ford X Carline KVM – rozbor vadných výrobků 

Graf s úplně odlišnými parametry než v předchozím případě (graf 16), je po sestrojení 

detailu pro projekt VW CX VGW graf 17, kde je jasně vidět, že o většinu vadných výrobků se 

postaral problém se špatně zapájeným pinem konektoru. Po detailním pátrání se navíc 

dohledalo, že se z velké části jednalo o jednorázový výpadek, protože celých 262 výrobků má 

zápis vady ze dne 6.10. 2012. Pokud by tedy tato vada ze zmíněného dne nebyla započtena do 

celkového půlročního hodnocení, tento projekt by figuroval na dolních pozicích v žebříčku 

nejhorších projektů v daném období.  

 

Graf 17 VW XC VGW – rozbor vadných výrobků 
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U třetího projektu v pořadí, JD MECA Rear, byla u jedné šestiny výrobků 

identifikována vada na součástce V4401, přesněji neúplný pájecí spoj, viz graf 18. 

V předchozím půlročním hodnocení se tato součástka vyskytla pouze pětkrát, což vykazuje 

velké zhoršení. 

 

Graf  18 JD MECA Rear – rozbor vadných výrobků 

3.2.3 Detailní analýza šrotovaných vadných výrobků 

Bylo použito podobné srovnání dosud analyzovaných období, jako u vadných 

výrobků, které se opravovaly, a došlo se k závěru, že počet vadných výrobků, které se 

šrotovaly z důvodu identifikované vady z SMT linek, se více než dvojnásobně navýšil. 

V předchozím období se zaznamenalo něco přes tisíc vadných výrobků, které se šrotovaly. 

V tomto období je to počet necelých dva a půl tisíce výrobků. Velký podíl na tom má projekt 

Renault T4 BCM viz graf 19, který tvoří jednu třetinu z celkového počtu. 

  Při detailním rozboru vadných výrobků projektu Renault T4 BCM, viz graf 20, bylo 

zjištěno, že největší identifikovatelná položka, co se týče množství vadných výrobků s vadou 

na dané součástce, je dle sloupce F_Location (viz tab. 1) zkrat, což je pochopitelně špatně, 

protože tento sloupec udává popis o tom, na které součástce se vyskytla chyba. Takováto 

informace je nic říkající, protože zkrat mohl nastat na různých místech na DPS. Ještě se 

ověřilo, zda nešlo o nějakou krátkodobou akci, jeden špatný nájezd na SMT lince, ale toto se 

nepotvrdilo, protože výskyt této vady je rovnoměrně rozdělen v celém půlročním období, ze 

kterého data pocházejí. 
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Graf 19 Top 10 šrotovaných projektů 

 

 

Graf 20 Renault T4 BCM – rozbor vadných výrobků 

 

 U projektu Webasto TT EVO je úplně jiný problém než u předchozího projektu. Na 

grafu 21 je vidět, že skoro 100% vadných výrobků, které se musí po analýze šrotovat, má 

vadu na součástce IC900, přesněji je zde můstek mezi piny součástky, který vytváří zkrat. 

Opět se jedná o trvalou vadu, která se projevila v každém měsíci. 
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Graf 21 Webasto TT EVO – rozbor vadných výrobků 

 U projektu ZKW Headlamp L6 BMW je opět problém obecného popisu ve sloupci 

F_Location, kde místo konkrétní součástky, je uvedeno pouze “cívka“. I druhá největší 

příčina vadných výrobků je přinejmenším podezřelá, protože chybějící součástky by měla 

stoprocentně odhalit AOI (automated optical instection) po procesu SMT osazování. Pokud se 

ovšem DPS osazuje z obou stran, je možné, že některé těžší součástky mohou během 

osazování v pořadí druhé strany odpadnout (hlavně v peci, kde jsou vysoké teploty). Jelikož 

se následně kontroluje v AOI právě osazovaná strana DPS, může se stát, že výrobky 

s chybějící součástkou odejdou na další operaci jako dobré. Toto je hlavně otázka vývoje 

designu rozmístění součástek na DPS. 

