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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce je návrh nového postupu pro uvolnění procesu vypalování. 

Teoretická část je věnována dokumentaci systému. Jsou zde uvedeny požadavky na 

dokumentaci normou ISO 9001:2009 a stručný popis dokumentů. V praktické části je 

popsán všeobecný pracovní návod na vypalování a porovnání specifických pracovních 

návodů.  
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ABSTRACT 

Subject of this thesis is to design a new procedure for the release of the burn process. The 

theoretical part is devoted to system documentation. There are presented the 

documentation requirements of ISO 9001:2009 and a brief description of the documents. 

The practical part describes the general working instructions for burning a comparison of 

specific work instructions. 
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ÚVOD 

Zavádění systému managementu kvality se v poslední době stalo nedílnou součástí pro 

zvyšování konkurenceschopnosti firem na trhu. Při zavedení systému managementu kvality ve 

firmě vzniká potřeba tento systém dokumentovat a řídit.  

Řízení dokumentace považujeme za stěžejní proces uvnitř každé organizace. Zásadní je 

taktéž její důsledná tvorba, jež musí splňovat požadavky norem a požadavky organizace. 

Budoucí uživatelé vytvořených dokumentů by měli pochopit její obsah i význam, zároveň by 

si měli být jisti, že za všech okolností najdou příslušný návod na to, jak pracovat efektivně, a 

jak správně zaškolit nové zaměstnance. Cílem řízení dokumentace je zajistit existenci pouze 

aktuálních verzí dokumentů a jejich dostupnost na všech místech v organizaci.  

V první časti bakalářské práce je řešena problematika dokumentace systému kvality 

v obecné rovině. Jsou zde uvedeny požadavky na dokumentaci normami ISO 9001:2009, 

ČSN ISO/TR 10013 a popsány jednotlivé dokumenty.  

V praktické části je popsán všeobecný pracovní návod na vypalování laserem doplněný o 

specifický pracovní návod, který bude následně podroben analýze.  

Cílem práce je zanalyzovat a navrhnout nový postup na uvolnění procesu vypalování.   
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1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY A PRAVIDLA TVORBY 

DOKUMENTACE  

V této kapitole si upřesníme pojmy vztahující se k dokumentaci, požadavky na ní kladené 

ze strany norem, její řízení a důvody, jež nám osvětlí důležitost dokumentace.  

1.1 Pojmy vymezené normou ČSN EN ISO 9000:2006 

Nyní si upřesníme některé pojmy, které jsou obsaženy v normě ISO 9000:2006 s jejich 

základní charakteristikou, která je níže [5]:  

Informace  Údaje obsahující význam.  

Dokument Informace na podpůrném médiu. Médium může být papír, počítačový 

nebo elektronický disk. 

Specifikace Dokument se stanovenými požadavky na systém managementu kvality. 

Plán kvality  Dokument, v němž jsou uvedeny, které postupy a související zdroje se 

musí pro specifický projekt produkt, proces nebo smlouvu použít, kdo 

je používá a kdy se používají. 

Záznam Dokument, kde se uvádí dosažené výsledky a poskytují se důkazy o 

provedených činnostech.  

Dokumentace Soubor dokumentů.  

Příručka kvality Dokument, ve kterém je specifikován systém managementu kvality.  

1.2 Struktura a význam dokumentů 

1.2.1 Význam dokumentů 

Dokumentace má pro každou organizaci několik významů. Jmenujeme si hlavní tři 

nevýznamnější:  

 Poskytování zdrojů při auditech, takže je možné doložit správné provádění určité 

činnosti  



 

3 

 

 V obsahu dokumentace je uloženo know-how organizace. Je proto žádoucí, aby 

dokumentace netvořily jenom data, ale i vazby mezi daty, což nám vytváří informace 

 Standardizované pracovní postupy, které definují postup činností, které se pravidelně 

opakují 

1.2.2 Struktura dokumentů 

Dokumenty, které vytvářejí dokumentaci organizace, je možné rozdělit na dvě skupiny:  

o Specifikace 

o Záznamy 

Specifikace popisují nebo definují produkty, procesy, postupy nebo činnosti dané 

organizace. Jsou to například výrobní, výkresové nebo předpisové dokumentace, řídící 

směrnice a předpisy, kontrolní postupy, rozhodnutí nebo sdělení atd.  

U specifikací je žádoucí, aby měly aktuální stav a reagovaly na měnící se podmínky a 

prostředí. Tudíž podléhají změnám v čase. Změní-li se výrobní postup, postup kontroly, 

organizační uspořádání je nutné, aby se provedla změna v příslušném dokumentu. [1] 

Záznamy jsou dokladem o realizaci určité činnosti. Příkladem zástupců této skupiny jsou 

účetní doklady, zápisy z jednání, záznamy o došlé a odeslané poště, záznamy o provedených 

školeních, záznamy z provedených vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, záznamy 

o provedených opatřeních apod.  

U záznamů je potřeba zajistit, aby nedocházelo ke změně údajů, kterou tento dokument 

poskytuje. Není povoleno měnit záznamy z provedených kontrol a zkoušek, zápisy z jednání, 

účetní doklady apod.  

Struktura dokumentace managementu kvality je většinou uspořádána do několika 

hierarchických vrstev. Počet vrstev je závislý na velikosti dané organizace. U organizací, 

které jsou certifikovány dle standardů řady ISO 9000, se osvědčilo uspořádání dle obr. č. 1. 

[1] 
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Obr. 1 Struktura dokumentu v systému managementu jakosti 

1. Nejvyšší úroveň dokumentace 

Příručka jakosti je v nejvyšší úrovni systémové dokumentace managementu kvality a je 

určena k poskytnutí přehledu o organizaci. U malých organizací je možné shrnout popis 

celého systému managementu kvality do jediné příručky. U velkých nadnárodních organizací 

je potřeba několik příruček jak pro globální, tak pro národní nebo regionální úroveň a zároveň 

mají i složitější hierarchii dokumentace.[2] 

Příručka jakosti je neocenitelný dokument pro zaměstnance, zákazníky a potencionální 

partnery a další zainteresované strany např. auditory. [3]  

Základním obsahem příručky jakosti by měly být [1]:  

 Souhrnné informace o organizaci (název, identifikační údaje, sídlo, apod.) 

