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1 Úvod 

Automobilový průmysl představuje jeden z nejdůležitějších sektorů české 

ekonomiky a je jedním z nejrozvinutějších automobilových odvětví v regionu střední a 

východní Evropy. Díky své dlouholeté tradici, dodavatelské základně a technickému 

know-how se českému automobilovému průmyslu podařilo vyvinout ve vyspělý 

automobilový sektor, a to za předpokladu udržení si svého atraktivního poměru 

kvalita/cena. Jako každý jiný obor má i automobilový průmysl svá specifika a s těmi 

se musí umět potenciální dodavatelé vypořádat. Zákazníci vyžadují především 

špičkovou kvalitu. Vysoce konkurenční prostředí způsobuje tvrdou cenovou válku a 

dodavatelé jsou nuceni neustále hledat nové možnosti, jak minimalizovat výrobní 

náklady a současně zajistit prvotřídní kvalitu. Výroba komponentů je tedy realizována 

tam, kde je spojena s nižšími náklady. Dodavatelé, ke kterým se výroba přesouvá, 

jsou specializováni na konkrétní typ výroby, což může mít pozitivní vliv i na kvalitu 

výrobků. 

Vzhledem k tomu, že se v současnosti stále více výrobků vyrábí u externích 

dodavatelů, roste tím i podíl hodnoty těchto nakupovaných komponentů na celkové 

ceně konečného produktu. 

Podíl nakupovaných dílů má stále stoupající tendenci a na montážní linky 

automobilových závodů jsou dodávány kompletní funkční komponenty, jako 

například přístrojové desky, dveřní zámky, řídící jednotky, výfukové systémy atd. 

Tím, že jsou dodavatelé integrováni do výrobního procesu, je zajištění kvality 

dodávek dílčích komponentů velmi důležitým aspektem dodavatelsko-odběratelských 

vztahů. 

Pro zajištění kvality dodávaných výrobků je tedy nezbytná neustálá 

komunikace mezi dodavatelem a odběratelem. Tato úzká kooperace však s sebou 

přináší výdaje, a proto můžeme v současnosti pozorovat snahu odběratelů redukovat 

počet dodavatelů. 

Jak vyplývá z případových studií evropských podniků, zaměřujících se na 

management kvality, v současném tržním prostředí má management kvality zásadní 

význam pro konkurenceschopnost podniku. Tyto studie jednoznačně prokázaly, že 

účinný management kvality vede ke zlepšování ekonomických výsledků, k rozvoji 
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podnikové kultury a vedení lidí, k vyššímu zájmu o požadavky zákazníků a v 

neposlední řadě i k osobnímu rozvoji zaměstnanců.1 

Tato bakalářská práce se věnuje managementu kvality ve výrobním podniku 

automobilového průmyslu. Jejím cílem je zhodnotit současný stav systému 

managementu kvality při montáži dveřních zámků a navrhnout možná opatření, 

směřující ke zvýšení efektivity procesů a zlepšení stávající situace. 

                                            
1
 NENADÁL, Jaroslav. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2008, 

377 s. ISBN 978-80-7261-186-7. 
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2 Specifika managementu kvality v automobilovém průmyslu 

2.1 Definice kvality 

Kvalita (nebo též jakost) je pojem pro zpravidla kladné vlastnosti výrobku nebo 

služby. Kvalitní výrobek nebo služba je tak v souladu s požadavky zákazníků nebo 

standardů.  

Pojem kvalita a jakost jsou významově a z hlediska řízení organizací de-facto 

synonyma. V praxi se pojem jakost nejvíce používá  v oblasti výroby, v souvislosti 

s výrobky (jakost výrobku). Pojem kvalita se používá ve všech ostatních oblastech 

řízení organizace a v sektoru služeb.  

Definicí obou výrazů je celá řada: 

 Akademický slovník cizích slov definuje kvalitu jako „souhrn užitných 

vlastností výrobku nebo služby, souhrn typických, zpravidla kladných 

vlastností“. 

 Joseph M. Juran definuje kvalitu jako „způsobilost k užití“. 

 Philip B. Crosby definuje kvalitu jako „soulad s požadavky“. 

 Armand Vallin Feigenbaum definuje kvalitu takto: „Kvalita výrobku je souhrn 

všech jeho konstrukčních a výrobně technických charakteristik, které určují 

úroveň, jakou produkt naplní očekávání zákazníka.“ 

 Norma ISO 9001 definuje kvalitu jako „Stupeň splnění požadavků souborem 

obsažených znaků“. Přičemž požadavky jsou dle normy očekávané (např. 

zákazníky) nebo závazné (např. dle normy). 

Využití pojmu kvalita (jakost) v praxi:  

Pojmy se používají pro popis dobrých vlastností  výrobku nebo  služby. 

Z hlediska řízení  je pojem kvalita spojen s takovým systémem řízení, který 

vytváří kvalitní produkty (výrobky nebo služby), které ocení zákazník nebo jsou 

požadovány nějakým standardem či normou.2 

                                            
2
 Zdroj: Managementmania.com [online]. [cit. 2014-02-25].  
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2.2 Management kvality 

Management kvality je zejména snaha o neustálé zlepšování, jehož cílem jsou 

efektivnější procesy, v jejichž důsledku jsou snižovány náklady a zvyšována 

produktivita. Management kvality zahrnuje všechny výrobní i nevýrobní procesy. 

Mnohé podniky mají zavedený systém managementu jakosti, který je založen 

buď na normách a standardech (mezinárodních, národních, podnikových) nebo na 

koncepci TQM (Total Quality Management). Tyto systémy managementu kvality se 

liší v závislosti na tom, zda se jedná o výrobní podniky nebo sektor poskytující 

služby. 

Obr.2.1  Historie managementu kvality a její klíčové milníky 

Zdroj: Managementmania.com [online]. [cit. 2014-02-25]. 
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2.3 Management kvality v automobilovém průmyslu 

Management kvality v automobilovém průmyslu má svá specifika. V tomto 

odvětví jsou požadavky na kvalitu jak konečného produktu, tak dílčích komponentů 

mnohem přísnější, neboť při jejich nekvalitě může dojít k ohrožení lidských životů. 

Obdobná situace je například v leteckém či chemickém průmyslu. 

Z výše uvedených důvodů podléhá management kvality v oblasti 

automobilového průmyslu mnohem přísnějším normám, než je tomu v jiných 

odvětvích. 

Mezi základní normy, týkající se kvality, patří normy ISO  (International 

Organization for Standardization - Mezinárodní organizace pro normalizaci), a to  ISO 

9000 a ISO 9001.  

Jde o mezinárodní standardy, které vydává ISO, jehož je Česká republika 

členem a tyto standardy přejímá do své normalizační soustavy pod zkratkou ČSN. 

První zmíněná norma ISO 9000 „Systémy managementu kvality – základní 

principy a slovník“ a druhá ISO 9001 „Systémy managementu kvality – požadavky“. 3 

Normy ISO mají univerzální charakter a dají se použít jak pro výrobní, tak 

nevýrobní procesy (služby). Přesto, že nejsou závazné, ale jen doporučující, jsou 

zákazníky často vyžadovány.  

U automobilového průmyslu, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu, jsou 

základní normy rozšířeny o normy odvětvové, které dále specifikují požadavky na 

systém managementu kvality u výrobců dílů pro tento průmysl. 

Jedná se o odvětvové normy QS 9000, VDA 6 nebo ISO/TS 16949. 

QS 9000 – tato norma obsahuje, kromě normy ISO 9001, požadavky na 

automobilový průmysl. Tvůrcem tohoto systému řízení jakosti jsou americké 

automobilky Chrysler, Ford a General Motors. Certifikace této normy byla ukončena 

rokem 2006. V současnosti byla nahrazena normou ISO/TS 16949. 

VDA 6 – jedná se o německé standardy, sloužící k prověřování systému 

managementu jakosti. Základem jsou normy ISO rozšířené o požadavky 

automobilového průmyslu. Soubor VDA upřesňuje obecné požadavky zejména v 

oblasti metod, výběru dodavatelů, zavádění a schvalování nových výrobků. Mezi 

nejdůležitější standardy patří VDA 6.1 (auditování systému jakosti), VDA 6.3 

                                            
3
 BLECHARZ, Pavel. Základy moderního řízení kvality: revoluce v podnikové kultuře. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2011, 311 s. 