 

Graf 22 ZKW Headlamp L6 BMW – rozbor vadných výrobků 
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3.3 Dotazník pro plánovače kvality 

Jelikož je ve společnosti, kde byla řešena tato diplomová práce, stále více nových 

pracovníků na pozici plánovače kvality, byl vytvořen v rámci analýzy aktuálního stavu 

anonymní dotazník, který mapuje stav znalostí plánovačů kvality na FF1 o datovém souboru 

s daty z pracoviště oprav, viz příloha 3. Je možné, že někteří s tímto souborem dat vůbec 

nepracují nebo ho dokonce ještě ani neviděli.  

Před samotným vyplněním dotazníku dostali plánovači kvality jednostránkový manuál, 

jak s daným souborem pracovat a co tam mohou najít, viz příloha 4. 

Cílem tohoto dotazníku bylo získat informace o tom, se kterými daty/sloupci v databázi 

plánovači kvality pracují, zda mají podobný náhled na některé nepotřebné a matoucí 

informace a co jim naopak v databázi chybí.   

 

3.4 Odhalená slabá místa v systému Jidoka 

Na základě výsledků předchozích analýz, kde se pracovalo s daty z podnikové databáze 

a vycházelo se i z osobních zkušeností a porovnání aktuálního stavu s nastavením systému, 

(viz kapitola dva), byla odhalena slabá místa hned v několika oblastech. Jedná se o zapisování 

údajů o vadných výrobcích na opravárenském pracovišti, vypisování údajů do záznamových 

formulářů na SFM tabuli a samotnou práci plánovačů kvality při nastavování kvalitativních 

parametrů. 

3.4.1  Zadávání údajů o vadných výrobcích do databáze  

Předpoklad pro to, aby se s daty z databáze dalo pracovat, je ten, že zodpovědné osoby 

za zadávání informací do systému toto budou dělat správně. Nemělo by se stát, že se jeden 

výrobek navede do systému čtyřikrát (viz červené označení v tab. 2). Pokud se skenuje DMX 

kód výrobku do systému, musí být aktivní anglická klávesnice, jinak se dostane nepoužitelný 

zápis (viz modré označení v tab. 2).  

Do popisu vady se má zapsat jasná informace, ne slovo “špatně“ (viz oranžové 

označení v tab. 2). Ve sloupci F_LOCATION musí být přesný název součástky, ne obecný 

popis (viz fialové označení v tab. 2). Tyto nesprávné údaje a mnohé další snižují 

důvěryhodnost dat a práci s nimi. 
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Tab. 2 Přehled některých nedostatků při zadávání informací do systému 

 

3.4.2 Záznamové formuláře 

V kapitole 2 bylo přesně popsáno, co se má dělat dle platných pracovních instrukcí, 

pokud se vyskytnou neshodné, potažmo vadné výrobky ve výrobě. S těmito normami a 

pracovními postupy jsou zaměstnanci seznámeni a toto seznámení navíc stvrzují svým 

podpisem.  

Při kontrole zaměřující se na aktuálnost a shodu v záznamech v záznamových kartách 

na Backendu a Frontendu (viz obr. 18 až 22) bylo zjištěno, že je zde minimální provázanost a 

záznamové karty u SMT linek obsahují i dva roky staré záznamy, což je v přímém rozporu 

s tím, že tyto karty se považují za živý dokument výroby, který by měl informovat o 

aktuálních událostech. 

 

Obr. 18 Záznamová karta SMT linky 
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Obr. 19 Záznamová karta Backend 

 

 

Obr. 20 Záznamová karta SMT linky 

 

 

 

Obr. 21 Záznamová karta SMT linky 
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Obr. 22 Záznamová karta SMT linky 

 Z těchto obrázků je patrné, že se informace do záznamových karet nezapisují a pokud 

ano, tak je většinou tento zápis nekompletní. 

 

3.4.3 Nastavení kvalitativních parametrů pro projekty 

Řeč je o samotném nastavování limitů pro Q-Stop, přípravě odkládacích míst pro 

neshodné výrobky, výběr správných záznamových karet pro SFM tabuli, nastavení 

případných výjimek ze systému Q-Stop, atd..  