 Organizační uspořádání 

 Mise, vize a politika jakosti organizace 

 Popis systému managementu organizace pro nasměrování a řízení organizace 

s ohledem na kvalitu 

 Mapa procesů (obsahuje jednotlivé procesy, které probíhají v organizaci a jsou zde 

vyznačeny jejich vzájemné návaznosti a souvislosti) 

Do této vrstvy patří i politika jakosti a její cíle, která je buď obsažená v příručce jakosti 

nebo tvoří samostatný dokument. 
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2. Střední úroveň dokumentace 

Popisy procesů tvoří druhou vrstvu dokumentace a tvoří základ systémové dokumentace 

organizace. Tento typ dokumentace bývá často označován jako směrnice a řídí se jimi 

jednotlivé organizační jednotky nebo celá organizace. Dokumenty v této vrstvě se většinou 

odvolávají na dokumenty nejnižší úrovně. [4] 

Dokumentované postupy by měly obsahovat nezbytné informace jako je název, účel, 

předmět pracovního postupu a měly by mít jednotnou identifikaci a popis činností. Popis 

činností by měl obsahovat [2]: 

 Popis procesů, které se vztahují k požadovaným činnostem a to buď textem nebo 

postupovými diagramy, 

 Popis toho, co se má provést, proč, kde a jak,  

 Popis nástrojů řízení procesu a nástrojů řízení identifikovaných činností,  

 Stanovení prostředků, které je potřeba ke splnění činností,  

 Stanovení vhodné dokumentace pro danou činnost, 

 Stanovení vstupu a výstupu procesu, 

 Stanovení povinných měření procesu. 

Součástí dokumentovaného postupu mohou být záznamy, pro které je důležité vhodně 

zvolit formuláře a stanovit metodu jejich vyplňování, ukládání a udržování. Součástí mohou 

být také dodatky a to ve formě tabulek, grafů, postupových diagramů nebo formulářů.  

Dokumentovaný postup by měl mít uveden důkaz o přezkoumání, schválení a o stavu datu 

revize. V případě, že dojde ke změně v dokumentovaném postupu, je třeba o tom informovat 

v dokumentu nebo v příloze. [2]  

3. Nejnižší úroveň dokumentace 

V nejnižší úrovni se nachází různé typy pracovních instrukcí, externí dokumenty, 

vyhlášky, zákony, normy apod. Tyto dokumenty využívá v organizaci jen omezené množství 

zaměstnanců. [4] 

Pracovní instrukce by měly být vypracovány tak, aby popisovaly rozhodující činnosti. 

Měly by se vyhnout zbytečnému popisu podrobností, které stejně nijak nepřispějí k zvýšení 
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úrovně řízení. Činnosti a požadavky musí být uvedeny za sebou v následné posloupnosti tak 

jak se daná činnost (proces) provádí.  

U pracovních instrukcí neexistuje žádná předem stanovená struktura nebo formát jak by 

měly dané instrukce vypadat. Obecně platí, že musí obsahovat účel, předmět práce a její cíle a 

odkazovat na související dokumentované postupy. Struktura, formát a úroveň pracovních 

instrukcí by měla odpovídat potřebám zaměstnancům organizace.  

Formuláře slouží a udržují se pro záznam údajů dokládajících soulad s požadavky 

systému managementu kvality obsahující název, identifikační číslo, úroveň revize a datum 

revize. Formuláře se většinou používají jako přílohy v různých dokumentacích. [2] 

Specifikace jsou dokumenty, které vyjadřují určité požadavky. Liší se pro každý 

produkt/organizaci.  

Mezi externí dokumenty můžeme zahrnout výkresy zákazníků, požadavky zákonů a 

předpisů, normy, pravidla apod.  

Záznamy zaznamenávají dosažené výsledky nebo podávají důkaz o tom, že činnosti 

uvedené v dokumentovaných postupech a pracovních instrukcích jsou prováděny. [2] 

 Měly by být čitelné, rychle a snadno identifikovatelné a vyhledatelné. [6] 

 

1.3 Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 

Obecně platí, že dokumentace systému managementu kvality musí obsahovat [5] : 

a) Prohlášení o politice kvality a cílech kvality,  

b) Příručku kvality, 

c) Dokumentované postupy a záznamy, které požaduje norma ČSN EN ISO 

9001:2009, 

d) Dokumenty a záznamy určené a potřebné k zajištění efektivního plánování, 

fungování a řízení procesů.  

Norma ČSN EN ISO 9001:2009 zahrnuje požadavek, aby organizace, které se certifikují 

podle této normy, měly rozsáhlou dokumentaci systému. Dále vyžaduje, aby byly zachovány 

následující dokumenty a záznamy [7]: 
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 Dokumentovaný postup pro řízení dokumentů, 

 Dokumentovaný postup pro řízení záznamů, 

 Dokumentovaný postup pro řízení neshodného produktu,  

 Dokumentovaný postup pro provádění interních auditů,  

 Dokumentovaný postup pro opatření k nápravě, 

 Dokumentovaný postup pro preventivní opatření, 

 Záznamy požadované ISO 9001. 

1.4 Postupy a účel řízení dokumentace systému managementu 

jakosti 

Pokud má dokumentace vykonávat úlohu účinného nástroje řízení musí splňovat určité 

základní požadavky [1] :  

 Dokumentace musí být snadno přístupná, aktuální, číselná, datovaná a udržovaná 

v pořádku 

 Na místech, kde se dokumentace používá, musí být pouze aktuální verze 

dokumentu, zastaralé dokumenty musí být staženy a alespoň jedna původní verze 

musí být archivována 

 Musí být definován postup vzniku, aktualizace, vydávání, distribuce, uchovávání, 

rušení a likvidace dokumentace  

 Ve dvou až tříletých intervalech by organizace měla provádět revizi svých 

dokumentů, tj. prověrky dokumentů, které prověřují formální správnost dokumentů 

a věcnou správnost 

Tyto požadavky má na starosti řízená dokumentace. V organizacích je tedy dokumentace 

řízená a neřízená. Neřízená dokumentace má pouze informativní charakter a její obsah je 

žádoucí minimalizovat. [1] 
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1.4.1 Řízení dokumentů 

Účelem řízení dokumentů je zajistit existenci jen aktuálních verzí dokumentů na všech 

místech v organizaci, kde se vyžadují. Základním předpokladem fungování systému řízení 

dokumentu je existence dokumentovaného postupu pro řízení dokumentů. Obvykle má tento 

dokument v organizaci podobu směrnice, která definuje: 

1. Správce/administrátora úložiště dokumentu 

2. Identifikaci dokumentu 

3. Vlastníka/garanta dokumentu 

4. Vznik dokumentu (iniciace vzniku, vypracování návrhu, schválení) 

5. Postup při vydávání a distribuci dokumentů 

6. Aktualizace dokumentu 

7. Postup rušení dokumentů 

8. Způsoby jak archivovat dokumentaci 

9. Postup přezkoumání dokumentů 

10. Identifikace a řízení distribuce externích dokumentů 

11. Požadavek na existenci seznamu aktuálních dokumentů 

Jednotlivé definice, které by měla splňovat směrnice si definujeme níže.  