ISBN 978-808-6929-750. 
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(auditování procesu) a VDA 6.5 (auditování výrobku). Podobně jako u QS9000, tato 

norma je nahrazována normou ISO/TS 16949, která zahrnuje požadavky výrobců 

automobilů z celého světa. 

ISO/TS 16949 -  je oborová norma sjednocující stávající celosvětové 

požadavky automobilového průmyslu na systémy managementu jakosti. Tak jako 

předchozí normy, obsahuje plné znění normy ISO 9001 a další oborové požadavky, 

zejména z oblasti spokojenosti zákazníků a neustálého zlepšování. 

2.4 Význam plánování kvality 

V oblasti jakosti se setkáváme se dvěma trendy, strategie detekce a prevence. 

První z nich se týká detekce neshodných kusů a má zajistit, aby se tyto kusy 

nedostaly k zákazníkovi. To je dosaženo zpravidla následnou kontrolou. Pouhá 

detekce, i když je žádoucí, není dostačující a současným trendem je prevence; to 

znamená zajistit, aby neshodné kusy vůbec nevznikaly. Jde o posun kontroly kvality 

od fáze výroby do fáze návrhu. Jakost výrobku je ovlivňována v různých etapách jeho 

životního cyklu. Tyto etapy nám ukazuje tzv. spirála jakosti  na obrázku 2.2.4 

                                            
4
 PLURA, Jiří. Plánování a neustálé zlepšování jakosti: principy, postupy, metody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2001, 244 

s. ISBN 80-722-6543-1. 
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Obr. 2.2 Spirála jakosti 

Zdroj: PLURA, Jiří. Plánování a neustálé zlepšování jakosti: principy, postupy, 

metody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2001, 244 s. ISBN 80-722-6543-1. 

 

 

 

 

Každá z těchto etap se podílí na kvalitě výsledného produktu, a proto je 

potřeba se věnovat každé z nich. Z ekonomického hlediska jsou nejdůležitější 

počáteční předvýrobní etapy, protože během nich se přijímají významná rozhodnutí. 

Významná např. při vytváření koncepce výrobku, kdy správné rozhodnutí zajistí 

konkurenceschopnost výrobku a požadovaný zisk. 

Předvýrobní etapy jsou charakteristické vysokým výskytem chyb, na druhé 

straně intenzita odstraňování těchto chyb je nízká a narůstá až ve fázi výroby a užití. 

Tato skutečnost je znázorněna v obrázku 2.35 

                                            
5
 PLURA, Jiří. Plánování a neustálé zlepšování jakosti: principy, postupy, metody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2001, 244 

s. ISBN 80-722-6543-1. 
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Obr. 2.3 Časový nesoulad mezi vznikem chyb a přístupem k jejich odstranění 

Zdroj: PLURA, Jiří. Plánování a neustálé zlepšování jakosti: principy, postupy, 

metody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2001, 244 s. ISBN 80-722-6543-1. 

 

Ve výrobě, kde se o konečné jakosti výrobků rozhoduje z cca 20%, existuje 

80% koncentrace pracovníků řízení kvality a naopak v předvýrobních etapách je jich 

nedostatek. Obecně platí, že čím dříve se podaří vzniklé neshody odhalit, tím menší 

jsou výdaje na jejich odstranění. Praktické zkušenosti ukazují, že výdaje spojené s 

odstraněním neshody ve fázi návrhu mohou být desetkrát nižší než náklady spojené 

s odstraněním neshody zjištěné ve výrobě, stokrát nižší než výdaje na odstranění 

neshody zjištěné před expedicí a tisíckrát nižší než výdaje na odstranění neshody, 

která se dostane k zákazníkovi.6 

Jak uvádí Plura (2001), na základě těchto skutečností lze důvody pro 

plánování jakosti shrnout do těchto základních bodů:  

- Plánování jakosti zásadním způsobem rozhoduje o spokojenosti 

zákazníků. 

-   Plánováním jakosti se předchází vzniku neshod při realizaci výrobku a 

jeho užívání. 

          - V   předvýrobních  etapách,  ve  kterých  se  plánování  jakosti  nejvíce  

                                            
6
 KOŠTURIAK, Ján. Podnik v roce 2001: revoluce v podnikové kultuře. Vyd. 1. Praha: Grada, 1993, 244 s. ISBN 80-716-9003-1. 
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realizuje, vzniká nejvíce chyb (neshod). 

- Odstraňování neshod v průběhu plánování jakosti výrobku vyžaduje jen 

zlomek nákladů nezbytných k odstraňování neshod v průběhu realizace a 

užívání výrobku. 

- Uplatňováním metod a postupů plánování jakosti organizace ukazuje, že 

využila všech prostředků k prevenci neshod a dosažení spokojenosti 

zákazníků, a tak zvyšuje důvěru zákazníků ve výrobky organizace. 

- Správná realizace plánování jakosti je důležitým atributem 

konkurenceschopnosti organizace. 

2.5 Nástroje a metody kvality 

Mezi sedm základních nástrojů a technik, sloužících ke zvyšování kvality patří:  

 Sběr a záznam dat (též kontrolní tabulka, záznamník dat,  třídění informací) 

 Diagram příčin a důsledků, resp. Ishikawův diagram, nazývaný též 

diagram rybí kosti (fishbone diagram) 

 Histogram 

 Paretova analýza nebo Paretův diagram (Pareto chart) 

 Bodový korelační diagram, též bodový graf (Scatter diagram), regulační a 

korelační analýza 

 Vývojový diagram (Flow chart) 

 Regulační diagram (Control Chart) 

Tyto základní nástroje představují kvantitativní a kvalitativní metody, které 

přispívají k monitorování a lepšímu zvládnutí řízení procesu, lepšímu pochopení 

procesu včetně realizace procesního přístupu, lepší identifikaci, diagnostice a řešení 

problémů, k objektivnějšímu rozhodování a tím i k lepšímu fungování celého 

systému.  

2.5.1 Sběr a záznam dat  

Sběr a záznam dat, nazýván také kontrolní tabulka nebo formulář pro sběr 

údajů, slouží ke sběru a zaznamenání prvotních kvantitativních údajů o jakosti, např. 

počet a druh vad nebo problémů, které se vyskytly během výrobního procesu nebo 

při výstupní kontrole. Pro sběr a záznam dat jsou využívány zejména formuláře 

v tabulkové podobě. Nejoblíbenější je „checksheet“, což je tabulka, kde jsou zvoleny 

všechny varianty, pomocí označení příslušné možnosti. Takto zapsaná data se  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kontroln%C3%AD_tabulka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diagram_p%C5%99%C3%AD%C4%8Din_a_n%C3%A1sledk%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/I%C5%A1ikaw%C5%AFv_diagram
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Histogram
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paret%C5%AFv_diagram
http://cs.wikipedia.org/wiki/Korela%C4%8Dn%C3%AD_diagram
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDvojov%C3%BD_diagram
http://cs.wikipedia.org/wiki/Regula%C4%8Dn%C3%AD_diagram
http://cs.wikipedia.org/wiki/Formul%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvalita
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDroba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kontrola
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vztahují ke zvolené variantě. Cílem je získat celkový přehled o stavu kvality, 

čímž je odpovědným osobám dána možnost rozhodovat na základě faktů.7 

Tab. 2.1 Sběr a záznam dat  

 

2.5.2 Diagram příčin a důsledků 

Diagram příčin a důsledků (Išikawův diagram, diagram rybí kosti, fishbone 

diagram), se využívá pro analýzu pravděpodobné příčiny problému. Při analýze jsou 

vyhledávány všechny možné zdroje problému. Při následném sestavování diagramu 

tvoří problém - důsledek tzv. hlavu rybí kosti a hlavní kosti vedoucí od páteře 

znamenají oblasti či kategorie, ve kterých se mohou nacházet jeho konkrétní skupiny 

potenciálních příčin. Zde se nejvíce používají čtyři hlavní skupiny příčin takzvané 4M 

(machine-stroj, material-materiál, man-člověk, methods-metody). Takto lze diagram 

vést ve více úrovních příčin a podpříčin. Příčiny v diagramu zjišťujeme pomocí otázky 

„Proč“, kterou opakujeme minimálně třikrát, maximálně pětkrát. Na třetí úrovni se při  

této analýze mohou vyskytovat tzv. kořenové problémy, které jsou skutečnou 

příčinou důsledku (problému).8 

                                            
7
 BLECHARZ, Pavel. Základy moderního řízení kvality: revoluce v podnikové kultuře. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2011, 311 s. 