 Některé projekty mají špatně nastaveny limity pro systém Q-Stop. Odkládací místa pro 

manuální Q-Stop jsou složena ze tří barev (žlutá, oranžová, červená), ale v příslušných 

instrukcích není uvedeno, která barva co znamená. Chybí označení na zařízeních, zda se řídí 

manuálním nebo automatickým systémem Q-Stop. Ve výrobní buňce, kde je několik procesů, 

z nichž některé mají automatický Q-Stop a některé manuální, je na SFM tabuli použita 

záznamová karta pro automatický Q-Stop, což je špatně. Není vyplněna tabulka o výjimkách 

z manuálního systému Q-Stop, i když je výjimka definována.  
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4. NÁVRHY OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ SLABÝCH MÍST 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole 2, ve společnosti funguje dobře propracovaný systém 

Jidoka a pomocí nástrojů, jako jsou manuální a automatický Q-Stop se dá docela dobře 

kontrolovat a řídit chod zařízení ve výrobě. Při hlubším pohledu do problematiky vadných 

výrobků ve výrobě se dá zjistit, že se nejedná jen o kontrolu, zda dané zařízení nevyrábí 

vadné výrobky a pokud ano, ať se zastaví a přijde ho někdo opravit, ale jde i o správné 

nastavování kvalitativních parametrů a celkové hledání opatření a řešení pro vzniklé problémy 

a na to navazující komunikace mezi procesy, na což upozorňuje kapitola 3. 

 Na vybraných projektech se v této kapitole definují návrhy opatření pro problémy 

s vadnými výrobky po SMT za předpokladu eliminace definovaných slabých míst v systému 

Jidoka z předchozí kapitoly. 

 

4.1 Návrh opatření k odstranění nesprávného zadávání údajů o vadných 

výrobcích do databáze a pro zlepšení práce s daty z databáze 

Všechna slabá místa, která byla identifikována v kapitole 3, mají stejný problém – lidský 

faktor. Záleží opravdu jen na samotném pracovníkovi oprav, jaké informace do systému vloží. 

Na druhou stranu, pokud tito pracovníci nedostanou zpětnou vazbu od těch, kteří s touto 

databázi dále pracují a kteří jsou ti oprávnění k tomu říci, které informace jsou zapsány špatně 

atd., není se čemu divit, že informace zapisují tak, jak je zapisují. Možná i z toho důvodu, že 

si myslí, že s těmito informacemi nikdo dál nepracuje. 

Jako jedno z možných řešení by bylo, kdyby se v některých sloupcích zamezilo možnosti 

volného zápisu a musela by se pouze dosazovat informace z předem nastaveného výběrového 

pole. Ke každému poli by se mohl také přidat komentář, který by popisoval jaká informace, 

by zde měla být zaznamenána.  

Bylo by dobré také sjednotit některé popisy vad, aby se zamezilo tomu, že bude jedna 

vada popsána pěti různými popisky, což je poté zbytečná komplikace během filtrování dat. 

Všechny tyto návrhy by bylo dobré podpořit i tím, že by se společně se zápisem 

informací do systému zapsal i údaj o tom, kdo tento zápis provedl, ne jenom ze kterého 

počítače byl záznam odeslán do systému. 

V tabulce 3 jsou popsány veškeré poznatky a návrhy k danému sloupci v databázi, které 

by měly pomoci k lepší orientaci a práci v této databázi. 
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Tab. 3 Poznatky z práce s danými sloupci (údaje za posledních 15 měsíců)   