Ad 1. Správce/administrátor uložiště dokumentu  

Dokumentaci je možné vést v papírové nebo elektronické podobě. V dnešní době a ve 

většině organizacích se setkáváme s kombinací obou těchto variant. Dokumenty se nacházejí 

jak v místě jejich potřeby, tj. na příslušných pracovištích tak na jednom nebo několika 

uložištích, kde jsou uloženy jejich originály. Úkolem správce/administrátora je [1] :  

 Přidělit identifikační znaky jednotlivým dokumentům 

 Koordinovat činnosti, které souvisejí s vydáváním, revizí, aktualizací a rušením 

dokumentů  

 Zajistit bezpečné uložení originálů dokumentů  

 Zajistit distribuci a evidenci řízených kopii dokumentů 
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 Zajistit archivaci neaktuálních verzí dokumentů  

 

Ad 2. Identifikace dokumentů 

Abychom mohli dokument identifikovat, je nutné každému dokumentu přidělit 

identifikační znak. Každý dokument musí mít zcela unikátní označení (nemohou se tedy 

objevit dva dokumenty pod stejným označením). Pro označení je vhodné volit kombinaci 

písmen a čísel. Je žádoucí, aby se z označení dokumentu se dalo vyčíst o jaký typ dokumentu 

se jedná, rozsah jeho působnosti nebo dobu vydání. Pokud máme seznam dokumentů 

v databázi je vhodné, aby identifikační znaky umožnily jejich snadné vyhledávání. Příklad 

identifikačního znaku dokumentu: 

 FMMI_SME_13_007, 

 FMMI – značení pro působnost dokumentu (v našem případě Fakulta metalurgie a 

materiálového inženýrství), 

 SME – označení typu dokumentu (směrnice), 

 13 – dvojčíslí roku vydání dokumentu (2013), 

 007 – pořadové číslo dokumentu vydaného v daném roce.  

Každý dokument by měl být opatřen hlavičkou, která je umístěná v záhlaví nebo zápatí 

dokumentu. Obsahuje název, identifikační znak dokumentu, údaje o stránkovém rozložení 

dokumentu a o změnovém stavu (verzi) dokumentu, viz obr. 2. 

 

Obr. 2 Vzor hlavičky dokumentu 

Ad 3. Vlastník/garant dokumentu 

Každý dokument by měl mít definovaného vlastníka/garanta dokumentu. Vlastník/ garant 

dokumentu je funkční místo v organizaci, které je zodpovědné za obsah dokumentu. Ve 

většině případu je vlastník/garant totožný s autorem dokumentu. Vlastník/garant dokumentu 

je uveden v databázi dokumentu organizace, může být uváděn v hlavičce dokumentu. 

Vlastník/garant dokumentu má určité povinnosti a práva [1]: 
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 Zodpovídá za formální i věcný obsah dokumentu 

 Zodpovídá za aktuálnost dokumentu 

 Zodpovídá za provedení revize dokumentu  

 Má právo veta připomínkového a schvalovacího procesu při vzniku, aktualizaci a 

rušení dokumentu 

Ad 4. Vznik dokumentů 

Ve směrnici je nutné uvést postup vzniku dokumentů jako sled navazujících nebo 

souběžně působících činností. Preferovaná forma vzniku dokumentu bývá vyobrazena na 

vývojovém diagramu s krátkým popisným textem. Pro některé typy dokumentu je přínosné 

definovat v textu směrnice významné účastníky připomínkového a schvalovacího řízení. 

Některé typy dokumentů mají definovaný závazný obsah a formu, která je definovaná 

příslušnou šablonou. Postup vzniku u operativní dokumentace bývá zpravidla jednodušší, 

vypouští se připomínkové řízení. 

 Ad 5.  Postup při vydávání a distribuci dokumentů 

Zde následuje zařazení dokumentu do systému dokumentace na příslušné uložiště. 

V listinné podobě se originál dokumentu zařadí do archivu aktivní dokumentace a pořídí se 

dostatečný počet kopií, které se rozmístí na příslušná pracoviště.  

V případě elektronické podoby se needitovaná verze dokumentace umístí na uživatelsky 

přístupné úložiště. Tím se zabrání nežádoucím zásahům do schválené verze dokumentu. 

Editovatelná verze dokumentu se v původní verzi ukládá na zvláštní uložiště, které je 

přístupné pouze správci/administrátorovi uložiště. U elektronické podoby je nutné zajistit 

zásady ochrany dat na elektronických nosičích [1]: 

 

 Definování přístupových práv pracovníků organizace k jednotlivým 

dokumentům  

 Dokumentace musí být zálohována a zabezpečena, záložní soubory jsou 

uchovávány mimo prostory, kde se nacházejí prvotní soubory 

 Informační systém musí být zabezpečen vůči virům  

Protože se v organizacích setkáváme s kombinací listinné a elektronické podoby 

dokumentace je možné návrh dokumentu vypracovat v elektronické podobě.  
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Pokud projde připomínkovým řízením, pak se daný dokument vytiskne, podepíše 

schvalovateli a umístí se do archivu dokumentace a elektronická podoba v needitovatelné 

verzi se umístí na uživatelům přístupné úložiště.  

