


 
 Zásady pro vypracování bakalářské práce 

 

I. 

 Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 
během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 

II. 

  
Uspořádání bakalářské práce: 

1. Titulní list 6. Obsah BP 
2. Originál zadání BP 7. Textová část BP  
3. Zásady pro vypracování BP 8. Seznam použité literatury 
4. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 9. Přílohy 
5. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky   
 

ad 1) Titulní list je koncipován podle požadavků příslušné oborové katedry. Měl by 
korespondovat s podobou vnějších desek (viz část III) doplněnou o název práce, umístěný 
nad spojením BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 

ad 2) Originál zadání BP obdrží student na oborové katedře. 

ad 3) Tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“ následují za originálem zadání BP. 
(„Zásady pro vypracování bakalářské práce“ jsou ke stažení na webových stránkách 
fakulty). 

ad 4) Prohlášení + místopřísežné prohlášení je napsané na zvláštním listu (ke stažení na 
webových stránkách fakulty) a je vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data 
odevzdání BP. V případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými 
osobami a obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listu vloženo prohlášení spolupracující 
právnické nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP. 

ad 5) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listu česky a anglicky v rozsahu max. 
jedné strany pro obě jazykové verze. 

ad 6) Obsah BP se uvádí na zvláštním listu. Zahrnuje názvy všech číslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

ad 7) Textová část BP obvykle zahrnuje: 
 Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 
zadáním BP; 
 Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 
vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
 Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného zadání. 

BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. 
BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 
Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 
nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 
Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 



– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 
ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 
jako přílohy (viz ad 9). 
Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 
přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost.   
U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden 
jejich pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam 
použité literatury. 
Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 
mohou snížit klasifikaci práce. 

ad 8) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze 
světových jazyků. 
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listu. Citaci literatury je nutno uvádět 
důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 
být uveden odkaz v textu BP. 

ad 9) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 
nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  

 

III. 

 Bakalářskou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 
katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 
 

nahoře:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

   Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

uprostřed:    BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

dole:   Rok     Jméno a příjmení 

 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také 
v elektronické formě do IS EDISON. Práce vložená v elektronické formě do IS EDISON se musí 
zcela shodovat s prací odevzdanou v tištěné formě. 
 

IV. 

 Tyto zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem bakalářského 
studia fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava od akademického roku 2013/2014. Nesplnění výše uvedených zásad pro 
vypracování bakalářské práce může být důvodem nepřijetí práce k obhajobě. O nepřijetí práce 
k obhajobě rozhoduje v tomto případě garant příslušného studijního oboru. 
 
 
Ostrava 22. 11. 2013     Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c.  
     děkan fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 
             VŠB-TU Ostrava 
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Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem pojmů kvality a informačních systémů 

včetně ERP. Popisuje rozbor a analýzu procesů ve společnosti Bang & Olufsen na oddělení 

kvality a ukazuje možný způsob implementace vybraných procesů v informačním systému 

ERP.
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Abstract

Bachelor  thesis  deals  with  theoretic  breakdown  of  terms  „Quality“  and  Information 

systems  including ERP.  Describes  Bang & Olufsen's  processes in  Quality  department  and 

their  breakdowns and analysis.  Also shows possible way how to implement them in ERP 

system.
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1 Úvod

Informační  systémy  a  jejich  zaměření  na  podnikové  procesy  je  trend,  jehož  vývoj 

akceleruje  obrovskou rychlostí  kupředu.  Vždy jde totiž o přínosy v automatizaci činností, 

které  byly  dříve  prováděny  ručně.  Neméně  významným  přínosem  podpory  procesu  v 

informačním systému je hlídání, potřebné pro monitorování procesů tak, aby probíhaly přesně 

podle  stanovených  pravidel.  Bakalářská  práce  se  tedy  zabývá  možnostmi  a  způsoby 

implementace  informačního  systému  ERP  na  oddělení  kvality  ve  společnosti 

Bang & Olufsen, s.r.o. Práce  je  rozdělena  do  dvou  hlavních  částí.  V  První  části  jsou  tři 

kapitoly popisující  společnost  Bang & Olufsen, s.r.o.,  kvalitu  a  informační  systémy včetně 

ERP. Následující část obsahuje kapitoly číslo 5. a 6. zabývající se mapováním a analýzou 

procesů na oddělení kvality a následnou implementací v ERP systému.

V první kapitole jsou sepsány základní informace o společnosti Bang & Olufsen, A/S. Její 

historie, obchodní linie prodeje produktů a struktura nadnárodní organizace. Popis plynule 

přechází k popisu oddělení kvality v rámci Bang & Olufsen, s.r.o. vzhledem ke globální tak i 

lokální působností.

Následuje kapitola číslo 3, která popisuje kvalitu spojenou s výrobním procesem. Rozbor 

začíná podkapitolou o managementu kvality a dále pokračuje definicí požadavků na kvalitu. 

Důležitým prvkem v oboru kvality jsou metody kontroly kvality a typy kontrol. Tyto jsou 

uvedeny  před  částí,  která  reprezentuje  ekonomické  aspekty  managementu  kvality,  kde  je 

uvedena klasifikace nákladů na kvalitu a přínosy zdokonalování kvality.

Čtvrtá  kapitola  rozebírá  informační  systémy v podnicích.  Detailně  popisuje  informační 

infrastrukturu  v  podnikových  procesech,  za  kterou  následuje  charakteristika  typů 

informačních systémů používaných v různých oborech. Poté je hlouběji popsán informační 

systém  ERP  i  s  jeho  charakteristickými  znaky.  Dále  je  v  práci  uveden  popis  způsobu 

implementace s vytyčením zásadních bodů. Následně jsou popsány výhody jeho zavedení, 

problematika spojená s implementací a důraz je také kladen na přesnost zadání.

Pátá kapitola se v první části zabývá popisem a detailním rozborem všech hlavních procesů 

na oddělení kvality a jejich vzájemnou interakcí. Celkem je podrobně zpracováno 8 hlavních 

procesů s tím, že v průřezových procesních mapách jsou zmíněny i  odkazy na procesy v 

bakalářské práci nezmíněné. V části  5.2 se pokračuje analýzou všech popsaných procesů i s 
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naznačením možnosti optimalizace a jejich potencionální vliv na ekonomiku provozu.

V poslední kapitole, implementace ERP systému, je kladen důraz na přesnost zadání a je 

naznačen způsob implementace informačního systému. Velmi důležitou částí je detailní popis 

vstupních a výstupní informaci, které představují popis, nastavení a sledování procesu, který 

je středem zájmu. V závěru kapitoly je stručně popsána vlastní implementace a nastíněny 

ekonomické přínosy implementace informačního systému.

V přílohách v kapitole  1 jsou zpracovány a vytištěny všechny diagramy a tabulky, které 

nejsou součástí hlavního textu.
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2 Bang & Olufsen

2.1 Bang & Olufsen, A/S

Bang & Olufsen [7] je Dánská společnost, která navrhuje a vyrábí audio produkty, televize 

a telefony. Byla založena v roce 1925 inženýry Peter Bang a Svend Olufsen jejichž první 

průkopnický produkt bylo radio nepoužívající baterie na rozdíl od všech ostatních výrobců.

2.2 Historie a technologie

Peter Bang po studiích v roce 1924 strávil 6 měsíců v továrně v USA, kde se seznámil s 

nejnovějšími  radiovými technologiemi.  Po  návratu  zpátky do Dánska se  spojil  s  přítelem 

svého studenta jménem Svend Olufsen, jehož rodiče svolili k použití jejich domu pro rádiové 

experimenty.  Oficiálně  byla  společnost  otevřena  v  roce  1925,  kde  Bang  se  soustředil  na 

technologii a Olufsen na obchod. V meziválečné době měli obrovské úspěchy se zvukovými 

nahrávacími  systémy pro  filmový  průmysl,  stropní  reproduktory  pro  cirkusové  manéže  a 

vojenské vozidla a ikonický Beolit 39, radio s plastovým tělem uvedeno na trh v roce 1938.

Jejich  precizní práce s rádii  a reproduktory vyústila v dokonalé zhmotnění akustických 

principů  a  technologií,  které  používali  při  vývoji  nových  produktů.  V  dánském  jazyce 

“Ærlig musikgengivelse”  znamená, poctivá hudební reprodukce, která byla, je a vždy bude 

motem společnosti.