Sloupec Popis + Poznatek 

EVENT_DATE Datum zápisu – tato informace nesmí chybět, pokud 

chcete udělat analýzu za dané časové období, popřípadě 

připravit přehled o tom, ve které dny, kolik bylo 

analyzováno výrobků 

PROD_FAMILY_FINE_TEXT Projekt – základní informace pro filtraci v databázi 

PRODUCT_ID Označení projektu – základní informace pro filtraci v 

databázi 

REP_COUNT Množství kusů – pokud je ve sloupci SERIAL naveden 

DMX kód, tak musí být množství vždy 1 

WO_ID Číslo operace, kde probíhá zápis chyby – uvádí, zda se 

jedná o opravu po ICT, konečné zkoušce atd., důležité 

pro selekci problémových procesů 

SERIAL Data matrix kód – důležitá informace, mohu si díky 

němu dohledat v jiném systému, jak dále postupoval 

v procesech tento opravený výrobek 

CC Nákladové středisko – pro detailní analýzu projektu 

nepotřebný údaj 

REP_RESULT Výsledek analýzy: R-oprava, Z-šrot, O-není chyba,  – 

základní informace pro filtraci v databázi 

REP_COMMENT Komentář k opravě – 97% záznamů nemá komentář 

WO_LINK Číslo operace, kde byla chyba identifikována - uvádí, 

zda se jedná o výpadek na ICT, konečné zkoušce atd., 

důležité pro selekci problémových procesů, Docela to 

dubluje informace ze sloupce WO_ID 

PRODUCT_ID_LINK Aktuální označení projektu v době identifikace chyby – 

pokud je tento sloupec vyplněn, obsahuje vždy ty samé 

údaje, jako sloupec PRODUCT_ID 

F_MAIN Kód hlavní příčiny – uvádí, zda se jedná o výrobní, 

vývojovou, dodavatelskou atd. chybu, 99,9% má číslo 4 

= výrobní vada, pro selekci nepodstatný údaj 
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Tab. 3 Poznatky z práce s danými sloupci (údaje za posledních 15 měsíců) - pokračování  

 

 

 

4.2 Návrh opatření pro správné nastavování kvalitativních parametrů pro 

projekty a správné užívání záznamových formulářů 

Důsledkem vyšší fluktuace na pozici plánovače kvality ve společnosti dochází k tomu, že 

nově příchozí pracovníci nemají dostatečné povědomí o všech oblastech, které musí v rámci 
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systému Jidoka kontrolovat a nastavovat i přesto, že je vše detailně popsáno v podnikové 

dokumentaci, viz kapitola 2.  

Jako východisko ze zmíněného faktu výše se jeví možnost přidání systému Jidoka, 

potažmo Q-Stop do matice zaškolení nově příchozích plánovačů kvality. Byl by to tedy 

samostatný bod, který by musel být vysvětlen a názorně předveden novému pracovníkovi 

pověřenou osobou nejpozději do 10. týdne od nástupu nového pracovníka do společnosti. 

Určitě opodstatněný je i návrh, aby se jednou měsíčně připravil centrální kvalitou report o 

top projektech, které mají největší objemy vadných výrobků z SMT linek a o projektech, u 

kterých jsou nejvyšší částky za šrotaci vadných výrobků z SMT linek. Toto samozřejmě 

přiláká pozornost managementu, který by měl svým postojem k řešení těchto problémů, 

přispět k dodržování systému Jidoka, včetně správného vypisování záznamových formulářů a 

aktivní komunikace. Samotný plánovač kvality tuto zpětnou vazbu bude muset více 

monitorovat, protože pokud bude mít svůj projekt mezi top nejhoršími projekty, bude muset 

reportovat aktuální stav na své nadřízené. 

4.3 Návrh opatření pro projekt Ford DCU MCA Front 

 Tento projekt měl v rámci analýzy pro období od 1.12. 2011 do 1.6. 2012 nejhorší 

výsledky ze všech projektů. Hlavně co se týče výrobků, které se musely po odhalené vadě na 

Backendu opravovat.  

 Jeden z prvních návrhů opatření je “oživit“ zpětnou vazbu z Backendu, jelikož na 

SMT lince si myslí, že jsou schopni všechny výrobky s touto vadou odhalit. Dále svolat 

schůzku se zástupci oddělení techniků, kteří mají na starost odlaďování SMT linek a ukázat 

jim graf za poslední analyzované období. Dále by se měl po každém nájezdu na SMT lince 

udělat report z tohoto nájezdu, co se upravovalo, kolik bylo vadných výrobků atd. a sledovat 

trend společně s množstvím vadných výrobků odhalených na tuto vadu na Backendu. 