ISBN 978-808-6929-750. 

8
 BLECHARZ, Pavel. Základy moderního řízení kvality: revoluce v podnikové kultuře. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2011, 311 s. 

ISBN 978-808-6929-750. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravd%C4%9Bpodobnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie


14 
 
 

 

Obr.2.4 Ishikawa diagram (rybí kost)  

 

2.5.3 Histogram 

Histogram je grafické znázornění distribuce dat, sloužící k  jejich analýze. 

Jedná se o sloupcový graf se sloupci stejné šířky, vyjadřující šířku intervalů (tříd), 

přičemž výška sloupců vyjadřuje četnost sledované veličiny  v daném intervalu. Je 

důležité zvolit správnou šířku intervalu, neboť nesprávná šířka intervalu může snížit 

informační hodnotu diagramu. Vhodný počet intervalů je přibližně 8 - 12. Podle tvaru 

histogramu analyzujeme stav procesu. Pokud se jedná o běžný (pravidelný) 

histogram (viz.obrázek 2.5), lze usuzovat, že se jedná o stabilní proces. 

Dvouvrcholový histogram (viz. obrázek 2.6) nám zase signalizuje, že data byla 

sloučena ze dvou rozdílných procesů.9 

                                            
9
 BLECHARZ, Pavel. Základy moderního řízení kvality: revoluce v podnikové kultuře. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2011, 311 s. 

ISBN 978-808-6929-750. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Distribuce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Interval_(matematika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cetnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Veli%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hodnota
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Obr. 2.5 Běžný histogram  

 

Obr. 2.6 Dvouvrcholový histogram 
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2.5.4 Paretova analýza  

Paretova analýza nebo také Paretův diagram je typ grafu, který je kombinací 

sloupcového a čárového grafu, kde sloupce znázorňující četnost pro jednotlivé 

kategorie jsou seřazeny podle velikosti (nejvyšší sloupec vlevo, nejnižší vpravo) a 

linie představuje kumulativní četnost v procentech. Paretův diagram se používá ke 

znázornění důležitosti jednotlivých kategorií a je založen na pravidle známém pod 

názvem „80/20“. Toto pravidlo je využitelné při analýze problémů v kvalitě, kdy 

sledujeme počty výskytů jednotlivých druhů vad. Paretův zákon pak vyjadřuje, že 

20% vad způsobuje celkem 80% výskytu všech vad. Tímto způsobem lze nalézt 

faktory, které přispívají k problému, a to v sestupném pořadí.10 

Při konstrukci samotného grafu je nutné určit nejvýznamnější příčiny a dále 

kategorie, které se budou zobrazovat (jaké veličiny budou měřeny a v jakém 

časovém úseku).  

                                            
10

 BLECHARZ, Pavel. Základy moderního řízení kvality: revoluce v podnikové kultuře. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2011, 311 s. 

ISBN 978-808-6929-750. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cetnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kumulativn%C3%AD_%C4%8Detnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Procento
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Obr. 2.7 Paretův diagram  

Zdroj: PLURA, Jiří. Plánování a neustálé zlepšování jakosti: principy, postupy, 

metody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2001, 244 s. ISBN 80-722-6543-1. 

 

2.5.5 Bodový korelační diagram 

Bodový korelační diagram, nebo též bodový graf, je matematické schéma pro 

analýzu dat  o dvou proměnných. Data jsou zobrazena jako jednotlivé body, kde 

horizontální osu určuje hodnota první proměnné a vertikální osu hodnota druhé 

proměnné. Takto je možné jednoduše zjistit vzájemný vztah (korelaci) mezi oběma 

proměnnými, případně tuto závislost interpolovat (přímkou, křivkou nebo jiným typem 

závislosti). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Data
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prom%C4%9Bnn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Korelace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Interpolace
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Korelační diagram je vhodné použít, když je třeba spárovat numerická data, 

kde případně závislá proměnná má více hodnot pro každou jednu hodnotu nezávislé 

proměnné. Korelační diagram může snadno odpovědět na otázku, zda tyto dvě 

proměnné souvisí či nikoliv, tedy zda jsou příčina a následek příbuzné  či  nikoliv.  

Obr. 2.8 Bodový korelační diagram 

Zdroj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2014-02-23].  

 

2.5.6 Vývojový diagram 

Vývojové diagramy, v rozšířené podobě procesní mapy, se používají pro 

grafické znázornění procesů a jejich vztahů. Tato grafická podoba umožňuje lepší 

porozumění souvislostem procesu  a  nalezení problémů. 
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Obr. 2.9 Vývojový diagram 

Zdroj: Qmprofi.cz [online]. [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: http://www.qmprofi.cz/ 

 

2.5.7 Regulační diagram 

Regulační diagram je graf, který se používá ke znázornění změn procesu v 

průběhu času. Regulační diagram má označenu střední hodnotu (CL – Central Line) 

a také horní a dolní regulační mez (UCL – Upper Control Limit a LCL – Lower Control 

Limit), tzv. akční meze, které jsou určeny buď z historických dat nebo jsou cílovou 

hodnotou určenou předpisem. Je též možnost vyznačit tzv. výstražné meze, tedy 

horní výstražnou mez (UWL – Upper Warning Limit) a dolní výstražnou mez (LWL – 

Lower Warning Limit).11 

Regulační diagramy tak mohou být použity například ke 

kontrole stability procesu, tedy mohou zjistit, zda proces funguje jako stabilní systém 

s náhodnými vlivy působícími v malém rozsahu, případně zda dochází ke zlepšení či 

zhoršení tohoto stavu. V praxi se používají regulační diagramy, které monitorují 

proces „on line“, ale také diagramy pro atributy, díky kterým lze analyzovat proces 

v minulosti. Regulační diagramy udávají dva základní typy procesu, a to proces pod 

                                            
11

 Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-02-23].  

http://www.qmprofi.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_hodnota
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edpis
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stabilita
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kontrolou a proces mimo kontrolu. Pokud všechny body diagramu leží uvnitř 

regulačního pásma, je proces pod kontrolou, ale pokud nějaký bod leží mimo, je i 

proces mimo kontrolu. Proces pod kontrolou signalizuje stav, kdy na něj nepůsobí 

žádné nežádoucí vlivy a lze předvídat jeho následující průběh. Oproti tomu proces 

mimo kontrolu znamená působení nežádoucích vlivů, kdy nelze předvídat, co se 

stane. Takový proces je nezbytně nutné analyzovat, najít příčinu selhání a tuto 

odstranit.12 

Obr. 2.10 Regulační diagram 

Zdroj: PLURA, Jiří. Plánování a neustálé zlepšování jakosti: principy, postupy, 

metody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2001, 244 s. ISBN 80-722-6543-1. 

 

2.5.8  Metody kvality 

U problému, kde jsou jednoduché nástroje nedostačující, je potřeba použít 

složitější metody kvality mezi které patří následující: 

 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

Jedná se o týmovou analýzu možností vzniku vad, hodnocení jejich 

následků a návrhy na zlepšení. Je to základní metoda při plánování a 

zlepšování jakosti a důležitou součástí přezkoumání návrhu. Jejím použitím 

lze odhalit až devadesát procent možných vad.  Tato metoda byla vyvinuta 

NASA v šedesátých letech v USA pro projekt Apollo a byla původně určena 

pro analýzy spolehlivosti složitých systémů v kosmickém výzkumu. Záhy se 

                                            
12

 BLECHARZ, Pavel. Základy moderního řízení kvality: revoluce v podnikové kultuře. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2011, 311 s. 

ISBN 978-808-6929-750. 
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však začala používat v  dalších oblastech, zejména v  automobilovém 

průmyslu. Jako první ji začala v Evropě používat v roce 1977 automobilka 

Ford a od roku 1984 je běžně uplatňována v koncernu Volkswagen. Nejčastěji 

se požívají hlavně dva druhy, a to FMEA návrhu výrobku (FMEA konstrukce) 

pro analýzu návrhu výrobku a FMEA procesu pro analýzu procesů. Používání 

metody FMEA je doporučováno normami ISO řady 9000 a je stále více 

požadováno zákazníky, kteří si pomocí této metody ověřují, že výrobce 

posoudil všechna rizika vedoucí k selhání procesu nebo výrobku.13 

Obr. 2.11 Grafické znázornění metody FMEA 

Zdroj: http://www.mmspektrum.com  

 

 QFD (Quality Function Deployment) 

Jedná se o významnou metodu plánování jakosti, která představuje 

strukturovaný přístup pro stanovení potřeb a požadavků zákazníka. 