Výrobky  společnosti  Bang & Olufsen  jsou  unikátní  svým  designem  a  akustickými 

vlastnostmi.  Od  roku  1980  byl  vedoucí  designu  David  Lewis,  který  vtiskl  svůj  design 

několika  unikátním produktům  [8],  jako například  televizím,  telefonům,  reproduktorům a 

audio/video přehrávačům..

Akustickému testování se ve společnosti Bang & Olufsen věnují do nejmenšího detailu. Od 

vývoje tvarů,  materiálů,  pevnosti  obálky až po sofistikované akustické testování hotových 

výrobků  na  výrobních  linkách,  které  je  jedinečné  a  používané  pouze  ve  společnosti 

Bang & Olufsen.

Všechny zmíněné  vlastnosti  podléhají  kvalitativnímu posouzení  již  na  začátku  vývoje. 

Kvalita  je tedy přítomna již  při  modelování  a  navrhování  výrobků,  při  tvorbě pracovních 

postupů,  analýze  prototypových  vzorků,  ověřování  výrobních  postupů,  až  po  testování 

3



elektrických, mechanických a audio vizuálních vlastností.

2.3 Obchodní linie

Bang&Olufsen operuje ve dvou obchodních liniích, B2C a B2B.

Business-to-consumer (B2C), je linie, která obsahuje veškerý AV business a B&O PLAY 

segment.  A/V  business  obsahuje  veškeré  produkty,  které  jsou  prodávány  pod  značkou 

Bang & Olufsen v některém z 900 obchodů rozmístěných po celém světě.  B&O PLAY je 

nová  značka  nabízející  prémiové  audio  a  video  zařízení  „digitální  generaci“,  využívající 

přednosti a schopnosti produktů Bang & Olufsen.

Business-to-Business (B2B), je linie, která se skládá z dodávek pro Automobilový průmysl 

(Aston Martin,  Audi,  Mercedes-AMG, BMW),  dále  dílů  výkonných a  vysoce  efektivních 

zesilovačů dodávaných výrobcům výkonné audiotechniky. 

2.4 Struktura nadnárodní organizace

Nadnárodní  organizace  Bang & Olufsen, A/S  se  skládá  z  výrobních  podniků 

Bang & Olufsen, s.r.o.,  Bang & Olufsen, A/S,  dceřiných  společnosti  Bang & Olufsen 

ICEpower, A/S, B&O Play a OU BO-SOFT.

Na obrázku 1 je zobrazena struktura společnosti Bang & Olufsen, A/S s vyznačením české 

pobočky, kde se nachází oddělení kvality, které bude předmětem rozboru vnitřních procesů. 

Obr. 1 Bang & Olufsen, A/S, struktura 

Bang & Olufsen, A/S

Ovládá reprezentaci  značky a její  růst,  dále  pak skupiny zaměstnanců a jejich funkce, 

stejně jako výzkum a vývoj AV produktů. Vedení - Struer, Dánsko

Bang & Olufsen operation, A/S

Zahrnuje  nákup,  výrobu,  logistiku  pro celou  skupinu Bang&Olufsen  group stejně  jako 
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prodeje Bang&Olufsen AV produktů. Vedení - Struer, Dánsko

Bang & Olufsen, s.r.o.

Zahrnuje výrobu a vývoj některých AV produktů. Vedení a výrobní hala - ČR

Bang & Olufsen ICEpower, A/S

Vývoj, výroba a marketing pro produkty zesilovačů. Vedení a vývoj – Dánsko

OU BO-SOFT

Vývoj software. Vedení a vývoj – Dánsko/Estonsko

Bang & Olufsen GPS Taiwan

Dodavatel výrobků na zakázku. Vedení – Taiwan

B&O PLAY, A/S

Marketing a Obchodní oddělení pro nové produkty značky B&O PLAY.

Vedení - Struer, Dánsko

2.5 Bang & Olufsen v číslech

Bang&Olufsen, A/S globálně  zaměstnává  1900  zaměstnanců  z  toho  v 

Bang & Olufsen, s.r.o.  350.  Roční  obrat  společnosti  je  2,8  miliardy  DKK  [9].  V  oblasti 

luxusní  elektroniky,  televizí  a  reproduktorů  je  společnost  nejsilnějším hráčem na  světě  s 

největším obratem.
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2.6 Oddělení kvality ve společnosti Bang & Olufsen

Oddělení kvality ve společnosti Bang & Olufsen, s.r.o. má obecně zodpovědnost za kvalitu 

výrobků, navazujících procesů, metrologie, a dalších.  

2.6.1 Oddělení kvality vs Global Quality

V hierarchii celé společnosti Bang & Olufsen, A/S patří Oddělení kvality pod Production 

CZ  (viz  Obrázek  1).  Jak  již  bylo  zmíněno  v  kapitole  3,  obecné  oddělení  kvality  má 

zodpovědnost  za  kvalitu  výrobků,  procesů  a  správu  dokumentace,  což  má  na  starosti  i 

popisované oddělení v B&O. Ovšem v úzké spolupráci s oddělením Global Quality, které má 

za úkol nastavování globální kvality, tzn. zastřešování kvality v celé společnosti. 

Obr. 2 Struktura vedení společnosti Bang & Olufsen, A/S
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CEO

Creative
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Marketing
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Product
Creation
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Corporate
Finance
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Production DKProduction CZ Procurement
Quality

dep.

      Legenda:
Creative Center - tvorba vizí a nových konceptů pro B&O (Idealand)
Global Quality - zodpovědnost za korporátní kvalitu
Core Business - původní produkty značky Bang&Olufsen
Concept&Product - oddělení zodpovědné za zhmotňování konceptů a tvorbu dokumentace pro jejich výrobu
B&O Play - nově vznikající značka využívající potenciálu Apple produktů
Corporate Service - oddělení zodpovědné za globální servisní síť
ICEpower - dceřiná společnost s patentovanou technologií zesilovačů třídy D
Production - výroba
Procurement - nákup



3 Kvalita

Kvalita výroby je v současné době jeden z fenoménů podnikání. Je především základem 

úspěchu na náročném trhu,  ale i  zásadní měrou přispívá k prosperitě podnikání,  protože i 

kvalitou  můžeme zaručit  ekonomicky efektivní  výrobu na  konkurenčně  náročných  trzích. 

Kvalita výroby a  kvalita výrobků ukazuje jak precizní a robustní jsou podnikové procesy.

3.1 Management kvality

Management kvality je významnou složkou managementu výroby, jehož hlavním úkolem 

je uspokojit zákazníky požadovanými výrobky a zabezpečit ekonomickou prosperitu firmy. 

Management  kvality  je  souhrn  navzájem  propojených  technických,  ekonomických, 

personálních, obchodních, informačních a dalších nástrojů, pomocí kterých se zabezpečuje 

kvalita  výrobních  a  navázaných  procesů  a  tím i  definovaná  jakost  výrobků.  Zabezpečení 

potřebné kvality předpokládá  špičkovou úroveň konstrukčního a  technologického řešení  a 

především detailně  zpracované  procesní  řízení  samotné  výroby,  včetně  kvality  vstupních 

dodávaných materiálů a polotovarů.

Kvalita výroby se vytváří v mnohastupňovém procesu silně navázaném na výrobní proces 

a je třeba rozvoj kvality řešit ještě před definováním výrobních procesů.

3.2 Požadavky

Požadavky na kvalitu výrobků i kvalitu procesů prostupují napříč všemi odvětvími a tím 

jsou kladeny nároky i  na  management  kvality.  Tomu odpovídá  i  urychlení  vývoje aktivit 

souvisejících s řízením procesů spadajících pod management kvality. Dříve byla kvalita spíše 

druhořadá veličina ve výrobě. Nyní jsou aplikovány systémy jako například, TQM – Total 

Quality Management [20] a TPM – Total Preventive Maintenance a to proto, aby se naprosto 

minimalizovala  potřeba  budoucí  údržby ve  výrobě.  Cílem nové  koncepce  systému  řízení 

kvality je rozšířit zavádění kvality na celý podnik, v podstatě na všechny jeho úseky a na 

všechny etapy jeho činnosti.