 Určitě by i pomohla namátková vizuální kontrola této komponenty na rentgenu 

v průběhu osazování na SMT. 

 Dále pak zjistit, jaké jsou možnosti kontroly této součástky na AOI.     

4.4 Návrh opatření pro projekt Renault T4 BCM 

V analýze za druhé období se tento projekt ukázal jako vůbec nejhorší, co se týče 

množství výrobků, které se musí po analýze na opravárenském pracovišti šrotovat. 
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S celkovým objemem 769 vadných výrobků se dokonce postaral o 1/3 všech šrotovaných 

výrobků.  

 Jedno z prvních opatření bylo rozklíčovat, jaká vada se přesně ukrývá pod označením 

“zkrat“ v databázi. 

Dále bylo navrženo sledovat výrobky s vadou na komponentě IC111 detailně a 

následně udělat schůzku s techniky, kteří nastavují SMT linky a AOI, aby se vyjádřili 

k možnostem, které jsou reálně proveditelné a snížily by výskyt této vady, viz obr. 23. 

Některé vadné výrobky se také poslaly do naší laboratoře, aby se provedla analýza DPS.  

 

Obr. č. 23 Můstky mezi piny procesoru IC111 

Další z  návrhů byl ten, aby se všechny vadné výrobky s touto vadou, předtím než se 

vyšrotují, ukázaly technikovi pro AOI, aby se k nim vyjádřil, proč je AOI nebylo schopné 

odhalit a zda je možnost pomocí těchto výrobcích AOI odladit.  
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5. VYHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ 

V této kapitole bude provedeno vyhodnocení navržených opatření, která zazněla 

v předchozí kapitole a jsou již ukončená. 

5.1 Vyhodnocení navržených opatření k odstranění nesprávného 

zadávání údajů o vadných výrobcích do databáze a pro zlepšení práce 

s daty z databáze 

Jak bylo zmíněno v kapitole tři, byl iniciován dotazník, který měl přinést informace o 

tom, jak se pracuje plánovačům kvality s daty z databáze. Plánovači se zde vyjádřili k tomu, 

se kterými daty pracují a které jsou pro ně matoucí a nepoužívají je. Po odevzdání těchto 

anonymních dotazníků mohlo dojít k vyhodnocení. Anonymní dotazník to byl proto, aby se 

zabránilo tomu, že daný plánovač kvality raději zatrhne, že vše používá, aby nevypadal 

nezasvěceně, že s něčím nepracuje nebo dokonce, že něčemu nerozumí.  

Součástí tohoto dotazníku byly i dvě otázky k rozepsání a to: 

1) Která informace Vám v datovém souboru ještě chybí? 

2) Uvítali byste, kdyby v rámci dalšího sloupce byla informace, na které SMT lince 

byla komponenta osazena? 

U první otázky bylo nejvíce odpovědí, že jsou informace dostačující, ale byly tam i 

odpovědi, které si přály přidat informace přímo o tom, kdo danou vadu zapisuje, ne jen číslo 

počítače, poněvadž některé zápisy nemají hlavu ani patu a bylo by dobré někdy vědět, kdo 

přesně informace zapisoval. Dále byl ještě požadavek na informaci o směně, na které se daná 

vada zapsala. 

Druhá otázka vygenerovala pouze odpovědi ANO/NE a většina byla kladných. Tuto 

informaci by v databázi uvítalo hodně plánovačů kvality co nejdříve, protože někteří mají 

projekty, které se mohou najíždět na více SMT linkách, pro tyto projekty uvolněných. Díky 

této informaci by se do budoucna mohly hodnotit přímo SMT linky, která SMT linka 

produkuje největší množství vadných výrobků, které se odhalí až na Backendu a ne jen 

samotné projekty. Mělo by to i přínos v tom, že by se dříve mohla odhalit vada s některou 

komponentou skrz více projektů, která je problematická na dané SMT lince. 