 

Ad 6. Aktualizace dokumentů 

Pouze aktuální dokumentace může plnit úlohu účinného nástroje řízení. Je proto nutné 

provádět aktualizaci dokumentace v odůvodněných situacích. V dřívějších letech, když se 

dokumenty vytvářely bez výpočetní techniky, se aktualizace prováděla formou dodatků 

k danému dokumentu. Tento způsob se stále používá u zákonů, norem smluv apod. Protože se 

dnes vytváří dokumentace s využitím výpočetní techniky, forma aktualizace pomocí dodatků 

není oprávněná. Proto je nutné definovat postup aktualizace dokumentu tak, že při jakékoliv 

aktualizaci se vydá aktualizovaný dokument jako nová verze s původním identifikačním 

znakem. Jednotlivé verze se většinou značí velkými abecedními písmeny od A vzestupně a po 

vyčerpaní abecedy jsou další verze dvojpísmenné tj. A, B, C,…X, Y, Z, AA, AB … 

Postup aktualizace je následující:  

o Navrhovatel změny (většinou vlastník/garant) si vyžádá od 

správce/administrátora úložiště editovatelnou verzi, kterou má aktualizovat 

o Vykoná aktualizaci a návrh aktualizovaného dokumentu podrobí 

připomínkovému a schvalovacímu řízení  

o Podle směrnice pro řízení dokumentace uvede důležité účastníky jak 

připomínkového tak schvalovacího řízení. Tito účastníci musí být informováni 

o důvodech a rozsahu aktualizace  

o Po schválení aktualizované verze nahradí tato v úložišti dokumentu přechozí 

verzí, jež se uloží do archivu neaktuální dokumentace  

Pokud existují řízené kopie, je nutné zajistit, aby kopie schválené aktualizované verze 

dokumentu tyto kopie nahradily. [1] 

 

Ad 7. Postup rušení dokumentů 

Dokument je nutné zrušit, pokud přestal plnit svou funkci a nelze jej aktualizovat nebo by 

jeho aktualizace byla náročnější než vypracování nového dokumentu. Návrh na zrušení 

dokumentu předloží vlastník/garant dokumentu. V připomínkovém řízení, kde účastníci 
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bývají totožní s účastníky připomínkového řízení pro aktualizaci dokumentu je návrh na 

zrušení dokumentu podroben schválení. Je třeba si dát pozor, aby nedošlo ke zrušení 

dokumentu, který se odkazuje na jiné dokumenty. Proto je vhodné minimalizovat odkazování 

dokumentů mezi sebou. Jakmile se dokument zruší, odstraní se ze všech uložišť a umístí se do 

archivu neaktivní dokumentace. Pokud existují řízené kopie je nutné je stáhnout ze všech 

pracovišť. 

   

Ad 8. Způsoby jak archivovat dokumentaci 

Organizace si musí definovat dobu archivace, místo uložení a způsob vypořádání 

s dokumentací po uplynutí doby archivace. Z neaktivních verzí dokumentů se stávají záznamy 

a jejich řízení bude vysvětleno blíže viz 1.4.2. 

  

Ad 9. Postup přezkoumání dokumentů 

 Jednou z povinností vlastníka/garanta dokumentu je zajistit aktuálnost dokumentu. Ten 

by měl zajistit, aby dokumentace organizace byla platná a aktuální. Nicméně je užitečné mít 

v organizaci další nezávislé kontrolní mechanizmy, které by kontrolovaly aktuálnost a 

platnost dokumentace. Jedním z těchto mechanismů je revize dokumentů. Návrh k revizi 

dokumentů podává správce/administrátor uložiště dokumentace, pokud od doby vydání nebo 

data poslední aktualizace dokumentu uplynula stanovená doba (typicky dva roky) a požádá 

vlastníka/garanta procesu o ověření aktuálnosti daného dokumentu. Ten se po posouzení 

vyjádří, zda je dokument: 

 Aktuální  

 Nutno aktualizovat   

 Nutno zrušit  

O provedené revizi se musí udělat záznam do databáze dokumentů. [1] 

 

Ad 10. Identifikace a řízení distribuce externích dokumentů 

Organizace během své činnosti využívá řady dokumentů, které mají externí původ a obsah 

těchto dokumentů podléhá v čase změnám nezávislé na organizaci. Bývají to většinou zákony, 

vyhlášky, normy, nařízení apod. U dokumentů, jejichž obsah je pro organizaci závazný je 
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třeba zajistit, aby byla k dispozici aktuální verze dokumentu ve všech místech v organizaci, 

které je potřebují.  

Nejdříve je nutné si určit, které externí dokumenty jsou pro činnost organizace závazné, a 

může být jimi organizace dotčena. Může se jednat o sféry: finanční, personální, o ochranu 

životního prostředí, bezpečnost práce apod. Dále se určí požadavek na identifikaci externích 

dokumentů. Většina legislativních dokumentů a norem je již jednoznačně identifikována 

identifikačním znakem, který byl přidělen jejich původcem (např. Zákon č.xx/Sb, norma ČSN 

EN ISO xxx,…). Pokud externí dokument nemá jednoznačný identifikační znak je nutné pro 

účel začlenění do systému dokumentace znak přiřadit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o 

externí dokument např. EXT v identifikačním znaku.  

Pro jednotlivé sféry externích dokumentů je vhodné určit jejich správce/administrátory. 

Povinností správců/administrátorů je zajistit aktuální verzi externích dokumentu nebo 

informaci o aktuální verzi např. přehlednou databází.   

1.4.2 Řízení záznamů 

Záznam je dokument, kde se uvádí dosažené výsledky a poskytují se důkazy o 

provedených činnostech. Záznamy vznikají v průběhu realizace činností organizace a jsou 

dokladem, že daná činnost proběhla.  

Účelem řízení záznamů je: 

 Zachovat data na vhodných nosičích po stanovenou dobu na vhodných místech  

 Zpřístupnit data všem definovaným funkcím v organizaci 

Na rozdíl od specifikací, které se udržují v aktuálním stavu, je u záznamů naopak potřeba 

zajistit, aby nedocházelo ke změně informace, kterou záznam poskytuje. Je tedy nežádoucí, 

aby se měnily záznamy o provedených kontrolách, zkouškách, zápisy z jednání, účetní 

doklady apod. Pokud se taková změna provede pak jen tehdy, aby původní záznam zůstal 

čitelný a provedený zásah byl jednoznačně vymezen (kdo provedl opravu a jakým způsobem). 