Jedná se o metodu, používanou zejména ve fázi návrhu výrobku a je 

důležitým nástrojem komunikace při týmové práci na vývoji a následném 

procesu jeho výroby. Metoda byla poprvé aplikována v sedmdesátých letech u 

firmy Mitsubishi Heavy Industry´s Kobe Shippyards při návrhu tankerů. 

Následně začala být využívána v řadě japonských firem a v osmdesátých 

letech se začíná využívat i v USA a dalších zemích.14 

                                            
13

 PLURA, Jiří. Plánování a neustálé zlepšování jakosti: principy, postupy, metody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2001, 

244 s. ISBN 80-722-6543-1. 

14
 PLURA, Jiří. Plánování a neustálé zlepšování jakosti: principy, postupy, metody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2001, 

244 s. ISBN 80-722-6543-1. 
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QFD má odstranit zejména problémy jako: zanedbání či zkreslení 

požadavků zákazníka, ztráta informací, zanedbání konkurence a oddělenou 

koncentraci na jednotlivé specifikace.  

Tato metoda je graficky znázorňována maticemi, které umožňují 

vizualizaci. Těchto matic může být i více než 30. Základní a nejdůležitější 

z nich je korelační matice, známá pod názvem „dům jakosti“, ve které jsou 

zachyceny požadavky zákazníků a jejich vztah k důležitým parametrům 

výrobku. Usnadňuje tak přenos všech požadavků zákazníka do důležitých 

znaků výrobku.15 

Jde o první matici ze série matic. Jako u všech matic, řádky představují 

vstupy a sloupce výstupy. Vstupy jsou hlas zákazníka. Diagram má 8 polí a 

každé z nich reprezentuje rozdílné hledisko plánovaného výrobku. Pole 

nazýváme pokoje. Dům jakosti je "postaven", když jsou vyplněny všechny 

nezbytné vstupy a výstupy. 

Pokoj 1 

Obsahuje hlas zákazníka v jeho jazyce. Hlas zákazníka je subjektivní, 

kvalitativní a netechnický. Při vývoji nového výrobku je důležité, aby tým 

přeložil tyto potřeby do podnikového jazyka, který je kvantitativní a technický. 

Pokoj 2 

Zde se provádí překlad. 

Pokoj 3 

Zde se vyjasňuje vzájemná závislost mezi 1 a 2, čímž se eliminuje chybný 

překlad. Tým zde verifikuje a zlepšuje přesnost překladu. 

Pokoj 4 

Zde se provádí konkurenční srovnání z pohledu zákazníka. 

Pokoj 5 

Technické srovnání za použití standardních testů. Typicky se srovnávají 3 

výrobky - náš a 2 konkurenční. Jestliže srovnání není dostupné (výrobek je 

úplně nový), ohodnotí se existující plnění potřeb zákazníka. 

Pokoj 6 

                                            
15

 BLECHARZ, Pavel. Základy moderního řízení kvality: revoluce v podnikové kultuře. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2011, 311 s. 

ISBN 978-808-6929-750. 
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Nebo také střecha, vyjadřuje konflikt zájmů. Pokud se specifikace vytvářejí v 

izolaci, ústí to v chyby. V tomto pokoji se zkoumají všechny páry specifikací s 

ohledem na interference nebo zesílení (synergie). To umožňuje včasnou 

identifikaci interakcí mezi specifikacemi, což umožňuje předejít konfliktu 

zájmů. 

Pokoj 7 

Zde se vyjadřuje váha (důležitost) každého požadavku. Pokud jsou dva 

požadavky důležité a složité a pokoj 6 ukáže interakci, je jim věnována při 

vývoji největší pozornost. 

Pokoj 8 

Je konečným objektem celého domu jakosti. Provádíme zde kvantifikaci 

požadavků na nový produkt. Na základě pokoje 5 tým odvozuje hodnoty 

požadavků na nový - lepší produkt.16 

                                            
16

 Zdroj: e-api.cz [online]. [cit. 2014-04-14]. Dostupné z: http://www.se-api.cz/ 

http://www.se-api.cz/
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Obr. 2.12 Dům jakosti 

BLECHARZ, Pavel. Základy moderního řízení kvality: revoluce v podnikové kultuře. 

1. vyd. Praha: Ekopress, 2011, 311 s. ISBN 978-808-6929-750. 
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 DOE (Design of Experiment) 

V češtině je tato metoda označována jako navrhování experimentů a 

v praxi se používá jako nástroj zlepšování výrobků nebo technologií, kdy není 

přesně známo, který z činitelů má vliv na konečnou jakost výrobku nebo 

procesu. 

Tato metoda má několik etap: 

- analýza procesu, 

- výběr vhodného typu experimentu, 

- provedení zkoušek, 

- analýza informací získaných pokusem, 

- analýza výsledků, 

- aplikace výsledků. 

Vzhledem ke skutečnosti, že tato metoda je velmi náročná jak na 

přípravu, tak i na vyhodnocení, je využívána zejména ve velkosériových a 

hromadných výrobách.17 

Nejvhodnějšími oblastmi pro využití této metody je výzkum a vývoj a 

dále testování a validace. Tato technika je využívána předními výrobci 

automobilů, jako jsou např. Ford, GM a VW. Metoda umožňuje řešení 

složitých komplexních úloh, kdy je konečný výsledek ovlivňován velkým 

množstvím faktorů. Cílem je tedy nalézt kritické faktory, optimalizovat a vytvořit 

rozsáhlý model, který obsahuje charakteristiky, které jsou odolné vůči 

působení vnějších přirozených vlivů. Aplikací této metody v předvývojové fázi 

výrobků nebo technologií lze předcházet kvalitativním problémům při konečné 

výrobě.18 

 MSA (Measurement System Analysis) 

V českém překladu - analýza měřícího systému nebo analýza systému 

měření. Její název se v praxi nepřekládá a používá se zkratka MSA. 

V případě této metody se jedná o soubor postupů pro vyhodnocení 

nastaveného systému měření.  

                                            
17

 VEBER, Jaromír. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce: legislativa, systémy, metody, praxe. 2. aktualiz. 

vyd. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-210-9. 

18
 Sobriety.cz [online]. [cit. 2014-03-28]. Dostupné z: http://www.sobriety.cz/ 

http://www.sobriety.cz/
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MSA je sama o sobě analytická technika pro posouzení systému 

měření a je jednou z příruček normy QS 9000.  

MSA byla původně vyvinuta v automobilovém průmyslu, ale vzhledem 

k tomu, že se jedná o praktickou a universální metodu, používá se i v jiných 

odvětvích. Tato metoda se používá jak k měření samotného měřidla (např. 

kalibrovaného měřidla), tak i k posouzení celého systému.  

MSA se zaměřuje na analýzu zdrojů variability v celém procesu měření, 

neboť tato metoda vychází z předpokladu, že pro měření nelze mít jen přesné 

měřidlo, ale vliv mohou mít i jiné faktory, a proto hodnotí měřící systém jako 

celek.  

Cílem MSA je zjistit vliv různých faktorů na variabilitu výsledků měření, 

tedy jaký mají faktory v celém procesu měření vliv na proměnlivost výsledků 

(například operátora). Metoda MSA proto využívá a obsahuje další statistické 

metody a techniky. Metoda MSA  klade důraz na opakovatelnost a 

reprodukovatelnost měření (R&R - Repeatability and Reproducibility). 

Hlavním cílem je vylepšení přesnosti celého systému měření. 

Kroky v rámci MSA jsou následující: 

- určit způsobilost systému měření, 

- určit zdroje variability systému měření, 

- popsat zdroje variability statistickými a metrologickými veličinami, 

- přinést potřebné informace o systému měření. 

Metoda MSA je jednou ze závazných příruček normy QS 9000.19 

 SPC (Statistical Process Control) 

Jedná se o metodu statistického řízení procesů, kdy na regulační kartě 

sledujeme průběh procesu v  čase. Pokud hodnota z  procesu překročí 

regulační meze, je proces zastaven a je provedeno opatření za účelem 

nápravy. Statistická regulace slouží jako prevence vzniku neshodných 

výrobků, kdy je proces na začátku uveden do požadovaného stavu a cílem je 

udržení tohoto stavu.  