Vnitropodnikové řízení kvality musí tedy obsahovat následující obory činnosti [1]

- metrologické zabezpečení kvality

- zabezpečení kvality materiálu

- vstupní technická kontrola kvality
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- mezioperační kontrola kvality

- výstupní kontrola kvality výroby

- informační zabezpečení rozvoje kvality

- CAPA [18]

- certifikace kvality

- tvorba podnikové strategie kvality

- prognózy parametrů kvality

- marketingový průzkum kvality

- výzkumně-vývojová příprava kvality výroby

- zabezpečení kvality norem

- příprava kvality nové produkce

- personální zabezpečení kvality

- organizační struktura řízení kvality

- ekonomické rozbory a stimulace kvality

- technický a komerční servis kvality u zákazníků

- zpětnovazební analýza kvality

3.3 Metody kontroly kvality

Metody kontroly kvality mají za úkol  [21] kontrolovat, analyzovat a hodnotit kvalitu v 

podniku od vstupu materiálů a surovin (vstupní kontrola) přes výrobní operace (mezioperační 

kontrola – testování elektrických/mechanických vlastností, vizuální kontrola), až po výstup 

hotových  výrobků  (výstupní  kontrola).  Základním  předpokladem  kontroly  kvality  je 

jednotnost a správnost měření definovaných rozměrů a jednotek. Metody technické kontroly 

zahrnují širokou škálu metod od Ishikawova diagramu kvality, přes Paretovu analýzu, metodu 

ABC, PERT diagram, histogram,  outline, korelační diagram až po speciální vysoce exaktní 

kontroly kvality.

Kontroly je možné rozdělit na několik typů, které jsou uvedeny v následující kapitole.

3.4 Typy kontrol

Typy kontrol je možné rozdělit dle

- Typu kontroly

Dle způsobu kontroly můžeme rozdělit  kontrolu kvality na vizuální,  kontrolu rozměrů, 
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geometrického tvaru, fyzikálních/elektrických vlastností, senzorovou atp.

- Prostředků užívaných při kontrole

Podle prostředků užívaných při kontrole rozlišujeme destruktivní a nedestruktivní metody 

defektoskopie.

- Umístění kontrolních pracovišť

Podle  umístění  kontrolních  pracovišť  dělíme  kontroly  na  oddělené  od  výrobních  linek 

(akustické, klimatické komory, atd.) a nebo kontroly, které jsou součástí výrobních linek či 

výrobních dílen (vizuální kontroly, testovací zařízení, trhací zkoušky,...).

- Konstrukce kontrolních zařízení

Podle konstrukce kontrolních zařízení jsou děleny na měřící stroje jednoúčelové určené k 

měření  liniových  délek,  dále  pak  vícerozměrné  měření,  3D  scannery,  poloautomatické  a 

automatické měřící stroje.

- Stupeň prevence

Podle stupně prevence dělíme kontroly na pasivní a aktivní.

Pasivní kontrola je kontrola, až po dokončení celého výrobku s tím, že jakákoliv nalezená 

chyba může vést ke kompletní demontáži výrobku či jeho likvidaci/znehodnocení.

Aktivní kontrola je kontrola, která probíhá paralelně s montáží či obráběním. Tato kontrola 

je náročnější na analýzu a zpracování, ale téměř vylučuje zmetkovost.

- Úplnost kontroly

Podle  kompletnosti  kontroly se  kontrola  kvality dělí  na  tzv.  stoprocentní  a  výběrovou. 

Výběrová  využívá  statistické  metody,  které  jsou  založené  na  matematické  statistice  a 

pravděpodobnosti.  Jejich použití umožňuje předem vypočítat jaké procento výrobků z celé 

dávky je třeba kontrolovat, tak aby bylo jisté že dávka s předem zvoleným procentem zmetků 

je garantována.

Formy statistické kontroly můžeme dělit na

- statistická kontrola dávek

- statistická regulace kvality přímo ve výrobním procesu
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3.5 Základní kritéria kvality

Kvalita je vlastně souhrn vlastností, které určují míru způsobilosti výrobku plnit funkce pro 

které byl vyroben. Základní kritéria kvality můžeme rozdělit do následujících bodů [22].

- Technické parametry

Představují  fyzikální  či  chemické  vlastnosti.  Například  výkon,  přesnost,  rychlost, 

hmotnost, barevná stálost, chuť, vůně,....

- Provozní vlastnosti

Pod pojmem provozní vlastnosti si můžeme představit, trvanlivost, jednoduchá obsluha a 

údržba, energetická náročnost,...

- Estetická kritéria

Pod estetické  kritéria  patří  např.  barevná a  materiálová  stálost,  celkový vzhled,  balení 

výrobku, atd.

- Spolehlivost

Je pravděpodobnost bezporuchového chodu pro definovaný časový interval

- Životní cyklus

Životní cyklus výrobku může být definován jako fyzikální a morální. Fyzikální životnost 

je dána bezproblémovou funkčností po pevně stanovenou dobu. Morální životnost může být 

definována předpokladem rychlého vývoje technologií, kdy výrobek je stále plně funkční ale 

z technologického hlediska již zastaralý a nepoužívaný.

- další kritéria mohou být Humanitní, Psychologické, Ekologické, Servis, atp.

Výše uvedenou škálu kritérií je třeba modifikovat pro jednotlivé druhy výrobků tak, aby se 

dala kvalita hodnotit multikriteriálním způsobem, tj. jednotlivé vlastnosti není možno hodnotit 

individuálně, ale je třeba zohlednit také vzájemné souvislosti a propojení.

3.6 Ekonomické aspekty managementu kvality

Problematika ekonomických analýz kvality je velmi náročná, vzhledem k tomu, že úspěch 

v podnikání vyžaduje důsledně akceptovat tyto aspekty:

- vysoká kvalita
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- nízké náklady

- krátké dodací lhůty

- nízké zásoby

- plné využití kapacit, atd...

V minulosti  se ekonomické rozbory kvality  [1] zabývaly pouze snižováním nákladů na 

kvalitu.  Nový  přístup  vzájemně  porovnává  náklady  na  kvalitu  a  její  následný  přínos. 

Výstupem jsou nákladové a cenové rozbory.

3.6.1 Klasifikace nákladů na kvalitu

Klasifikaci nákladů můžeme rozdělit do jednotlivých bodů následujícím způsobem

a) Nejpoužívanější členění

- preventivní náklady, kdy předcházíme výrobě zmetků

- náklady spojené s nekvalitní výrobou (interní a externí chyby)

- náklady na kontrolu kvality

b) Podle etap

- náklady na koncepci kvality výroby

- náklady na návrh nového prototypu výroby

- náklady na zhotovení výrobku

c) Podle fáze managementu kvality

- náklady na prognózy vývoje parametrů kvality

- náklady na marketingový výzkum

- náklady na výzkumně – vývojové práce

- náklady na konstrukční, technologickou a ostatní přípravu

Rozdělení  a  klasifikace  nákladů  na  kvalitu  zásadně  ovlivňuje  rozhodování  zda  se  k 

jednotlivým úkonům zavázat či nikoliv. Paralelně s klasifikací nákladů je třeba postihnout 

jaký  má  přínos  zdokonalování  kvality  procesů,  výrobků,  atd..  tak,  aby  její  přínosy  byly 

zřetelné a jasné. V další kapitole se těmito přínosy budeme zabývat.

3.6.2 Přínosy zdokonalování kvality

Hlavní  přínosy  zdokonalování  kvality  napříč  celým  výrobním  procesem  a  vstupního 

materiálu má za následek
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- zvýšení úspěšnosti na trhu (z hlediska objemu prodeje a loajality zákazníků)

- získávání dalších zákazníků

- efektivní zhodnocení vložených prostředků

Můžeme tedy definovat termín optimální kvalita, kdy musí být stanovena synergie mezi 

dokonalostí výrobku a náklady vynaloženými na dosažení této kvality.
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4 Informační systémy v podnikových procesech

4.1 Informační systém

Informační systém je dle  [2] definován jako uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými a 

informačními zdroji a procedurami jejich zpracování za účelem dosažení stanovených cílů. Je 

to systém pracující s daty nesoucí informace, které je nutné zpracovat vždy stejným způsobem 

podle jasně definovaných kritérií. Informace je podle  [3]  obsah toho, co si vyměňujeme s 

vnějším světem,  když  se  mu  přizpůsobujeme a  působíme na  něj  svým přizpůsobováním. 