[1] 

V organizacích počet záznamů razantně převyšuje počet specifikací a proto je existence 

dokumentovaného postupu pro řízení záznamů nezbytným předpokladem pro zajištění 

efektivního nakládání se záznamy. Obvykle má dokument podobu směrnice, která definuje:  

1. Identifikaci záznamů 
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2. Vlastníka/garanta záznamů 

3. Místo a způsob uchování záznamů 

4. Pravidla k přístupu k záznamům  

5. Dobu uchování  

6. Vypořádání se záznamy po uplynutí doby uchování 

Ad 1. Identifikace záznamů 

Jak u dokumentů, tak i u záznamů je třeba zajistit jednoznačnou identifikaci, aby nedošlo 

k záměně. Způsoby identifikace u specifikací a záznamu se mohou lišit. U záznamů není 

nutné přiřazovat zvláštní identifikační znak, stačí jednoznačná identifikace v názvu záznamů 

(např. zápis z jednání komise ze dne 15. 2. 2014). Pokud se však organizace rozhodne dávat i 

záznamům identifikační znaky ulehčí jí to vyhledávání v jejich seznamu nebo databázi. 

Ad 2. Vlastník/garant záznamů 

Je žádoucí pro každý typ záznamů definovat vlastníka/garanta záznamů. Odpovídá se 

zacházením s daným typem záznamů (uložením a zpřístupněním oprávněným uživatelům) na 

funkční místo a tím předejde řadě problému, které mohou v organizaci nastat, pokud tyto 

kompetence nebudou vymezeny.  

Ad 3. Místo a způsob uchovávání záznamů 

Na rozdíl od specifikací, které bývají v organizacích uloženy na více místech, záznamy 

bývají ukládány po jistou dobu v místech jejich vzniku nebo v jejich těsné blízkosti. Záznamy 

mohou být uchovávány jak v podobě listinné tak elektronické. Listinné záznamy mohou být 

převedeny do elektronické podoby (naskenováním) a záznamy v elektronické podobě mohou 

být ve formě databází. V obou případech je nutné, aby nedošlo k poškození (ztrátě nebo 

pozměnění) obsahu.[1] 

Ad 4. Pravidla přístupu k záznamům  

K jednotlivým záznamům je třeba definovat okruh pracovníků organizace, kteří k nim 

budou mít přístup. Je třeba definovat taková opatření, aby nedošlo k úniku a zneužití dat, 

obsažených v záznamech. Obzvlášť je důležité věnovat pozornost personálním údajům.  

Ad 5. Doba uchování záznamu 

Je třeba definovat dobu uchování pro jednotlivé typy záznamů. Délku uchování záznamu 

si definuje sama organizace, ale pro řadu záznamu je minimální doba uchování definována 
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zákonnými předpisy. Zákon, který stanovuje pravidla pro uchování záznamů je Zákon č. 499 

z 30. 6. 2004 „Zákon o archivní a spisové služba a o změně některých zákonů“. 

Ad 6. Vypořádání se záznamy po uplynutí doby uchování 

Organizace si musí určit způsob, jak se vypořádá se záznamy po uplynutí doby jejich 

uchování. Možnými způsoby jsou vyřazení (předání do sběru), skartace nebo uložení 

v zemském archivu. [1] 

1.5 Proces přípravy dokumentace  

1.5.1 Odpovědnost za přípravu 

Dokumentaci by měli vytvářet ti zaměstnanci, kteří se podílejí na dané činnosti. Umožní 

jim to lépe pochopit požadavky na danou činnost. Během tvorby dokumentace můžeme 

pracovat s již existujícími dokumenty, které však musíme přezkoumat. Výrazně nám to zkrátí 

čas na tvoření dokumentace a zároveň zjistíme nedostatky v systému managementu jakosti. 

1.5.2 Metoda přípravy  

Metoda přípravy dokumentace záleží na činnostech, které by měly organizace plnit [2]: 

 Určení procesů, které jsou nutné pro efektivní uplatnění systému managementu 

jakosti 

 Pochopení a dokumentace vzájemných vazeb mezi procesy 

Množství dokumentace určíme podle analýzy procesů nezbytných pro systém 

managementu jakosti.  

1.5.3 Použití odkazů 

 Pokud je to vhodné můžeme omezit rozsah dokumentace a využít odkazů na již existující 

normy nebo dokumenty, které jsou dostupné uživateli onoho dokumentu. V odkazech 

používáme pouze aktuální dokumenty. [2] 
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1.6 Proces schvalování, vydávání a řízení dokumentů 

1.6.1 Přezkoumání a schvalování 

Dokumenty před vydáním by měly být přezkoumány oprávněnými osobami, aby byla 

zajištěna jasnost, přesnost a vhodná struktura dokumentů. Oprávněné osoby by měli posoudit 

a připomínkovat použitelnost dokumentu z hlediska jeho praktické využitelnosti. Uvolnění 

dokumentů je schváleno managementem, který odpovídá za jejich uplatňování a každý výtisk 

by měl být opatřen důkazem o schválení. Tyto důkazy o schválení dokumentů by měly být 

uchovávány.  

1.6.2 Distribuce  

Po přezkoumání a schválení následuje distribuce dokumentů. Ta má za úkol zajistit, aby 

byly dokumenty k dispozici všem zaměstnancům, kteří budou dokumenty potřebovat. Je 

vhodné označit dokumenty pořadovými čísly příjemců, aby se zajistila řádná distribuce a její 

řízení.  

1.6.3 Vydávání a řízení změn 

Vydávání dokumentů a řízení změn je podstatné pro řádné schválení obsahu dokumentu 

oprávněnými osobami. Jsou zaváděny procesy, které zajistí používání pouze příslušných 

dokumentů. Pokud dokumenty prošly revizí, nahrazují se verzemi novějšími. Aby se 

zaměstnanci ujistili, že používají správné vydání, mají možnost si to ověřit z originálního 

seznamu dokumentů s označenou úrovní revize. [2] 

1.6.4 Neřízené výtisky 

Neřízené výtisky jsou dokumenty pro účely výběrového řízení nebo zákaznického užití 

mimo organizaci, u kterých se nepředpokládá řízení změn.  

Proces schvalování, vydávání a řízení dokumentu je vyobrazen na obr. 3.  
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Obr. 3 Vývojový diagram procesu schvalování, vydávání a řízení dokumentů 

1.7 Přínosy zavedení dokumentace 

Pokud organizace má zavedenou dokumentaci, která se řídí některými normami nebo 

jejími základními požadavky, má to řadu přínosu [2]:  

 Popisuje systém managementu jakosti organizace, 

 Zaměstnanci lépe chápou roli v organizaci, 

 Poskytuje podkladky o dosažené úrovni činnosti,  

 Poskytuje důkazy o splnění požadavků,  

 Poskytuje školící materiál pro nové zaměstnance, 

 Poskytuje podklady pro neustálé zlepšování apod.  
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

Z OBLASTI AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU  

2.1 Historie společnosti  

Společnost „Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha Compagnie“ byla založena 8. 