Identifikace příčin je poté prováděna pomocí regulačních diagramů, 

které umožňují rozlišit a identifikovat příčiny odchylek od požadovaného stavu.  

                                            
19

 Managementmania.com [online]. [cit. 2014-02-25]. 

https://managementmania.com/cs/qs-9000
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Regulační diagram, který je grafickým znázorněním variability procesu v čase 

má tento účel: 

- umožnuje detekci a monitorování variability procesu v čase, 

- rozliší speciální příčiny variability od náhodných, což je vodítko pro 

lokální reakci nebo reakci managementu, 

- slouží jako nástroj pro regulaci procesu. 

SPC vychází ze skutečnosti, že stoprocentní kontrola je jak finančně, 

tak i časově náročná, a že ji lze nahradit statistikou a kontrolou vzorků. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vždy existuje nějaký rozdíl mezi realitou a 

statistikou, je jistý podíl vad tolerovatelný. V praxi je tento podíl interních 

neshod definován ukazateli způsobilosti cp a cpk.20 

 POKA-YOKE – metoda, která se také používá pro prevenci vad a hlavní 

myšlenkou je identifikace chyb dříve, než způsobí nějakou vadu. Existuje 

několik druhů Poka Yoke, které bývá implementováno v procesu nebo přímo v  

designu výrobku.  Neřeší samotné příčiny vzniku chyb, ale snaží se zabránit 

jejich vzniku nebo varuje před případnými nežádoucími následky. Tato metoda 

vznikla v Japonsku a autorem je pan Shigeo Shingo. Ve volném překladu 

znamená slovo Poka Yoke „chybě odolné“ a cílem této metody je nalezení 

levného technického řešení, díky kterému dojde k eliminaci vad. Vady mohou 

být způsobeny materiály, strojním zařízením, prostředím, používanými 

metodami a v neposlední řadě lidmi. Praxe ukazuje, že mezi hlavní příčiny 

patří právě lidská nedokonalost, jako zapomnětlivost, nedostatečná 

kvalifikace, úmyslné působení, nepozornost nebo špatná koncentrace.21 

Představení metodiky v příkladech. Na následujícím obrázku 2.13 je 

vidět dvě možnosti propojení vodičů stejnosměrného proudu. Na horním 

obrázku je vidět možnost zapojení + na -, což je samozřejmě nesprávné. Na 

spodním obrázku nám technické řešení konektoru, který má pro + větší 

průměr, umožňuje pouze správné zapojení. 

 

                                            
20

 BLECHARZ, Pavel. Základy moderního řízení kvality: revoluce v podnikové kultuře. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2011, 311 s. 

ISBN 978-808-6929-750. 

21
 VEBER, Jaromír. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce: legislativa, systémy, metody, praxe. 2. aktualiz. 

vyd. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-210-9. 
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Obr. 2.13  

Zdroj: Managementmania.com [online]. [cit. 2014-02-25].  

 

Dalším příkladem Poka Yoke implementovaného do konstrukce 

výrobku je USB konektor (obr. 2.14), který slouží k připojování různých 

zařízení, jako datová zařízení, myš, klávesnice a podobně k počítači. Všichni 

z praxe známe, že konstrukce konektoru nám umožní jeho zapojení pouze 

v jedné správné poloze. 

Obr. 2.14 USB konektor 

 

Jako Poka Yoke systému je zvláště ve velkosériové výrobě použití 

různých čidel, které detekují a hlásí chybu. V některých případech dochází i 

k automatickému zastavení procesu.22 

                                            
22

 Http://www.ikvalita.cz [online]. [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: http://www.ikvalita.cz 

http://www.ikvalita.cz/
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3 Představení podniku a výrobního procesu 

Vzhledem ke skutečnosti, že podnik, ve kterém byla prováděna analýza pro 

účely této práce, je citlivý na interní data a informace, je užíván fiktivní název 

podniku,  výrobního závodu i produktu. 

3.1 Představení podniku Brix a výrobního závodu Brix CZ 

Podnik Brix působí v oblasti automobilového průmyslu od roku 1908. 

Zakladatelem podniku Brix byl mladý prodavač, jehož rodiče vybudovali společnost 

na výrobu karosérií a který byl svědkem toho, jak motorizace začala vytlačovat 

koňské povozy z cest, čímž se přesvědčil o významu automobilu v budoucnosti. 

Podnik Brix byl založen v Berlíně jako první obchodní společnost pro automobilové a 

motocyklové příslušenství a vybavení pro motorové čluny. Nabídka příslušenství a 

vybavení byla prezentována v katalogu, který měl 149 stránek.  

Na konci první světové války se zakladatel setkal se svým budoucím 

obchodním partnerem, s nímž v roce 1919 rozšiřuje své podnikatelské činnosti 

v oblasti výroby automobilových komponentů. Nechtěli se zabývat pouze částmi 

vozidla, ale chtěli je také vyvíjet a vyrábět. Prvním patentovaným produktem, který 

vyvinuli, bylo ovládání oken, které umožňovalo otevírání a zavírání oken a jejich 

udržení v libovolné poloze.  

V roce 1926 podnik Brix patentuje pohon na spouštění oken automobilů a o 

dva roky později zahajuje jejich sériovou výrobu. Tento produkt měl bezkonkurenční 

úspěch a pro vysokou poptávku se stal podnik leaderem na trhu.  

V roce 1936 vyvinul podnik Brix standardní 20 litrový kanystr, jenž se 

vyznačoval nebývalou trvanlivostí obalu a laku. Při testu jeho kvality byl naplněn 

vodou a vyhozen z druhého patra továrny na dlážděné nádvoří. Tento test splnil 

zamýšlený účinek a kanystr se stal jedním z nejznámějších výrobků podniku Brix po 

dobu následujících dvaceti let. 

Po druhé světové válce byl zaznamenán velký nárůst registrovaných 

automobilů, z čehož bylo jasné, že jim patří budoucnost. Tato skutečnost měla za 

následek další růst podniku Brix. V této době měl podnik Brix již 550 zaměstnanců a 

patřil mezi největší v regionu. Jeho sortiment zahrnoval kromě ovládání oken i kliky, 

větrací poklopy, vyklápěcí okna, sluneční clony a kanystry. Majitelé podniku Brix se 
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věnovali neustálé modernizaci a investovali do rozšíření výrobní kapacity. Tento 

záměr se jim velmi brzy vyplatil. 

V šedesátých letech, v souladu s americkým trendem, rostla poptávka po 

větším pohodlí a bezpečnosti. Na toto podnik Brix reagoval výrobou elektrického 

ovládání oken. Prvním takto vybaveným vozem byl BMW Coupe 3200 CS. Dalším 

produktem byla nastavitelná sedadla. Mezi první zákazníky patřily automobilky BMW 

a Mercedes. 

V roce 1968, kdy zakladatel podniku Brix umírá, zanechává za sebou 

impozantní dědictví. V té době měl podnik Brix tisíc zaměstnanců a generoval obrat 

ve výši 35 milionů německých marek. Vedení podniku Brix převzali rodinní 

příslušníci. 

Sedmdesátá léta byla desetiletím pozdvižení a určila směr pro budoucnost. 

V následujících desetiletích čelil podnik významné síle mezinárodního trhu, která 

vyplynula z globalizace.  

V osmdesátých letech bylo hlavním cílem podniku Brix vyvinout a vyrábět 

metricky ovládané sedadlo. První automobilkou, jež se pro tuto inovaci rozhodla, byl 

Mercedes. První takto ovládané sedadlo umožňovalo nastavení výšky, délky a 

sklonu. Později byl výrobek rozšířen o opěradla a opěrku hlavy. V té době již tento 

výrobek poptávaly i další automobilky jako Alfa Romeo, Audi, BMW, Fiat, Ford, 

Jaguar, Saab a Volvo. 

V devadesátých letech podnik Brix přichází s  centrálním zavíráním a 

otevíráním oken a dále se senzory pro detekci překážek, které zajišťovaly zastavení 

chodu okna a jeho opětovného otevření v  případě nárazu na překážku. Tento 

bezpečnostní prvek měl zajistit zabránění úrazů (např. přivření ruky) a v současnosti 

je tato technologie celosvětovým standardem. 

Později podnik Brix rozšířil výrobu i na moduly dveří, čímž si na trhu opět 

zajistil roli průkopníka. 