Vzhledem  k  tomu,  že  pojem  informace  nyní  řadíme  k  nejobecnějším  kategoriím  vědy, 

pozorujeme  různé  definice  pojmu  informace  podle  toho,  ve  kterém  vědním  oboru  se 

pohybujeme. Protože cílem bakalářské práce je implementace informačního systému, budeme 

chápat  informaci  jako rozpoznané  signály (údaje),  které  vypovídají  o  situacích  a  stavech 

sledovaných a řízených objektů. Jsou podkladem pro další zpracování. Informace jsou tedy 

taková  data,  která  jejich  uživatel  používá  pro  další  rozhodování,  kterým  realizuje  svoji 

zpětnou vazbu na informační systém, aby docílil jeho cíleného chování.

Informační systém je možné taky chápat jako určitý druh regulačního obvodu  [4], který 

reguluje informační tok a reaguje na obsah daných informací.

Obr. 3 Informační systém podniku jako regulační obvod.

Základní  vlastností  regulačního  obvodu  je  existence  zpětné  vazby  korigující  chování 

řízeného systému. Na obrázku 3 je zobrazen podnik se zpětnými vazbami představující např. 
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Informace o výrobě, zaměstnancích, zákaznících a trhu. Z okolí na podnik působí vlivy jako 

jsou legislativa, přírodní podmínky, konkurence, které jsou označeny jako poruchy, na které 

regulační obvod/informační systém musí reagovat. Výstup z podniku/systému je kontinuálně 

monitorován a srovnáván s cílem/vstupem a vzniká rozdílová veličina měřená diferenčním 

členem tvořeným jednotlivými podnikovými útvary.

Informační systém má za úkol sběr a analýzu informací v informačním řetězci a reaguje na 

jejich obsah dle jasně stanovených pravidel. Pravidla, informační tok, vstup a výstup dat, sběr 

informací je popsán pomocí informační infrastruktury v kapitole 4.2.

4.2 Informační infrastruktura

V  poslední  větě  v  kapitole  4.1 je  popsána  obecná  definice  informačního  systému. 

Informační  toky můžeme nazvat  Informační  infrastrukturou a  tu  ve  zjednodušené podobě 

znázornit  pomocí  následujícího  obrázku  [5].  Jedná  se  o  jednoúrovňovou  Informační 

infrastrukturu.

Obr. 4 Blokové schéma technické infrastruktury

Blokové  schéma  technické  infrastruktury  se  skládá  z  bloku  sběru  dat,  kódování, 

zpracování, dekódování a realizace změny z původního stavu. Sběr dat může probíhat ručně či 

automatizovaně  a  obsahuje  vstupní  informace,  které  pomocí  kódování/transformace  jsou 

převedeny  do  tvarů,  které  je  možné  dále  zpracovávat.  Po  zpracování  vzniká  tzv.  akční 

informace  mající  za  cíl  změnu  stavu  řízeného  subjektu.  Pro  porozumění  je  třeba  akční 

informaci dekódovat do tvaru čitelného pro řídící subjekt.

Veškeré prostředky a metody, které jsou používány využívají informační technologie (IT). 

IT slouží ke zpracování, práci s daty, k tvorbě vstupně/výstupních protokolů, ukládání dat, atp.

Kompletní  víceúrovňovou  informační  infrastrukturu  lze  charakterizovat  hierarchickým 

modelem  IS.  Nejnižší  úroveň  zpracování  obsluhují  operativní  transakční  systémy  řízení 

základních agend (obr. 5). 
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Obr. 5 Hierarchické úrovně v informačních systémech

Informace z nejnižších úrovní se transformují do úrovně taktické neboli rozhodovací (např. 

v  obchodních  firmách  zde  probíhá  cenotvorba).  V  nejvyšší  úrovni  probíhají  strategická 

rozhodování  a  ta  vyžadují  podporu  datových  skladů,  systému  pro  podporu  rozhodování, 

ad-hoc analýz a dalších postupů, které se v poslední době označují souhrnně jako  Business 

Inteligence.

4.3 Druhy informačních systémů

Informační systémy můžeme rozdělit dle použití v jednotlivých odvětvích, místech určení 

nebo rozsáhlosti implementace. Mezi ně patří MRP, ERP, CIM, CAM, CAE, CAD, atd... 

Manufacturing/Material Resource Planning (MRP)

Je dle [10] systém pro plánování výroby a kontrolu zásob ve výrobním procesu. Zajišťuje 

tři základní úkoly:

- Zajišťuje dostupnost materiálu pro výrobu a produktů zákazníkům.

- Udržuje nejmenší množství skladových zásob a produktů na skladě.

- Plánování výrobních aktivit, dodávek a objednávek.

Computer Integrated Manufacturing (CIM)

Obecně lze popsat jako systém využívající IT k řízení a kontrole výrobního procesu [11]. 

Tato  integrace  umožňuje  výměnu  informací  mezi  jednotlivými  pracovišti  v  rámci 

výrobního/ch procesu/ů. CIM systém obsluhuje následující úrovně:

- Ukládání/vyhledávání dat, jejich manipulace, prezentace

- Obsahuje mechanismy pro testování/monitorování a modifikování procesů.
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Computer Aided Manufacturing (CAM)

Používá se pro programové řízení nástrojů pro obrábění podle 3D modelových předloh. 

Tento  případ  je  nejpoužívanější,  ovšem obecně  lze  CAM  použít  i  pro  plánování,  řízení, 

přepravu a skladování [12].

Computer Aided Engineering (CAE)

Hlavní  cíl  použití  CAE je při  vývoji  mechanických dílu a umožňuje například ověření 

pevnosti, výkonu a jiných vlastností jednotlivých dílů i celých systémů. Hlavním úkolem je 

simulace a optimalizace při komponentů a celků pro redukování chyb při vývoji [13].

Enterprise Resource Planning (ERP)

Obvykle  se  jedná  o  soubor  aplikací,  které  tvoří  jednotný  systém a  obsluhují  všechny 

zmapované procesy ve společnosti a mohou zahrnovat veškeré systémy zmíněné výše. Je to 

tedy  nejkomplexnější  nástroj  pro  správu  procesů  ve  společnosti  [14].  ERP  obsahuje 

následující moduly:

- Plánování produktů, cena, vývoj

- Výroba (myslí se tím všechny procesy spojené s výrobou)

- Marketing a prodej

- Sklady a inventura

- Přeprava a platby

- a další

4.4 ERP systém

ERP  systém  je  zkrácený  výraz  pro  Enterprise  Resource  Planning,  jehož  úkolem  je 

integrovat  a  automatizovat  velké  množství  procesů  souvisejících  s  relevantními  činnostmi 

podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci a 

účetnictví.  Obecně můžeme říci,  že  informační  systém ERP je  systém pro řízení,  správu, 

údržbu veškerých procesů, které jsou používané v podnicích. 

4.4.1 Charakteristika

ERP  systém  můžeme  charakterizovat  jako  rozšířený  informační  systém  podniku 

znázorněný na obr.3 v kapitole 4.1.

Systém obsahuje moduly představující jednotlivé procesní bloky komunikující mezi sebou 
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dle jasných a předem definovaných pravidel, kde jednotlivé spoje ukazují informační toky. 

Informační toky jsou vstupy a výstupy jednotlivých procesů. Každý jednotlivý blok je popsán 

pomocí vývojového diagramu, který popisuje funkci daného procesu. 

Zjednodušený proces je znázorněn na Obr.6. Informační toky zde představují Vstup dat a 

Nastavení. Bloky P1, P2, P3 a PA představují jednotlivé monitorované procesní operace, které 

na sebe navazují či probíhají paralelně. Zápis nastavení a dat probíhá v databázovém systému 

a je typu „out of order“ to znamená, že ukládání dat probíhá paralelně a kontinuálně. Znamená 

to, že např. sledovaná veličina (výrobek) může právě opustit operaci P2 a na základě jeho 

vlastnosti či zjištění při měření na P2 může proběhnout změna konfigurace na operaci P1, aniž 

by byl dokončen celý proces operací až po P3.

Obr. 6 Zjednodušený procesní tok v ERP systému

Podrobný pohled na činnost uvnitř operace P1 je ukázán na Obr.  7. Informační toky zde 

opět představují „Vstup/Výstup“ dat a „Nastavení“. Nastavení je v podstatě informace, která 

inicializuje  způsob  zpracování  (pracovní  instrukce),  typ  úkolu  a  nastartuje  jedinečnou 

kontrolu pro právě probíhající  operaci.  Regulátor má za úkol zpracovat  či  upravit  způsob 

zpracování, nastavit úkol a obstarat zpětnou vazbu v rámci samotné operace.