října 1871 jako akciová společnost. Její první výrobky byly tlumiče pro podkovy a 

celopryžové obruče vyrobené v 70. letech 19. století. V roce 1882 byla zvolena obchodní 

značka koncernu – nespoutaný kůň viz.obr. 4  

 

Obr. 4  Logo společnosti  

V roce 1892 byla společnost Continental první firmou, která vyráběla pneumatiky pro 

jízdní kola. Společnost Continental vyvinula jako první velké pneumatiky vyztužené 

ocelovým kordem, které u užitkových vozidel nahradily běžné celopryžové pneumatiky, a 

v roce 1921 je uvedla do prodeje. O tři roky později představila společnost nízkotlakovou 

balonovou pneumatiku pro větší jízdní komfort a delší životnost pneumatik. 

Na konci tohoto desetiletí se stala společnost Continental předním výrobcem pneumatik 

pro užitková vozidla a její podíl na trhu činil v Německu 91 procent. V 30 letech vznikl 

reklamní slogan „Pneumatiky pro každé auto s koly“ a v roce 1943 se společnost Continental 

přihlásila jako první firma na světě k patentování bezdušovou pneumatiku.  

Na základě dalšího vývoje společnost uvedla do prodeje první zimní pneumatiku pro 

nákladní vozidla, a tím si upevnila přední postavení na trhu s pneumatikami. Od roku 1978 

společnost poskytuje svým zákazníkům nejrůznější služby týkající se pneumatik. 

V 70. a 80. letech 20. století začala společnost Continental  působit v mezinárodním 

měřítku. Součástí koncernu Continental se staly  společnosti Uniroyal ® (1979), Semperit 

Reifen GmbH (1985), General Tire ® (1987) a Matador (2007). V Německu byly k 2. srpnu 

2009 všechny aktivity společnosti Continental AG převedeny do nové, 100% dceřiné 

společnosti koncernu: Continetal Reifen Deutschland GmgH. [8] 



 

19 

 

2.2 Profil společnosti  

Společnost Continental patří mezi největší přední výrobce pneumatik pro užitková 

vozidla. Má široký výběr vysoce výkonných produktů potřebám pro těžká a lehká nákladní 

vozidla, autobusy, osobní a terénní vozidla.  

Společnost Continental vyrábí pneumatiky pro autobusy a nákladní vozidla pod značkami 

Continental, Semperit, Uniroyal, a Barum. Dnes patří koncern Continental s obratem vyšším 

než 24 miliard eur  k předním dodavatelům automobilového průmyslu na světě. Výrobky jako 

brzdové systémy, systémy a komponenty pro pojezd a pohony, přístrojové techniky, 

infotainmentové řešení, vozidlové elektroniky, pneumatiky a technické produkty jsou na bázi 

elastomerů, které přispívají k větší jízdní bezpečnosti a ochraně klimatu. Společnost 

Continental je navíc významným partnerem v navzájem propojené automobilové komunikaci 

a v dnešní době společnost zaměstnává okolo 130 000 zaměstnanců ve 190 pobočkách ve 35 

zemích.[8] 

2.3 Zastoupení společnosti v České republice  

Závody společnosti Continental AG mají zastoupení v 6 lokalitách viz. obr. 5 a 

zaměstnávají okolo 12 000 zaměstnanců. [9] 

 

Obr. 5 Závody společnosti Continental AG v České republice  

2.4 Výrobní lokace ve Frenštátě pod Radhoštěm 

V květnu 1995 byl otevřen závod ve Frenštátě pod Radhoštěm pod tehdejší značkou 

Siemens. V květnu 1996 se otevřela nová vlastní výrobní hala, kam byla přesunuta výroba. 

Vyráběla se zde elektronika pro automobily a tzv. bílé zboží (ledničky, pračky apod.) V roce 

2000 se otevřela druhá výrobní hala. Na konci roku 2002 se výroba elektroniky pro bílé zboží 

převedla do Rakouska, a tím závod přišel o 30% své výroby. Výroba elektroniky pro bílé 
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zboží byla nahrazena výrobou senzorů a přístrojových desek a v roce 2003 se struktura 

závodu implementovala na Focus Factory, tzn. samostatně hospodařící výrobní závody 

v rámci celé firmy.  Od roku 2003 se vyrábí ve Frenštátě výrobky pouze pro automobilový 

průmysl a od roku 2007 přechází závod ve Frenštátě pod korporaci Continental. [10] 

2.5 Výrobní profil společnosti  

Ve výrobním závodě ve Frenštátě pod Radhoštěm je zaměstnáno 2886 zaměstnanců a 

rozloha závodu je 40 100 m
2
. Závod vyrábí a dodává pro přední světové výrobce automobilů 

(viz. 6 obrázek). 

 

Obr. 6 Zákazníci závodu Frenštát pod Radhoštěm 

Společnost je rozdělena do tří výrobních divizí „Focus Factory“. 

 FF1 – Body & Security, Commercial Vehicles, Aftermarket: se zaměřuje na 

výrobu ovládacích panelu, střechních soustav, kontrolních modulů, dveřních 

kontrolních systému a náhradních dílů. 

 FF2 – Engine Systems, Transmission, Fuel Supply: zde je zaměření na výrobu 

řídících jednotek benzínových a dieslových motorů, řídící jednotky převodových 

systémů, speciální řídící moduly a elektronika palubních desek. 

 FF3 – Sensors & Actuators, Sensorics: teplotní sensory, rychlostní sensory, 

tlakové sensory, pumpy a čerpadla. 
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Obr. 7 Výrobní divize Focus Factory 

2.6 Strategie a vize společnosti  

Vizí společnosti je stát se jedním z předních dodavatelů pro automobilový průmysl. Aby 

tohoto cíle společnost dosáhla, zavedla filozofii „nulová tolerance pro zmetky“.  

Strategie společnosti je na bázi třech pilířů: na kvalitě výrobků, lidí a výrobního procesu. 

Cílem této strategie je dosáhnout co nejvyšší spokojenosti zákazníka. Toho lze docílit tehdy, 

když zaměstnanci mají zájem o kvalitní práci a jsou odhodláni a ochotni porozumět potřebám 

zákazníkům.  