Vzhledem ke globalizaci trhu, kdy nabídka a poptávka nezná geografické 

hranice a podnik Brix chtěl být úspěšný v mezinárodním měřítku, byly založeny dva 

zahraniční výrobní závody, a to v Anglii a Španělsku. V následujících několika letech 

byly založeny další výrobní závody v USA, v Mexiku a inženýrské kanceláře v 

Japonsku a ve Francii. 
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V průběhu dalšího rozšiřování podniku Brix je vyvíjen standardizovaný firemní 

design, který je uplatňován na celém světě. Otevřenost a transparentnost jsou 

zásadami podniku Brix a odráží se v architektuře budov. Zaměstnanci ve všech 

výrobních závodech ve světě pracují téměř v totožném prostředí a ve stejných 

organizačních modelech. Mezi základní prvky, které byly zavedeny v roce 2001, patří 

flexibilní pracovní doba, odměňování orientované na výsledek, vlastní stravování atp. 

V roce 2002 podnik Brix opět inovuje moduly dveří, a to tak, aby byla zajištěna 

lepší ochrana proti krádeži a hluku. 

Svými inovačními schopnostmi a efektivním řízením získal podnik Brix 

konkurenceschopnost na světovém trhu. 

V roce 2005 podnik Brix generuje obrat 2 miliardy Euro a zaměstnává 8 900 

zaměstnanců na 37 místech v 19 zemích světa. 

V souladu s  požadavkem na snížení hmotnosti vozidel začíná podnik 

používat alternativní materiály jako např. plasty, vysoko pevnostní ocel a využívá 

integraci komponent.  Tato opatření sníží hmotnost vozidel o několik kilogramů. Další 

požadavky se týkají spotřeby a emisí, a proto roste poptávka po součástkách, které 

jsou šetrné k životnímu prostředí, mají sníženou hmotnost a optimalizovaný výkon. 

Nové dimenze růstu ve výrobě elektromotorů způsobují, že v roce 2008 má 

podnik Brix již více než 15 000 zaměstnanců a generuje obrat 3 miliardy Euro.  

Nově vznikají závody v Indii a Rusku. Podnik Brix v této době rozšířil portfolio 

svých výrobků o elektronickou regulaci brzd (ABS), elektrické parkovací brzdy, 

automatizované manuální převodovky, regulace vytápění a ventilaci, která zajišťuje 

účinné chlazení motoru. 

V současnosti je každé třetí vozidlo na světě vybaveno alespoň jedním 

produktem tohoto podniku. Podnik Brix zaměstnává 22 tisíc zaměstnanců a má 58 

poboček ve 23 zemích světa.  

V účetním roce 2013 realizoval prodeje za 4,7 miliard Euro a stal se tak pátým 

největším rodinným podnikem v oblasti automobilového průmyslu a zároveň patří 

mezi čtyřicet největších podniků působících v této oblasti. 

Podnik Brix se zabývá výrobou dveřních systémů, sedačkových konstrukcí a 

elektrických motorků, které dodává zhruba osmdesáti automobilovým značkám. 

Podnik Brix funguje na základě dlouhodobých vztahů s  odběrateli a na tuto 

skutečnost klade velký důraz. Jedním z cílů je získání větších podílů na trhu, čehož 
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chce podnik dosáhnout tím, že investuje 8% ročního obratu do vývoje nových 

technologií a metod výroby. Podnik Brix se zaměřuje zejména na snížení hmotnosti 

výrobků, jejich energetickou úspornost, vyšší pohodlí a bezpečnost. 

Ze strategického hlediska chce podnik Brix v následujících letech rozšířit své 

vývojové a výrobní zkušenosti do nových regionů, a to v Severní Americe a Asii. 

V České republice má podnik Brix jeden výrobní závod Brix CZ, který byl 

vybudován v  roce 2003 a nachází se v  jedné z průmyslových zón 

moravskoslezského kraje. V následujících letech po jeho založení došlo k rozšíření 

výrobních a skladovacích prostor, čímž se stal největším výrobním závodem tohoto 

podniku. 

Podnik Brix, resp. výrobní závod Brix CZ je v současnosti nejvýznamnějším 

zaměstnavatelem v regionu a snaží se podporovat a zpříjemňovat život obyvatel. 

V této souvislosti nelze opomenout příspěvky radnici na realizaci společných 

projektů, jakými byly například výstavba dětských hřišť, budování cyklostezky, 

zlepšení vybavení mateřských škol či stavba sportovního hřiště.  

Výrobní závod Brix CZ každoročně platí všem místním školákům předvánoční 

filmová představení v místním kině a stal se rovněž generálním partnerem projektu, 

jehož výsledkem je společný propagační snímek města a místních firem působících 

v automobilovém průmyslu. 

Výrobní závod Brix CZ v současnosti buduje Kids Club za 30 milionů korun, 

což je jeho největší sociální projekt od začátku jeho působení v regionu. 

Zařízení má nabízet 15 - 20 míst pro ty úplně nejmladší děti od 2 do 5 let. 

Další část klubu bude sloužit mladším školákům ve věku od 5 do 8 let a výrobní 

závod Brix CZ zde bude myslet i na starší děti až do 16 let věku. Celková kapacita 

zařízení bude 80 dětí. Cílem je nabídnout pomoc při domácích úkolech a dalším 

vzdělávání dětí a rozvíjet další sociální činnosti pro zaměstnance. Toto zařízení má 

plnit několik funkcí - od jeslí, přes školku a školní družinu až po vzdělávání dětí 

i dospělých.  

Organizační struktura výrobního závodu Brix CZ je liniově štábní (viz. příloha 

č.2). 

Z organizační struktury lze vyčíst, že jedním z nejvýše postavených oddělení 

je oddělení kvality a oddělení neustálého zlepšování. Tato skutečnost poukazuje na 

to, jak je pro podnik Brix kvalita důležitá a jaký je na ni kladen důraz.  
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Toto platí i pro oddělení neustálého zlepšování, neboť jedině vysokou kvalitou 

za konkurenceschopnou cenu je podnik schopen dosáhnout stanovených cílů. Vývoj 

neustálého zlepšování je zřejmý z grafu PPM (parts per milion) na obrázku 3.1, který 

uvádí počet neshodných kusů na milion vyrobených kusů, kde cílem je nulové PPM. 

Obr. 3.1 Graf PPM 

Zdroj: interní zdroj podniku Brix  

 

Oddělení kvality je řízeno na třech úrovních – dodavatelská kvalita, výrobní 

kvalita a zákaznická kvalita. Oddělení jednotlivých úrovní spolu úzce spolupracují. 

Úkolem dodavatelské kvality je řízení kvality směrem k dodavateli, za účelem 

zajištění shodných dílů pro výrobu a neustálého zlepšování kvality. Výrobní kvalita se 

věnuje problémům vzniklých ve výrobní fázi a cílem je také neustálé zlepšování 

výrobního procesu, aby se minimalizoval počet vzniklých neshod. 

Zákaznická kvalita má na starosti přímou komunikaci se zákazníky v případě 

reklamací, kdy reportuje příčiny vzniku problémů a jejich nápravná opatření, včetně 

validace. 

Výrobní závod Brix CZ má přibližně 2400 zaměstnanců. Nárůst počtu 

zaměstnanců od započetí výroby v roce 2004 do roku 2013 je znázorněn v grafu, viz. 

obr. 3.2. 
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Nárůst počtu zaměstnanců v roce 2010 a 2011 byl způsoben rozšířením 

výroby, kdy byla vybudována nová výrobní hala na výrobu dveřních zámků, což mělo 

za následek přijímání nových zaměstnanců. 

Obr. 3.2  Graf vývoje počtu zaměstnanců 

Zdroj: interní zdroj podniku Brix 

 

Výrobní závod Brix CZ je držitelem normy ISO 9001:2008, ISO TS 

16949:2009, ISO 14001:2004. Viz. příloha č.3. 

Podnik Brix je dobře hodnocen ze strany svých zákazníků. V roce 2006 získal 

ocenění Q1 (Ford Motor Company Award) a v roce 2011 ocenění JLRQ Award 

(Jaguar and Land Rover Quality Award). 

Mezi nejdůležitější zákazníky momentálně patří Ford, BMW, Jaguar a Land 

Rover. Další skupinu zákazníků tvoří podniky pro výrobu nákladních automobilů DAF, 

MAN a Daimler. 