Obr. 7 Detailní náhled na jednu operaci v rámci ERP systému
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4.4.2 Implementace

Implementace je postup zavedení IS do společnosti. 

Informační systém není možné ve firmě pouze nainstalovat jako každý jiný software, jako 

například CAD, CAM či CAE. Tyto systémy většinou obsluhují jen určitou část procesu a 

proces ve společnosti se těmto systémům vždy přizpůsobí. U ERP systému je vyžadováno 

podstatně  větší  úsilí  včetně  vzájemné spolupráce  dodavatele  ERP systému,  firmy a jejích 

zaměstnanců.  Postup  zavádění  informačního  systému  se  nazývá  implementace.  Je  to 

zdlouhavý,  nákladný  a  velmi  důležitý  krok,  který  alokuje  velké  množství  zdrojů,  jak 

implementační  společnosti,  tak  i  lidských  zdrojů  společnosti,  kde  je  ERP  systém 

implementován. Implementace má za úkol popsat veškeré dosavadní procesy,  které budou 

součástí  implementace.  Stávající  procesy  musí  být  tak  důkladně  analyzovány,  aby  jejich 

kostra  byla  neměnná.  Velký  důraz  je  třeba  dát  i  na  vzájemné  hierarchické  propojení 

jednotlivých  procesů  napříč  celou  společností.  Vytyčené  a  analyzované  procesy  je  nutné 

nadefinovat  do  ERP systému  tak,  aby  provádění  těchto  procesů  bylo  efektivní,  rychlé, 

jednoduché a provázané s procesy, na kterých závisí. 

Implementace ERP systému a kroky s ní související mají následující strukturu [15]:

- Ekonomická rozvaha efektivity budoucího ERP systému.

- Definice strategie a cílových vlastností.

- Analýza stávajících procesů a definice vzájemných vazeb.

- Rozbor definování vstupně výstupních dokumentů/protokolů.

- Naprogramování, případně úprava stávajícího kódu.

- Testování.

- Přenos do produkčního prostředí.

- Spuštění ostrého testovacího provozu.

- Oprava a analýza chybných částí kódu a implementací.

- Finální ladění zdrojového kódu a uživatelského rozhraní.

Po výše zmíněných krocích by měl být systém plně provozuschopného stavu.

18



V praxi bývají instalovány tři téměř totožné systémy:

1. Vývojový

Zde pracují programátoři. V případě, že je kód hotový, přenáší se do dalšího systému.

2. Testovací/konsolidační

Tento systém obsahuje kopii produkčních dat. Zde se testuje kód vytvořený ve vývojovém 

systému. PO určité pevně stanovené době (řádově měsíc) se provede obnovení produkčního 

systému do testovacího. Konzultanti  zjišťují,  zda kód vykonává svou činnost správně a  v 

souladu s ekonomickými procesy.

3. Produkční systém

V produkčním systému se nachází ostrá produkční data. Naprogramované změny se na tato 

data aplikují pouze po jejich důkladném otestování. Na tomto systému pracují běžní uživatelé 

(účetní, fakturanti, skladníci, manažeři atd.).

4.4.3 Výhody ERP systémů

Následující  podkapitola  se  zabývá výhodami zavedení  ERP systémů v praxi.  Pokud je 

analýza procesů ve společnosti provedena důkladně a obsáhle, jsou zmapovány veškeré toky 

informací  a  identifikovány  všechny  vzájemné  vazby,  tak  po  implementaci  dojde  k 

následujícím zlepšením. Standardizace a zrychlení procesů, přesnější delegování pravomocí, 

zvýšení odpovědnosti, přesnější správa dat, automatické zpracování, standardizování úkonů, 

atd.

Standardizace procesů

První  výhoda  systému  ERP,  která  se  objeví  ihned  po  analýze  stávajících  procesů  ve 

společnosti nebo již v jejím průběhu, je zavedení standardizace procesů. Stejné úkony, které 

se provádějí v různých místech procesů se sjednotí a již nebude možné úkon provést jiným 

způsobem jiným pracovníkem. Každý proces by měl být nastaven tak, jak je to nejlépe možné 

z praktického hlediska. Dalším znakem standardizace procesů je dokonalý popis procesu, jeho 

průhlednost a otevřenost, která napomáhá pro podstatně lepší zastupitelnost zaměstnanců. Z 

pohledu ERP systému, je jedno jestli danou práci provádí zaměstnanec X nebo Y. Pokud mají 

stejná  oprávnění,  stačí  postupovat  dle  podrobného  popisu  a  práce  by měla  být  vykonána 

správně. Samozřejmě se to nemusí týkat všech oborů, ale minimálně návaznost prací je pro 
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zaměstnance přehlednější a jasnější. Dále pak standardizace procesů eliminuje nestandardní 

řešení.  Dochází  při  implementaci  k  jasnějšímu  a  přehlednějšímu  rozdělování  práce.  Na 

základě registrací či přihlášení pracovníků se automaticky započítávají odpracované hodiny k 

přiřazenému projektu a na povrch vyvstanou potencionální prostoje a zdržení jednotlivých 

neefektivních procesů.

Zrychlení procesů

Se standardizací procesů úzce souvisí jejich zrychlení. Systém v rámci  workflow (chodu 

procesu)  automaticky odkazuje na následující  procesní  kroky či  zainteresované osoby.  Po 

zavedení standardizace je mnohem jednodušší srovnání strojového či pracovního času mezi 

pracovníky a tím se ukážou možnosti  k zavedení větší efektivity a odstranění prostojů.

Delegace pravomocí

Na následujícím příkladu si můžeme předvést že například, na základě poctivě vyplněného 

systému dovolených mohou být  automaticky převáděny  pravomoce na  další  zaměstnance, 

čímž je striktně směrován tok případných otázek a odpovědí. Totéž platí pro jakýkoliv jiný 

proces, u kterého je třeba začít či dokončit schvalování. 

Osobní odpovědnosti

Na  delegaci  pravomocí  úzce  navazuje  osobní  odpovědnost,  kdy  každý  pracovník  je 

podepsaný pod určitou částí pracovního procesu a přebírá za ni plnou zodpovědnost. 

Přesná a okamžitá evidence dat

Obrovskou  výhodou  ERP systému  je  přesná  a  okamžitá  evidence  dat.  Data  jsou  totiž 

zadávána do systému vždy ve stejný okamžik i způsobem absolutně neměnným. Rozšířenou 

výhodou je  i spojení s docházkovým systémem a tím je zvýšena sledovatelnost procesu v 

závislosti na docházce.

Automatické zpracování

Jednou z největších výhod ERP systému je automatické zpracovávání dat. Znamená to, že 

data  jsou  po  uložení  do  systému  automaticky  zpracována,  vyhodnocena  a  porovnána  s 

minulostí či predikcí. Jsou generovány reporty či může docházet v reálném čase k adaptaci 

systému na daný impuls či nalezenou neshodu. Například výkaz zisku a ztrát či ABC analýza 

skladových  zásob  mohou  být  generovány  okamžitě  na  počkání.  Dalšími  výhodami  jsou 

automatické upozornění při překročení daných limitů, které mohou být nastaveny na základě 
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např. denní produkce (překročení rozpočtu, pokles produktivity, atd.).

Další  výhody  ERP  systémů  spočívají  v  odstranění  chyb  a  vytváření  více  verzí  dat, 

restrukturalizace  zaměstnanosti,  okamžité  podklady  k  rozhodování,  statistická  data  pro 

predikci budoucnosti, informace v pravou chvíli, konkurenceschopnost, flexibilitu, atd.

Většina přínosů ERP systému ovšem závisí na lidech, kteří tento systém tvoří a definují ho 

se  všemi  vazbami  již  na  začátku.  Záleží  na  těch,  kteří  ho  používají,  naplňují  daty  a  v 

neposlední řadě na lidech, kteří ho využívají například k predikcím na manažerských postech.

4.4.4 Problematika spojená s implementací

Implementace jakéhokoliv informačního systému do společnosti je velmi  složitý proces. 

Na začátku je třeba pracovat na analýze rizik, jak z pohledu dodavatele, tak i objednatele. 