Prvním pilířem je kvalita výrobků/služeb a druhým pilířem je kvalifikovanost 

zaměstnanců. Mnoholetá praxe a nepřetržitá motivace je nutná, aby lidé výborně zvládali 

aspekty podnikání i složité technické problémy, které firma řeší dennodenně.  

Třetím pilířem strategie jsou výkonné procesy, kterým je věnována neustála pozornost. 

Kvalitní procesy poskytují zákazníkům důvěru, že je firma spolehlivým partnerem.  

Politika kvality byla převzata z Continentalu AG a je platná pro všechny pracovníky. 

Příručka kvality firmy stanovuje základní prvky, postupy, odpovědnost útvarů za zavedení a 

udržování kvality a upravuje interní procesy, které mají vliv na kvalitu výrobku. Příručka 

kvality odpovídá normě ČSN ISO/TS 196949:2009. [10] 
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2.7 Certifikace společnosti 

Společnost je držitelem certifikátu: 

 EN ISO 9001: 2008, 

 EN ISO 14001:2004, 

 ISO/TS 16949:2009. 

Dále se firma řídí podle:  

 QS 9000, 

 VDA 6.1., VDA 6.3., VDA 6.5. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PROCESU 

LASEROVÉHO VYPALOVÁNÍ UNIKÁTNÍHO KÓDU 

V této kapitole si přiblížíme proces laserového vypalování a rozebereme si aktuální 

pracovní návod.  

3.1 Laserové zařízení 

Laser je zařízení, které vyřazuje světlo ve formě úzkého svazku.  Na povrchu materiálu 

laserový paprsek vytvoří mechanicky odolný velmi přesný popis. Jeho trvanlivost je velmi 

vysoká. Označovat se dá jakýkoliv kovový i nekovový materiál a povrch materiálu muže mít 

libovolný tvar a povrchovou úpravu. Pomocí parametru laseru je možné měnit hloubku 

popisu. V technických odvětvích je laserového popisu využito zejména k popisu, který má 

dlouhou trvanlivost nebo reklamnímu použití kde se klade důraz na grafickou kvalitu. 

Nejčastěji se používá laser CO2. [11] Obrázek laserového zařízení s popisem je vyobrazen 

v  technické zprávě [16]. 

Ve firmě se na každou DPS vypálí DMX kód (podrobněji viz 3.3). 

3.2 Čárový kód  

Čárový kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat, s jehož pomocí můžeme 

identifikovat výrobek. Skládá se z tmavých čar a světlých čar. Kód může být vytištěn nebo 

vypálen laserem. Ke čtení kódů používáme čtečku – snímač čárového kódu. Data v kódu 

mohou zahrnovat cokoliv např. číslo výrobce, číslo výrobku, místo uložení ve skladu, číslo 

série.[12] 

3.2.1 Druhy čárových kódů  

 Jednodimenzionální – 1D kódy: které mají omezenou kapacitu pro zápis 

informací. Mají numericky nebo alfanumerický řetězec (číslice a písmena). 

Můžeme se s nimi setkat u výrobků v obchodních sítích, ve skladech, zdravotnictví 

apod. [12] 
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Obr. 9 Jednodimenzionální kódy 

 Dvoudimenzionální – 2D kódy: mají větší kapacitu pro zápis než 1D kódy  

 PDF 417 je skládaný lineární čárový kód ve formátu symbolu, který se 

používá např. na identifikační karty. PDF je zkratka pro přenosný datový 

soubor. 417 značí, že každý vzorek kódu se skládá ze 4 čar a mezer a je 17 

jednotek dlouhý.[13] 

 

Obr. 10 PDF 417 

 DataMatrix – DMX kód je maticový 2D kód používaný v armádních 

aplikacích, v letectví a pro označování elektronických součástek  

 

Obr. 11 DMX kód 

3.2.2 Čtečky laserových kódů  

Laserové snímače čárových kódů vyzařují červené světlo, jež je pohlcováno tmavými 

čárami a odráženo světlými mezerami. Snímač zjišťuje rozdíly v odrazu světla a přemění je na 

elektrické signály odpovídající šířce čar a mezer. Signály jsou převedeny na číslice, popř. 

písmena, která obsahují daný čárový kód.  
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Obr. 12 Laserový snímač čárových kódů 

Mobilní terminály jsou přenosné zařízení s integrovaným snímačem čárového kódu a 

pamětí. Mají v sobě speciální software (program) pro další zpracování přečteného kódu. [12] 

 

Obr. 13 Mobilní terminál  

3.3 DMX kód 

Je dvojrozměrný čárový kód o čtvercové velikosti (3,5 x 3,5 mm, 5 x 5 mm) a obsahuje 

max. 2335 znaků. DMX kód může být vypálen laserem nebo nalepený (etiketa s vytištěným 

DMX kódem). Jde přečíst i částečně poškozený kód. Na čitelnosti kódu se mohou podepsat 

například faktory: kvalita DPS, dodavatel či kvalita laku.  

3.3.1 Traceability 

Traceability je v překladu zpětná dohledatelnost. Tento systém nám umožňuje zpětné 

dohledání důležitých informací o výrobcích a komponentech během celé výroby. Zahrnuje 

Traceability databázi a reporty. Tato sledovatelnost je zajištěná jednoznačnou identifikací 

komponent a výrobků a lze jí využít při případné reklamaci zákazníkem, proto označujeme 
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všechny výrobky DMX kódem. DMX kód je v během výrobního procesu na jednotlivých 

výrobních operacích načítán pomocí scannerů do Traceability systému a data jsou uchovávána 

min. po dobu 15 let.  

Máme tři druhy Traceability:  

 Traceability procesu – uchovávají se informace o čase a datu, kdy byl daný 

výrobek na určité výrobní operaci 

 Traceability komponent – k jedinečnému sériovému číslu jsou během celého 

výrobního procesu definovány všechny komponenty, které do výrobku vstupují 

 Traceability měření – uchovávání výsledků speciálních testů, které jsou přiřazeny 

k danému sériovému číslu výrobku  

Z načteného DMX kódu mohu vyčíst číslo výrobku, zařízení, datum vypálení a unikátní 

sériové číslo.  

3.4 Všeobecně o laserovém vypalování DMX kódu 

Všeobecný pracovní návod pro vypalování DMX kódu popisuje co má přesně operátor 

udělat, aby byl DMX kód správně vypálen. Ve zkratce si ho nyní přiblížíme. 