Zákazníky nejsou jen podniky v Evropě, ale také v Americe a Asii. Podobně je 

tvořena i dodavatelská síť. Dříve byli dodavatelé hlavně německé podniky, ale 

v současnosti, kdy jsou kladeny velké tlaky na snižování nákladů v důvodu udržení 

konkurenceschopnosti, jsou žádoucí dodavatelé z ekonomicky slabších zemí, kde je 

levnější pracovní síla a kvalita je stále vyhovující požadavkům nakupovaných dílů. 
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3.2 Představení procesu montáže 

Ve výrobním závodě Brix CZ se mimo jiné vyrábí několik typů dveřních zámků 

pro osobní a nákladní automobily. V provozu je v současnosti 5 montážních linek.  

Montáž je prováděna z nakupovaných dílů. Výrobní závod má své vlastní 

oddělení vývoje a tyto díly jsou objednávány u dodavatelů na základě výkresové 

dokumentace. 

Pro každý díl existuje kontrolní plán, podle kterého se kontrolují dané rozměry 

při vstupní kontrole. Vzhledem k náročnosti kontrol se kontrolují pouze rozměry, které 

by mohly ohrozit správnou funkčnost zámku. Takto prověřené díly putují do skladu, 

odkud se uvolňují do výroby podle objednávek, resp. odvolávek odběratele. 

3.2.1 Montáž zámku D-Latch 2013 

Vzhledem ke skutečnosti, že podnik, ve kterém byla prováděna analýza pro 

účely této práce, je citlivý na interní data a informace, je užíván fiktivní název 

produktu. 

Pro analýzu byla vybrána montáž zámku D-Latch 2013. Tento zámek je určen 

pro osobní automobily značky Ford a vyrábí se již druhým rokem. Byl vybrán právě 

tento zámek, z důvodu výroby velkých sérií, kdy existuje větší riziko vzniku 

kvalitativních problémů a s tím spojených nákladů. Takovýto zámek obsahuje 

zpravidla čtyřicet (40) dílů a kroky jeho montáže je možné vidět ve schématu 

v příloze č.5. 

3.2.2 Stanovení priorit kvalitativních problémů pomocí Paretovy analýzy 

Ke stanovení priorit kvalitativních problémů při montáži zámku D-Latch 2013 

byla použita Paretova analýza. 

Data byla převzata z interní databáze chyb. Ze sběru dat za období měsíce 

června až prosince 2013 vyplynuly následující chyby a jejich četnosti:  
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Tab. 3.1 Rozpis vad, jejich četnost, procento výskytu a kumulativní procento výskytu 

Zdroj: interní data podniku Brix zpracována autorem 

Název Četnost [ks] 
Procento 
výskytu 

Procento 
kumulativního 
výskytu 

Chybné nalisování plíšku 844 54,91% 54,91% 

Chyba EOLT 239 15,55% 70,46% 

Tuhá pojistka 170 11,06% 81,52% 

Nesprávné nýtování - vozík 70 4,55% 86,08% 

Tuhý chod rohatky 64 4,16% 90,24% 

Ohnutý praporek rohatky 53 3,45% 93,69% 

Ulomený spínač LOCK 22 1,43% 95,12% 

Nefunkční spínač LOCK 13 0,85% 95,97% 

Pád zámku 12 0,78% 96,75% 

Ulomený klíč 9 0,59% 97,33% 

Ulomený praporek spínače 9 0,59% 97,92% 

Poškozený dekl 7 0,46% 98,37% 

Shozená pružina 7 0,46% 98,83% 

Ohnuté piny 5 0,33% 99,15% 

Neshozena pružina 3 0,20% 99,35% 

Tuhý chod západky 2 0,13% 99,48% 

Nesprávné nýtování - pracovník 2 0,13% 99,61% 

Poškozený dekl 2 0,13% 99,74% 

Chybějící pružina spojovací tyčky 2 0,13% 99,87% 

Tuhý chod hans páky 1 0,07% 99,93% 

Vyskočená spojovací tyčka 1 0,07% 100,00% 

SUMA 1537     

 

Níže jsou údaje Paretovy analýzy graficky znázorněny a je jasně vidět, které chyby 

budou vyžadovat vysokou prioritu. 
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Obr. 3.3  Paretův diagram vycházející z četnosti výskytu chyb 

Zdroj: interní data podniku Brix zpracována autorem 

  

Pouhá četnost výskytu není v některých případech nejlépe vypovídající hodnotou, a 

proto byly jednotlivé četnosti váženy. Ve spolupráci s týmem expertů vytvořil autor 

váhovou škálu na základě skutečnosti, zda je chybný výrobek opravitelný, či nikoliv a 

pokud je opravitelný, tak jak složitá (nákladná) je jeho oprava. 

V tabulce, která následuje, byla ke každé chybě přidělena váha podle kritérií 

popsaných výše a byla vypočtena vážená četnost, jejíž hodnota se stala konečným 

měřítkem pro stanovení důležitosti jednotlivých chyb. 

 

 



38 
 
 

Tab. 3.2  Rozpis vad, jejich četnost, váha, vážená četnost, procento výskytu a 

kumulativní procento výskytu 

Zdroj: interní data podniku Brix zpracována autorem 

 

Název 
Četnost 
[ks] 

Váha 
problému 

Vážená 
četnost 

Procento 
výskytu  

Procento 
kumulativního 
výskytu 

Chybné nalisování plíšku 844 9 7596 57,50% 57,50% 

Chyba EOLT 239 10 2390 18,09% 75,59% 

Tuhá pojistka 170 8 1360 10,30% 85,89% 

Tuhý chod rohatky 64 8 512 3,88% 89,77% 

Nesprávné nýtování - vozík 70 6 420 3,18% 92,94% 

Ohnutý praporek rohatky 53 7 371 2,81% 95,75% 

Ulomený spínač LOCK 22 7 154 1,17% 96,92% 

Nefunkční pínač LOCK 13 7 91 0,69% 97,61% 

Ulomený klíč 9 7 63 0,48% 98,08% 

Ulomený praporek spínače 9 7 63 0,48% 98,56% 

Pád zámku 12 5 60 0,45% 99,02% 

Poškozený dekl 7 5 35 0,26% 99,28% 

Shozená pružina 7 3 21 0,16% 99,44% 

Ohnuté piny 5 4 20 0,15% 99,59% 

Tuhý chod západky 2 6 12 0,09% 99,68% 

Nesprávné nýtování - pracovník 2 5 10 0,08% 99,76% 

Poškozený dekl 2 5 10 0,08% 99,83% 

Neshozena pružina 3 2 6 0,05% 99,88% 

Chybějící pružina spojovací tyčky 2 3 6 0,05% 99,92% 

Tuhý chod hans páky 1 6 6 0,05% 99,97% 

Vyskočená spojovací tyčka 1 4 4 0,03% 100,00% 

SUMA 1537   13210 1,00   

 

Následně byla pomocí Paretovy analýzy stanovena “životně důležitá menšina“ 

činitelů, které představují zhruba 80% všech chyb. Výsledky jsou zaznamenány 

v grafu (obr. 3.4). 
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Obr. 3.4 Paretův diagram vycházející z vážené četnosti výskytu chyb 

Zdroj: interní data podniku Brix zpracována autorem 

 

Jak je možné vidět z grafu, tuto menšinu tvoří tři neshody. Jsou jimi opět chybné 

zalisování plíšku, chyba na EOLT a tuhá pojistka. Pro vysokou četnost hlavních chyb, 

váha neovlivnila jejich pořadí. 

V případě tuhé pojistky se jedná o chybu při osazení, kdy operátor špatně 

založí ozubené kolo do zámku a to následně neumožní správnou funkci zámku. 

Co se týče kontroly správné polohy ozubeného kola, momentálně není 

prostředek, který by tuto polohu hlídal. Byla vyzkoušena kamera, která díky barvě 

ozubeného kola a aplikaci maziva způsobující odlesky, nebyla schopna zjistit polohu 

kola, ale pouze jeho přítomnost.  Vzhledem k nízké vážnosti problému nebyla této 

chybě dále věnována pozornost.  

Chyba na EOLT (End Of Line Tester) zahrnuje pseudochyby, jako špatné 

založení zámku do testovacího zařízení nebo chybu samotného testovacího zařízení. 

Zbytek detekovaných chyb se týká skrytých vad dílů. 

Chybné nalisování plíšku je zpravidla způsobeno pracovníkem montáže. 

Tento plíšek je vyroben z oceli a jedná se o jednoduchý díl, který slouží k fixaci čepů 

pro mechanické části (rohatku a západku) a zajišťuje tak správnou funkci zámku. 