Samotný dotazník nakonec vyplnilo 18 plánovačů z oslovených 28. V rámci 

vyhodnocení lze konstatovat, že ze stávajících 22 sloupců/informací pouze 7 využívají všichni 

dotázaní (viz graf 23). Mezi těmito sedmi jsou základní informace: kdy, jaký projekt, DMX 

výrobků, zda šlo o opravu či šrot, která komponenta a popis chyby, což se dalo čekat. Naopak, 
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pouze jeden sloupec označilo 100% dotázaných, že jej vůbec nepoužívají. Tyto výsledky 

budu dále konzultovat přímo s centrální kvalitou.    

 

Graf 23 Výsledný graf složený z výsledků dotazníku mezi plánovači kvality na FF1 

 

5.2 Vyhodnocení navržených opatření pro správné nastavování 

kvalitativních parametrů pro projekty a správné užívání záznamových 

formulářů 

Zavedení nápravných opatření u těchto slabých stánek systému Jidoka záleží na 

rozhodnutí managementu společnosti, který se začal zabývat předloženými návrhy. Doposud 

proběhlo detailní seznámení nových pracovníků s celým procesem řešení neshodných dílů, 

které bylo prezentováno na konkrétních případech ve výrobě. 

 

5.3 Vyhodnocení pro projekt Ford DCU MCA Front 

 Poté co se po první analýze ukázalo, že má tento projekt problémy s nedostatečně 

zapájeným pinem komponenty K300, rozeběhly se nápravné opatření k této vadě ve větším 

rozsahu. Jelikož se začaly používat záznamové formuláře, jak praví pracovní návody ve 

společnosti, byl díky těmto záznamům problém více vidět a na jeho řešení slyšelo čím dál, tím 

více lidí. Přidala se kontrola po SMT osazování, která má za úkol odhalovat, právě vady 
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s nedostatečně zapájenými piny komponenty K300. Navíc, se vše hlídalo i pomocí rentgenu 

viz obr. 24, který měl potvrdit, zda jsou piny dobře zapájeny. 

 

Obr. 24 Rentgenový snímek komponenty K300 

 

 Při vyhodnocení dat za druhé půlroční období (viz graf 15) se potvrdilo to, že 

nápravná opatření byla účinná, protože výskyt vad na komponentě K300 byl v prvním období 

celkově 319 vad a ta samá komponenta měla ve druhém období vad pouze 27, viz obr. 25. 

 

 

 Obr. 25 Srovnání dvou půlročních období na vadu na komponentě K300 

Tímto snížením výskytu vadných součástek po ICT se ušetřil čas, který by pracovníci 

oprav věnovali opravám, přesněji dopájení pinu komponenty K300. Pokud by se to převedlo 

na finanční úsporu, jednalo by se o úsporu v řádech tisíců korun českých za zhruba 
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šestiměsíční období. K této opravě se musí ještě připočíst čas, který tento pracovník stráví 

tím, že danou opravu výrobku musí ještě navést do systému s přesným popisem své činnosti.  

5.4 Vyhodnocení pro projekt Renault T4 BCM 

Komunikace a zpětná vazba v rámci tohoto projektu o mnoho zlepšila. Jednou týdně 

se u SMT linky scházeli všichni, kdo měli k této vadě co říci. 

Dále se odhalilo, že výrobky, které jsou navedeny do systému s vadou “zkrat“, která 

měla největší podíl na vadných výrobcích, se pojí ke komponentě IC111, což rázem po 

přerozdělení hodnot v grafu 20, s této komponenty udělalo nejvíce problémovou, viz graf 24.  