Ze skladu přijdou nutzeny zabaleny ve fólii. U projektů s Traceability se musí nejdříve 

načíst čtečkou materiálový štítek, poté se rozbalí balení a nutzeny jsou vloženy do vstupní 

části laseru.  

Pomocí transportních pásu se DPS dopraví ze vstupu do tzv. laser popisu datamatrix kód 

části, kde dochází k vypálení kódu. Po vypálení je kód načten čtečkou, která slouží ke 

kontrole správnosti vypáleného kódu.  

Pokud je načtení úspěšné, DPS se dopraví na výstup a je automaticky ukládána do 

zásobníku pro dobré kusy. Pokud není načtení DMX kódu úspěšné, přesune se DPS do 

zásobníku pro špatné kusy.  

3.5 Analýza pracovního návodu  

V tomto případě se bude jednat o specifické návody pro jednotlivé projekty. Přesněji 

půjde o tabulky s obsahy DMX kódu, protože u každého projektu si manažer kvality vytvořil 

svou tabulku. Úkolem je snaha tabulky standardizovat do jednotné podoby.  
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Nejprve budou vyhledány všechny projekty, které se v současné době vyrábějí, případně 

se v brzké době plánuje jejich zavedení. Dle vyhledaných projektů k nim budou přiřazeny 

jednotlivé návody pro vypalování a po nalezení všech návodů budou tabulky porovnány a 

zanalyzovány. 

Po porovnání a zanalyzování všech specifických pracovních návodů se došlo k 18-ti 

základním typům tabulek, které se nejčastěji objevují. Podrobněji zanalyzováno a vyobrazení 

základních typů tabulek bylo v technické zprávě [16].  

Pro přehled byl vytvořen Paretův diagram s četnostmi jednotlivých tabulek viz obr. 14. 

Tabulka č. 1: Data pro sestrojení Paretovy analýzy  

č. tabulky  Četnosti 
kumulativní 

četnost 

relativní 
četnost v 

% 

6 16 16 21,33 

2 14 30 40,00 

3 10 40 53,33 

8 10 50 66,67 

7 9 59 78,67 

1 2 61 81,33 

5 2 63 84,00 

11 2 65 86,67 

4 1 66 88,00 

9 1 67 89,33 

10 1 68 90,67 

12 1 69 92,00 

13 1 70 93,33 

14 1 71 94,67 

15 1 72 96,00 

16 1 73 97,33 

17 1 74 98,67 

18 1 75 100,00 
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Obr. 14 Paretův diagram 
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4 VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU NOVÉHO POSTUPU PRO 

UVOLNĚNÍ PROCESU VYPALOVÁNÍ KÓDU 

4.1 Návrh postupu pro uvolnění procesu 

Po analýze tabulek pro obsah DMX kódů u všech specifických návodů byla pro 

standardizaci navržena tabulka č. 6.  Ta se nejen nejčastěji vyskytovala, navíc má i všechny 

potřebné informace, které jsou pro operátora laseru důležité. 

Specifický pracovní návod bude složen ze dvou stran. Na první straně bude umístěn 

obrázek DPS a příslušné umístění DMX kódů. Na straně druhé specifikace DMX kódu jako: 

velikost, typ a obsah. Návrh specifického pracovního návodu je vyobrazen v technické zprávě 

[16]. 

4.2 Analýza způsobilosti atributivních znaků kvality 

Pro uvolnění laserové stanice je potřeba zavést způsobilost zařízení. Jelikož budeme 

porovnávat atributivní znaky, výsledkem vyhodnocení jednotlivých vzorků získáme stav: OK 

kus – NOK kus. OK kus pro situaci, kdy skener nebo čtečka DMX kód načte pro NOK kus 

nikoliv. [14] 

Pro vyhodnocení a uvolnění způsobilosti použijeme karty se sesbíranými daty. V našem 

případě bylo vypáleno na příslušné laserové stanici 140 po sobě jdoucích vzorků. Pracovník 

zapsal do karty čas kontroly vzorku, OK kus/ NOK kus a případně chybu.  

Poté z karty pro sběr dat byla získaná potřebná data a vyhodnocena, zda je laserová stanice 

způsobilá a posléze se může uvolnit.  

Z karty bylo zjištěno, že všech 140 vzorků prošlo ve stavu OK, laserová stanice je tedy 

způsobilá a dochází k jejímu uvolnění.  Karta se sesbíranými daty je uvedena v technické 

zprávě [16]. 
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5  ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ, ZÁVĚR 

V současné době, kdy se konkurence na trhu pořád zvyšuje, je důležité získat konkurenční 

výhodu. Z tohoto důvodu byl popsán systém managementu kvality a jeho možnost zavedení 

ve společnosti.  

Nejprve byla podrobně rozebrána dokumentace systému kvality, požadavky na ní kladené 

a následně byly vysvětleny základní pojmy. Dále byla zevrubně představena firma 

Continental AG.  

V praktické části byl popsán proces vypalování DMX kódu na desky plošných spojů. Byl 

vysvětlen všeobecný návod na vypalování, který pracovníka navádí co má v dané situaci 

dělat. Na všeobecný pracovní návod navazuje pracovní návod pro jednotlivé projekty, který 

udává, kde má být daný  DMX kód umístěn, jaké má rozměry a co DMX kód obsahuje. 

Tabulky pro obsah DMX kódu nebyly ve standardizované podobě a proto musely být 

podrobeny analýze. Po důkladném zanalyzování všech specifických pracovních návodů, byla 

vytvořena přehledná tabulka s obsahem DMX kódu. Pro větší přehlednost byla využita 

Paretova analýza. Dále pomocí jednoduché trojčlenky byla vypočtena shodnost tabulek 

78,7%.  

V následující kapitole byl vytvořen návrh tabulky, která měla největší zastoupení ve 

všech specifických návodech a obsahovala vše potřebné pro pracovníky. Byla provedena 

způsobilost laserová stanice pomocí MCA. Na stanici bylo vypáleno 140 po sobě jdoucích 

vzorků a všechny byly označeny jako OK kusy. Laserová stanice tudíž byla způsobilá a 

následně uvolněná.  

Tento návrh pro uvolnění procesu vypalování byl vypracován pod dozorem odborného 

pracovníka ve společnosti Continental a bude předložen ke schvalovacímu řízení.  
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MCA Analýza výrobního zařízení (Machine Capability Analysis) 
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