Tento díl se nasazuje manuálně a následně je zámek vložen do lisovacího 

zařízení, kde dojde k zalisování plíšku.  S ohledem na četnost a závažnost tohoto 
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problému byla po konzultaci s pracovníky výroby dále věnována pozornost právě 

chybnému nalisování plíšku.  

Důležitým krokem bylo určení všech možných příčin, způsobujících tuto chybu. 

Některé z možných příčin byly převzaty z dokumentu FMEA, který představuje 

analýzu možností vzniku vad a jejich následků.  

Dalším zdrojem dat pro zjištění příčin byla interní databáze reklamací a 

diskuze s pracovníkem montáže. 

Zjištěné příčiny byly rozděleny do oblastí podle toho, kdo nebo co stojí za 

vznikem těchto příčin, zda jsou to lidé, stroje, materiál, procesy, metody nebo 

prostředí. Možné příčiny jsou znázorněny v diagramu příčin a následků (obr. 3.5). 

Obr. 3.5  Diagram příčin a následků 
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Po sestavení tohoto diagramu byly na základě řízeného rozhovoru s vedoucím 

procesní kvality vybrány nejzávažnější příčiny chybného nalisování plíšku, kterými 

jsou: 

1) Nedostatečná hloubka nalisování plíšku  

Při nedostatečné hloubce nalisování hrozí vypadnutí plíšku a tím uvolnění 

čepů funkčních částí zámku, které může způsobit nefunkčnost zámku. 

 

2) Otočení plíšku při nasazování na čepy 

Tato chyba je způsobena operátorem na stanovišti lisování. Před lisováním 

operátor vlastnoručně vkládá plíšek na čepy modulu zámku a následně vkládá 

modul do lisovacího zařízení (viz. obrázek procesu 3.6 a obrázek produktu 

3.7).  

Obr. 3.6 Proces nasazování plíšku na čepy 
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Obr. 3.7  Obrázek zámku po zalisování plíšku 

 

Z důvodu nepozornosti, únavy apod. dochází často k otočení plíšku při 

nasazování na čepy. U takto otočeného plíšku nedojde k úplnému zalisování 

plíšku a hrozí jeho uvolnění. Při uvolnění plíšku dochází k uvolnění čepů, a tím 

ke ztrátě funkčnosti zámku. 
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4 Návrh na zlepšení kroků při montáži 

Po stanovení hlavních příčin chybného zalisování plíšku na základě 

rozhodnutí vedení kvality byla zorganizována schůzka a proveden brainstorming, při 

kterém byly navrženy možné způsoby řešení. 

V případě nedostatečné hloubky nalisování plíšku se jako jediné efektivní 

řešení jeví instalace poloautomatické hlavy s nainstalovanými senzory hlídajícími 

správnou hloubku nalisování. Toto řešení však nebylo implementováno z důvodu 

vysokých pořizovacích nákladů.  

Pro chybu „otočení plíšku“ bylo při řešení problému použito Poka-Yoke 

v procesu. Na ploše plíšku byl vyznačen červený bod a v instrukci pro montáž bylo 

popsáno nasazení plíšku tak, aby plocha s červeným bodem směřovala nahoru. Toto 

řešení bylo vybráno proto, že implementace byla nejrychleji uskutečnitelná a 

nejméně nákladná. Opatření se ovšem ukázalo nedostačující, a proto bylo 

provedeno Poka-Yoke v designu výrobku. Výsledkem byla úprava designu plíšku tak, 

aby se znemožnilo otočení plíšku při nasazování na čepy.  

Na kraji plíšku byla odstraněna část materiálu ve tvaru půlkruhu (viz. obr.4.2), 

kdy na lisovacím zařízení byl naopak vytvořen výčnělek ve tvaru půlkruhu, který 

zapadá do plíšku. Případné otočení plíšku tedy znemožní správné nasazení do 

lisovacího zařízení a jeho zalisování. 

V takovém případě pracovník montáže ihned pozná, že jde o chybu a provede 

opětovně správné nasazení, které zalisování umožní. 

Po implementaci tohoto opatření byla provedena jeho validace. Ověřování 

účinnosti bylo prováděno v následujících měsících pravidelnými kontrolami, jejichž 

výsledky byly zaznamenávány do kontrolního záznamu „checksheet“.  

Těmito kontrolami bylo zjištěno, že se tato chyba v procesu již nevyskytuje a 

přijaté opatření bylo 100% účinné, a tudíž splnilo svůj cíl. 



44 
 
 

Obr. 4.1  Původní design  

Zdroj: interní zdroj podniku zpracován autorem 

 

Obr. 4.2  Design po úpravě „Poka-Yoke“ 

Zdroj: Zdroj: interní zdroj podniku zpracován autorem 

 

Ve srovvnání s instalací poloautomatické hlavy za 300 000 kč byly náklady na 

toto zlepšení pouze 15 000 kč (zahrnuje změnové řízení, jako práce konstruktéra a 

další administrativu). Celková úspora tohoto zlepšení je snížení vad zámku 

způsobených špatným zalisováním plíšku o cca 40%, a to znamená při nákladech 

spojených s opravou neshod 50 kč/ks, úsporu nákladů o přibližně 33 500 kč za rok. 



45 
 
 

5 Závěr 

Automobilový průmysl jako jeden z nejdůležitějších sektorů české ekonomiky 

má jako každý jiný obor svá specifika, se kterými se musí potenciální dodavatelé 

vypořádat. 

Jedním ze základních požadavků je špičková kvalita. Vzhledem ke globalizaci 

trhu a vysoké konkurenci jsou dodavatelé nuceni minimalizovat výrobní náklady a 

zajistit požadovanou kvalitu. 

V současné době, kdy je stále více výrobků vyráběno externími dodavateli, 

kteří jsou tak začleněni do výrobního procesu, je zajištění kvality těchto dodávek 

jedním z nejdůležitějších aspektů dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

Tato bakalářská práce se věnuje managementu kvality ve výrobním závodě 

automobilového průmyslu a jejím cílem je zhodnotit současný stav systému 

managementu kvality při montáži dveřních zámků a navrhnout možná opatření, 

směřující ke zvýšení efektivity procesů a zlepšení stávající situace. 

Za tímto účelem byla vybrána montáž zámku D-Latch 2013, který je určen pro 

automobily Ford a je vyráběn druhým rokem. 

Priority kvalitativních problémů byly stanoveny pomocí Paretovy analýzy (bod 

3.2.2.).  Následně byla pomocí téže analýzy stanovena „životně důležitá menšina 

činitelů“, které představují přibližně 80% všech chyb. Výsledky byly zpracovány 

graficky a z analýzy vyplynuly tři neshody, a to tuhá pojistka, chyba na EOLT a 

chybné zalisování plíšku. 

S ohledem na četnost a závažnost problému byla dále pozornost soustředěna 

na chybné zalisování plíšku. 

Za použití metody FMEA návrhu výrobku a FMEA procesu byly analyzovány 

možnosti vzniku vad a jejich následků. Zjištěné příčiny byly dále rozděleny do dílčích 

oblastí dle původce. 

Možné příčiny byly zaznamenány v Ishikawa diagramu a dále na základě 

řízeného rozhovoru s vedoucím procesní kvality byly stanoveny dvě nejzávažnější 

příčiny chybného nalisování plíšku. 

V prvním případě se jednalo o nedostatečnou hloubku nalisování plíšku a jako 

jediné efektivní řešení se jevila instalace poloautomatické hlavy s nainstalovanými 

senzory hlídajícími správnou hloubku nalisování. Návrh řešení nebyl přijat z důvodu 

vysokých nákladů. 
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V případě problému chybného otočení plíšku byl vypracován návrh možných 

řešení pomocí POKA-YOKE procesu. Opatření, které bylo na jeho základě přijato, se 

však ukázalo jako nedostačující, a proto bylo následně provedeno POKA-YOKE 

konstrukce. Výsledkem byla úprava designu plíšku. Po implementaci tohoto opatření 

bylo zjištěno, že tato chyba procesu byla odstraněna. 
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QS (Quality Standard) – požadavky na kvalitu 
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SPC (Statistical Process Control) 
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USA (United States of America) – Spojené státy americké 

USB (Universal Serial Bus) - univerzální sériová sběrnice 

UWL (Upper Warning Limit) - horní varující hranice 

VDA (Verband der Automobilindustrie) - Sdružení automobilového průmyslu 

VW - Volkswagen Group
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