 

Graf 24 Přerozdělené hodnoty pro analýzu nejzávažnějších vad 

Co se týče ověření možnosti lepší kontroly pomocí AOI, která závisí také na tom, zda 

v okolí kritické komponenty neleží nějaké vysoké komponenty, které by bránily kontrole, se 

ale nepotvrdila tato překážka, viz obr. 26. Přesnější odladění by produkovalo pseudochyby.       
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Obr. 26 Osazovací plán pro Renault T4 BCM [22] 

 

Pro porovnání množství vadných výrobků, jsou k dispozici pouze data z následujícího 

měsíce po nastavení nápravných a preventivních opatření. Během tohoto měsíce bylo 

zaznamenáno 25 vadných výrobků s identifikovaným zkratem na komponentě IC111, což 

potvrdilo i výsledek práce naší laboratoře, která nám sdělila, že je zde problém přímo na DPS. 

Jedná se o to, že v místě, kde se na DPS osazuje komponenta IC111, není dostatečná vrstva 

stop laku, která by zabránila vzniku můstků, které tvoří zkrat na výrobcích, viz obr 27. 

 

Obr. 27 Místo mezi piny je šedé, bez vrstvy stop laku  
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 Byla udělána i simulace toho, kdyby na DPS tato vrstva stop laku byla, viz obr. 28 a 

výsledek hovořil jasně, toto je cesta, kterou je nutné se ubírat. Je jasné, že pouze úpravou na 

SMT, není možné zabránit vzniku této vady, a proto musí nastat nová komunikace 

s dodavatelem DPS, který by měl obdržet nový požadavek na parametry DPS a 

implementovat jej u sebe ve výrobě.  

 Je pochopitelné, že se tato změna projeví až za několik týdnů, až se do společnosti 

dostane první várka upravených DPS od dodavatele. Mezitím se bude projekt dále sledovat a 

a další kroky se zaměří na komponentu D33, která je druhá v pořadí, co se týče četnosti 

výskytu. U této komponenty se jedná o problém s otočením této součástky během osazování.  

  Je zde velký příslib toho, že až se začne osazovat na nových DPS, výskyt vadných 

výrobků se zkratem na komponentě IC111 bude nulový, což ušetří desetitisíce korun českých, 

které by se za stávajících podmínek vynaložily za šrotoci.  

 

 

Obr. 28 Řez pinů i s viditelnou vrstvou stop laku mezi piny 
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Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na analýzu a zlepšení systému JIDOKA ve výrobě 

elektronických komponent. 

První kapitola této diplomové práce se zaměřuje na popis metody autonomizace Jidoka, 

na její historii vzniku, kde se nejvíce využívá a proč, dále pak na nástroje metody Jidoka  a 

také na popis metody JIT, která nejlépe funguje ve společné vazbě právě s metodou  Jidoka. 

Vše je dáno do kontextu s vývojem TPS.  

V další kapitole je popsáno, jak funguje systém Jidoka ve společnosti, v níž byla tato 

diplomová práce tvořena. Popis zahrnuje, jak je systém Jidoka aplikován, jaké se používají 

nástroje, podle čeho se tento systém řídí, včetně názorných ukázek. Detailně je zde popsána 

aplikace systému Q-Stop. 

Rozboru slabých míst systému Jidoka v dané společnosti se věnuje třetí kapitola této 

práce. Mimo samotný popis slabých míst se zde pracuje také s daty z firemní databáze, díky 

kterým mohl být analyzován stav všech projektů. Tyto analýzy by měly dokázat to, že zpětná 

vazba mezi jednotlivými procesy je velmi důležitá. 

Ve čtvrté kapitole jsou definovány návrhy nápravných opatření, které by měly vést ke 

zlepšení systému Jidoka ve společnosti a hlavně k posílení důležitosti zpětné vazby mezi 

Frontendem a Backendem, která by měla informovat o odhalených vadách z SMT linek. 

Cílem je snížení výdajů na šrotaci vadných výrobků, které byly odhaleny na Backendu, ale 

mají příčinu na SMT linkách. Celková hodnota jen takto šrotovaných výrobků přesáhla 

v období od 9.7. 2012 do 24.1. 2013 hranici pětiset tisíc korun českých. 

Závěrečná část již hodnotí některá zavedená nápravná opatření, která by měla vést jak ke 

zlepšení aplikace systému Jidoka, tak i ke snížení výdajů za šrotované vadné kusy za pomocí i  

lepší zpětné vazby.     
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