Zpravidla  je  odběratel  přesvědčen,  že  tvůrce  systému je  zodpovědný  za  veškeré  chyby a 

překážky, které se v průběhu projeví. Budoucí systém ovšem bude jen tak dobrý, kolik aktivní 

práce přinese do zpracování odběratel.  Mylné jsou představy některých manažerů, kteří se 

domnívají, že implementací ERP systému se vyřeší veškeré problémy. Opak je pravdou, bez 

aktivní účasti odběratele dojde pouze k vytvoření systému, který kopíruje již existující chyby.

Vzájemná  spolupráce,  komunikace  a  vysoká  míra  angažovanosti  vrcholového 

managementu ze strany dodavatele i odběratele je v celém procesu implementace IS nezbytná 

a zásadní.

4.4.5 Problematika definice zadání

Riziko implementace  IS je  jakýkoliv  bod,  který  může způsobit  ohrožení  dosažení  cílů 

projektu. Podle [6], mezi hlavní rizika patří:

- nedostatečně ujasněná strategie rozvoje uživatelského podniku,

- nedostatečná podpora vrcholového managementu,

- kvalifikace – schopnosti, znalosti a zkušenosti členů týmů a klíčových osob,

- nedostatečná krátkodobá i dlouhodobá motivace pracovníků pracujících na projektu,

- dodržování termínů, kvalita a rychlost rozhodování a řešení problémů,

- požadavky na rychlou implementaci systému,

- nedostatek zdrojů na financování projektu,

- podcenění oponentur a testování,

- nedostatečný rozsah školení uživatelů,
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- opomenutí kontroly kvality kmenových dat

Problematika implementace jakéhokoliv informačního systému jde ruku v ruce s přesností 

zadání. Jestliže je zadání jasné a přesné, tzn., že zadavatel má ucelenou představu o tom, co 

od systému očekává, co musí daný systém v budoucnu obsluhovat, jaké má mít vlastnosti a 

má dokonalý přehled o všech procesech ve společnosti i jeho vzájemných interakcích, tak je i 

implementace takového systému ve společnosti s určitou lehkostí realizovatelná.

22



4.5 Procesy a jejich mapování

Pro implementaci  informačního systému je třeba definovat a zpracovat body, které jsou 

popsány v kapitole  4.4.2 v části „Implementace ERP systému a kroky s ní související mají 

následující strukturu“. V bakalářské práci se budeme podrobněji zabývat jen částmi „Analýza 

stávajících procesů a definice vzájemných vazeb“ a „Rozbor definování vstupně/výstupních 

dokumentů/protokolů“,  které  jsou  nutné  pro  pochopení  a  definování  vstupně/výstupních 

informací a toků dat pro následnou analýzu a implementaci informačního systému.

Mapování

Každá společnost má vnitřní strukturu procesů, která může či nemusí být zdokumentována. 

Pro porozumění procesů v rámci společnosti je nutné vytvořit procesní mapy (dále jen mapy), 

které můžeme rozdělit dle  [23] do  následujících tří typů: Mapa vazeb, Průřezová procesní 

mapa (swimlane diagram) a Vývojový diagram.

Všechny popisované způsoby mapování jsou v bakalářské práci zmíněné proto, protože 

jsou použity k popisu procesů v následujících kapitolách.

4.5.1 Mapa vazeb

Mapa  vazeb,  na  obrázku  8,  vizuálně  vyobrazuje  části  organizace  a  její  interní/externí 

dodavatelsko-odběratelské vazby napříč zmíněnými částmi. V zásadě se proces znázorňuje v 

sekvenci  zleva  doprava  reprezentovaný  třemi  komponenty:  Dodavatel,  Organizace, 

Odběratel/Zákazník,  kde  A představuje vztahy dodavatel  -  organizace  –  zákazník,  B jsou 

vztahy pouze v rámci dodavatelských procesů a C jsou přímé vztahy dodavatel – odběratel.  

Obr. 8 Mapa vazeb
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4.5.2 Průřezová procesní mapa

Průřezová  procesní  mapa zobrazuje  workflow v  organizaci  (Obr.9).  Obsahuje  zdroje  a 

aktivity,  které  obsahuje  popisovaný  proces  a  ukazuje  transformaci  vstupů/výstupů  v 

jednotlivých úkonech (1,2,-6). Průřezová znamená, že naznačuje v jakých místech dochází k 

předávání úkolů mezi jednotlivými subjekty v organizaci. 

Průřezová procesní mapa je nazývaná také Swimline diagram, protože připomíná závodní 

bazén s naznačenými dráhami (Obr.9). 

Klíčové prvky jsou označeny písmeny A, B a C, kde písmeno A – představuje „swimline“, 

B – procesní tok, C – předávání kompetencí, vnitřní dodavatelsko - odběratelský vztah

Obr. 9 Průřezová procesní mapa

4.5.3 Vývojový diagram

Vývojový diagram je  grafická reprezentace sekvence pracovních aktivit  používaných k 

vytvoření žádaného výstupu. Používá se k přesnému popisu jednotlivých dílčích aktivit tak, 

aby byly čitelné a jednoduše reprodukovatelné.

Popis  s  písmenem A představuje  aktivitu/proces  s  přidanou  hodnotou  a  B  proces  bez 

přidané hodnoty.

Obr. 10 Vývojový diagram
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5 Mapa procesů v B&O

V této kapitole je zobrazena mapa procesů dle „Mapy vazeb“ (Kap. 4.5.1) s tím rozdílem, 

že pro zjednodušení jsou vypuštěny vazby mezi jednotlivými procesy (úplná mapa procesů je 

zobrazena v přílohách v kapitole 3).

Na obrázku  11 jsou zobrazeny všechny procesy, které mají vazbu na oddělení kvality v 

B&O a jsou rozděleny na řídící, podpůrné a pracovní procesy.

Obr. 11 Mapa procesů ve společnosti Bang & Olufsen, s.r.o.

Každý  proces  je  barevně  oddělen  tak,  aby  byly  viditelné  zodpovědnosti  jednotlivých 

oddělení.  Pod oddělení kvality spadají procesy,  které patří  jak pod řídící  procesy,  tak pod 

podpůrné procesy. 
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Mezi řídící procesy jsou zařazeny:

- Control of documentation and records. (Kontrola dokumentace)

- Internal audits. (Audity)

- CA,PA improvement. (CA,PA zlepšení)

Mezi podpůrné procesy patří:

- Control of NC (Non Conformities). (Neshody)

- Metrology. (Metrologie)

- Identification and traceability. (Identifikace a sledovatelnost)

- Quality inspection. (Inspekce)

- PTC (Product Test Centrum) in CZ. (PTC v CZ)

Vazba  oddělení  kvality  na  výrobu  a  tedy i  přidaná  hodnota  dána  kvalitou  výstupního 

výrobku  není  z  obrázku  11 patrná,  proto  jsou  jednotlivé  procesy  spadající  pod  oddělení 

kvality překresleny do obrázku  12 tak, aby bylo zřejmé jakým způsobem ovlivňují výrobní 

proces. Detailní popisy jednotlivých procesů jsou uvedeny v kapitole 5.1.

Obr. 12 Oddělení kvality a její návaznost na výrobu

Na obrázku  12 je vidět jak jednotlivé procesy ovlivňují výrobu a následně i její kvalitu. 

Definujme  si  úsečku AB,  která  představuje  výrobní  cyklus  výrobku.  Písmeno A popisuje 

místo, kde se sbíhají všechny vstupní materiály a písmeno B je ukončení výroby a příprava k 

expedici. Proces Vstupní kontrola představuje vstupní kontrolu dodávaného materiálu a má na 

starosti  jeho  uvolňování  do  výroby.  Proces  Výstupní  kontrola  má  za  úkol  testování  již 

hotových výrobků z pohledu uživatele. Dále následuje PTC v CZ, kde dochází k zahořování a 
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dlouhodobým testům výrobků. Všechny ostatní procesy jsou volány či aktivovány v průběhu 

a ovlivňují celý výrobní cyklus kdekoliv na úsečce AB. 

5.1 Základní procesy na oddělení kvality ve společnosti 

V následující části budou podrobně popsány všechny procesy zobrazené na obrázku  12, 

které spadají pod oddělení kvality 

- Kontrola dokumentace OMS 2218

- Interní audity OMS 2377

- CA, PA zlepšení OMS 2381

- Neshody (NC) OMS 2213

- Metrologie OMS 2438

- Identifikace a sledovatelnost OMS 2216

- Inspekce OMS 2346

- Testování produktů OMS 3853

Uvedené procesy jsou detailně popsány v podkapitolách 5.1.1-5.1.8

5.1.1 Kontrola dokumentace

Pod kontrolu  dokumentace  patří  veškeré  řízení  dokumentační  činnosti.  Popisují  se  zde 

pravidla pro vydávání interních dokumentů, jejich distribuci, archivaci, likvidaci a manipulaci 

s externími dokumenty. Definují se zde například schvalovací procesy.

Dokumenty v B&O používají systém OMS/Sherlock, Lotus Notes, EPP, SAP, Windchill a 

Sharepoint.

Dále  se  již  nebudu  zabývat  popisem  jednotlivých  systémů  a  jejich  využití,  protože 

rozsáhlost popisu by mohla být námětem úplně samostatné bakalářské či diplomové práce.

5.1.2 Inspekce

Inspekce  je  kontrola  dílů  od  dodavatelů  na  vstupu  nebo  uživatelská  kontrola  výrobků 

opouštějících výrobní linku na výstupu. Inspekce se dělí na vstupní a výstupní.

Vstupní inspekce

Vstupní inspekce je aktivována vždy, jakmile je přijatý jakýkoliv materiál ve skladu. Po 

zaskladnění je  daný  materiál  zablokován  a  uvolněn  pro  vstupní  inspekci,  která  se  řídí 
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procesem Vstupní inspekce popsaným v přílohách v kapitole  1.1.1. Pro provedení vstupní 

inspekce je nutné mít k dispozici dokumenty popisující postup inspekce, pravidla, seznam 

safety  materiálů,  výkresy  potřebné  ke  kontrole  rozměrů,  povrchů  nebo  el. vlastností, 

specifikace a dokument popisující metodu třídění. K zápisům slouží měřící reporty, SAP, AQL 

databáze a v případě potřeby předání informací i email a reporty neshod.

Procesy,  které  jsou  navázané  na  vstupní  inspekci  je  dodávka  materiálu,  identifikace  a 

sledovatelnost, kontrola neshod, CAPA zlepšení a hodnocení dodavatelů. Do procesu vstupní 

inspekce zasahují jak oddělení kvality tak i výroba.

Výsledkem vstupní inspekce jsou dva případy, materiál je v pořádku uvolněn do výroby 

nebo  materiál,  který  je  reklamován  dodavateli.  V  případě  chyby  designu  je  odepsán  a 

sešrotován.

Průřezová procesní mapa – přílohy kapitola 1.1.1.

Výstupní inspekce

Výstupní inspekce je kontrola výrobků opouštějících výrobní linku připravených k exportu 

k zákazníkovi. Proces výstupní inspekce je popsán v přílohách v kapitole 1.1.2 a je zaměřen 

jako  zákaznická  kontrola  a  obsahem je  ověření  veškerých  funkční  vlastností  produktu  s 

pohledu  zákazníka.  K  provedení  výstupní  inspekce  je  nutné  mít  k  dispozici  dokumenty 

popisující  postup  inspekce  a  její  pravidla,  výrobní  plány,  AQL databázi,  AQL postupy, 

kontrolní  seznam,  katalog  defektů  a  reporty  neshod.  K  zápisům slouží  kontrolní  seznam 

produktu, AQL databáze, registr defektů, email a tréningové záznamy.

Navázané procesy jsou výrobní,  reakční  plán výstupní  inspekce,  proces  neshod,  CAPA 

zlepšení a zaskladnění.

Výsledkem  výstupní  inspekce  jsou  produkty  uvolněné  do  prodeje  splňující  veškeré 

specifikace nebo reakční plán reagující na počet a závažnost nalezených vad.

Průřezová procesní mapa – přílohy kapitola 1.1.2.

5.1.3 CA,PA

CA,PA je zkratka z anglického názvu Corrective action, Preventive Actions (nápravné a 

preventivní akce) a má za úkol definovat a kontrolovat nápravné a preventivní akce spojené s 

kontinuálním zlepšováním kvality procesu a tudíž i kvality výsledného výrobku. 
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Podrobný  popis  procesu  nápravných  a  preventivních  akcí  je  popsán  v  přílohách  v 

kapitole 1.2 Proces se skládá z šesti základních kroků. 

1. Popis problému

2. Definice řešícího týmu

3. Vymezení vlivu

4. Definice/nalezení problému

5. Akční plán

6. Uvedení v platnost

Ke každému kroku jsou pro jednotlivé obory nadefinovány zodpovědné osoby tak, aby 

byly  vymezeny  zodpovědnosti.  Do  oblasti  nápravných  akcí  patří  zákaznické  reklamace, 

výraznější kvalitativní problémy ve výrobě a materiály odmítnuté vstupní inspekcí. Do oblastí 

preventivních akcí řadíme audity interní a externí, review systému řízení jakosti a klíčové 

výkonnostní indikátory (KPI).

Navázané procesy na CA,PA jsou OMS 2863, výrobní audity a nápravné akce ve výrobním 

procesu.

Pro kontinuální zlepšování procesu jsou použity techniky Lean 6Sigma (OMS3880), které 

nejsou předmětem popisu bakalářské práce.

Průřezová procesní mapa – přílohy kapitola 1.2.

5.1.4 Neshody

Neshody jsou identifikovány na základě překročení stanovených limitů ve specifikacích 

výrobku,  procesů  nebo  vstupních  materiálů.  Neshody  mohou  být  nalezeny  dodavatelem, 

vstupní  inspekcí,  kontrolou  ve  výrobě,  výstupní  kontrolou,  při  manipulaci  s  materiálem, 

auditem,  na  PTC  nebo  na  trhu.  Popis  a  kontrola  neshod  je  dána  (přílohy  kapitola  1.3) 

průřezovou procesní mapou, maticí blokovacích nástrojů, řízeným značením a životopisem 

výrobku.

Průřezová procesní mapa popisuje řešení při  nalezení neshody.  Je navázaná na procesy 

výroby, inspekce a reportování. Potřebné dokumenty v rámci průřezové procesní mapy jsou 

NC  report,  specifikace  výrobku,  výkresy  vadných  dílů,  delivery  stop  postupy,  matice 

blokovacích  nástrojů,  registr  defektů,  databáze  měření  na  testovacích  zařízeních, 

dispenzace,atd....
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Nalezená  neshoda  může  mít  za  následek  zastavení  výroby  nebo  zastavení  dodávek  k 

zákazníkům. 

Průřezová procesní mapa – přílohy kapitola 1.3.

5.1.5 Metrologie

Metrologie je oblast působnosti vstupující do všech procesů, které jsou spojené s měřením 

fyzikálních, elektrických, akustických veličin a vizuálních vlastností. Metrologie má za úkol 

udržovat měřící zařízení v takovém stavu, aby každé měření bylo reprodukovatelné s přesně 

danou přesností a kvalitou v průběhu času. Celkovou zodpovědnost za měřící zařízení má 

metrolog. 

Kalibraci, verifikaci a likvidaci měřících zařízení má na starosti T&I department spolu s 

metrologem. Odpovědnosti  jsou definovány v LOME (List of Measuring Equipment), kde 

jsou definovány i  zařízení,  které  musí  být  kalibrovány ověřenými pracovišti.  Mechanické 

vzorky a limitní vzorky jsou vedeny v platné databázi LOLS (List of Limit Samples), které se  

používají jako etalony například povrchových úprav, vizuálních defektů, atd..

Návazné  procesy  na  metrologii  jsou  inspekce,  nákup,  změnové  řízení  a  výroba.  Mezi 

dokumenty  potřebné  pro  aktivaci  a  popis  metrologického  úkonu  patří  LOME/LOLS, 

kalibrační metody a protokoly.

Průřezová procesní mapa – přílohy kapitola 1.4.

5.1.6 Identifikace a sledovatelnost

Identifikace

Identifikace materiálu probíhá dle identifikační matice (přílohy kapitola  1.5.2). Zde jsou 

uvedeny zodpovědnosti, značení materiálu, místo a způsob značení.

Sledovatelnost

Sledovatelnost  odkazuje  na  identifikaci  a  sledovatelnost  vyráběných  produktů.  Pomocí 

jednoznačné  identifikace  je  možno  vysledovat  původ konečného  výrobku  v  rámci  celého 

dodavatelského řetězce až k jednotlivým komponentům. Sledovatelnost musí být definována 

na produktu nebo skupině produktů a procesních krocích.

Sledovatelnost k zákazníkovi - musí být zajištěno, že individuální konečné sériové číslo 
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Bang & Olufsen, s.r.o.  výrobku je  spojeno se všemi  dříve  zachycenými  a  zaznamenanými 

daty. To platí alespoň pro sériové  čísla.

Sledovatelnost k dodavateli - Musí být zajištěno, že komponenty a specifické kódy budou 

spojeny s konečným sériovým číslem Bang & Olufsen, s.r.o.  Sledovatelnost začíná ve fázi 

vývoje produktu a odpovědnost přebírá vedoucí projektu. Skladování údajů  sledovatelnosti 

musí  být  zajištěna  po  dobu  15  let,  nebo  odpovídajícím způsobem v  případě  rozšířených 

požadavků zákazníka nebo právních požadavků.

Povinné  informace  v  procesu  sledovatelnosti  jsou  uvedeny  v  tabulce  v  přílohách  v 

kapitole 1.5.1.

Návrh implementace procesu je popsaný v příloze v kapitole 1.5.3.

Tato  část  procesu  stanoví  postup  pro  zajištění  sledovatelnosti  při  přípravě  a  zavádění 

nového  výrobku  nebo  při  změnách  na  již  zavedeném procesu  stávajícího  výrobku.  Popis 

procedury stanovuje minimální požadavky pro závod Bang & Olufsen, s.r.o. které musí být 

splněny.

Oblast  platnosti  procedury  je  platná  pro  pracovníky  útvarů  kvality,  nákupu,  techniky, 

logistiky, výroby.

Požadavky na sledovatelnost  vycházejí  z  požadavku zákazníka,  což je oddělení  Global 

compliance department ve Strueru,  a analýzy možného výskytu a vlivu vad. Výstupem je 

dokument  traceability  setup  s  informacemi  o  čísle  materiálu,  popisu  materiálu,  důvodu 

sledování, úrovni sledovatelnosti, umístění etikety a obsahu čárového kódu.

5.1.7 Audity

Audity prověřují systém řízení jakosti ve společnosti. Účelem je zjistit, zda společnost plní 

požadavky  vnitřních  předpisů  nebo  mezinárodních  norem  včetně  vybudování  systému 

dokumentace. 

Audity v B&O jsou rozděleny na: 

1. QMS audity (Quality Management System)

2. Procesní audity

a) Automotive

b) A/V business
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3. Audity produktů

4. Safety audity

5. 5S Audity

Všechny zmíněné audity jsou pouze interní záležitostí. 

K provedení auditu je nutné mít k dispozici dokumenty o předešlých zápisech, kontrolní 

seznamy, NC reporty a popisy.

Navázané procesy jsou plánování, kontrola a CA,PA zlepšení.

Průřezová procesní mapa – přílohy kapitola 1.6

5.1.8 Testování produktů

Posledním procesem, který je rozebrán v bakalářské práci je testování produktů v PTC 

(Product Test Centrum). 

Průřezová procesní mapa – přílohy kapitola 1.7

5.1.9 Celková mapa procesů

Všechny  analyzované  procesy,  jejich  vzájemné  vazby  na  přidružené  procesy  jsou 

zobrazeny v příloze v kapitole  3. Tato mapa je nutná pro pochopení vzájemných vazeb a 

umožňuje jejich analýzu.

Mapa procesů – přílohy kapitola 3.
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5.2 Analýza a možnosti optimalizace

Analýza je provedena pro všechny zpracované procesy v kapitole  5.1, a je uvedena na 

následujících stranách kapitoly 5.2. 

Kontrola dokumentace

Je třeba zdůraznit, že správa dokumentace v B&O není úplně jednoduchá a přímá. Existuje 

totiž několik různých systémů pro správu dokumentace (viz  kapitola 5.1.1). Údržba těchto 

systémů je nákladná a použití pouze jednoho systému by přineslo výrazné úspory na provoz a 

správu. Nemalé prostředky budou ušetřeny i zvýšením efektivity procesů schvalování, zápisů, 

hledání, atd.. Uživatelé informačního systému by mohly pracovat se 100% nasazením pouze s 

jedním systémem a tím pádem se jejich práce se systémem dokumentace stane rutinou.

Popis kontroly dokumentace – kapitola 5.1.1

Interní audity

Interní audity jsou rozděleny na celkem 5 oblastí, kde procesní audity se dělí na A/V a 

Automotive. Tady se domnívám, že průřezová procesní mapa by měla být připravena pro A/V 

i Automotive. (momentálně jsou to separované procesy). V QMS Auditu by měl být vytvořen 

dokument, který předem definuje termíny pro nalezení řešení (v části číslo 9).

Popis interních auditů – kapitola 5.1.7

Průřezová procesní mapa – přílohy kapitola 1.6

CA, PA zlepšení

Zde  bych  doporučila  zpracovat  dokumentaci  k  procesu  CA,PA zlepšení  tak,  aby měla 

stejnou strukturu jako všechny ostatní procesy, které používají průřezové procesní mapy. Dále 

by bylo třeba sjednotit tabulky (přílohy kapitola 1.2) popisující proces od nalezení problému 

až po jeho vyřešení. Pro implementaci informačního systému je nutné mít pevně definován 

proces pouze jedním popisem.

Popis CA,PA zlepšení – kapitola 5.1.3

Průřezová procesní mapa – přílohy kapitola 1.2
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Neshody (NC)

Po analýze neshod (přílohy kap. 1.3) doporučuji následující doplnění. Na začátku, kdy je 

nalezena neshoda a  ve finále  nepotvrzena,  chybí  výstupní  dokument,  který  by tento  krok 

zdokumentoval. Proto navrhuji doplnit výstupní dokument o „Not approved Claim Record“.

V kroku číslo 8 chybí návaznost na proces, který řídí skladování materiálu. Proto navrhuji 

doplnit vazbu na výstupní proces „Stock process“.

Dále v kroku číslo 9 není naznačen navazující proces ani dokument popisující co je ve 

zmíněném kroku třeba  provést.  Navrhuji  doplnit  navazující  proces  i  dokument  popisující 

způsoby řešení nebo minimálně zapsat odkazy kde bude uvedeno řešení. 

Poslední připomínka pro kontrolu neshod je, že krok číslo 13 nemá pokračování. Pokud 

dispenzace  na  materiál  proběhne  v  pořádku,  měl  by pokračovat  až  na  konec  „END-NC, 

Product OK“

Popis neshod – kapitola 5.1.4

Průřezová procesní mapa – přílohy kapitola 1.3

Metrologie

K metrologii nemám žádné připomínky. Všechny vazby, odkazy i dokumenty jsou zmíněné 

a dohledatelné.

Popis metrologie – kapitola 5.1.5

Průřezová procesní mapa – přílohy kapitola 1.4

Identifikace a sledovatelnost

Proces  sledovatelnosti  a  identifikace  je  zpracován  pomocí  tabulek.  Pro  pochopení  a 

přesnější  vysvětlení  procesního  toku  by  bylo  vhodné  ho  předělat  tak,  aby  byly  použíty 

průřezové procesní mapy. 

Optimalizace může probíhat v následujících krocích. Vybrat vstupní a výstupní proměnné, 

definovat veškerou používanou dokumentaci a nalinkované procesy. V dalším kroku je třeba 

navrhnout vývojový diagram a implementovat ho do průřezové procesní mapy.

Popis sledovatelnosti – kapitola 5.1.6
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Inspekce

Inspekce se dělí  na vstupní a výstupní inspekci.  Po analýze procesu můžeme říci,  že z 

pohledu přehlednosti je vstupní i výstupní inspekce v pořádku a není tedy nutné aplikovat 

jakékoliv změny z pohledu popisu procesu.

Popis inspekce – kapitola 5.1.2

Průřezová procesní mapa – přílohy kapitola 1.1

Testování produktů

Testování  produktů,  které  má  zkratku  PTC,  je  rozšířenou  výstupní  inspekcí  a  ta  je 

zpracována na výborné úrovni. Proces testování produktů teda není třeba vůbec měnit.

Popis PTC – kapitola 5.1.8

Průřezová procesní mapa – přílohy kapitola 1.7

5.3 Vliv optimalizace procesů na ekonomiku provozu

Optimalizace procesů z pohledu dokumentace má zásadní vliv na ekonomiku provozu. V 

informačním systému je nutné definovat všechny cesty přesně a kontinuálně. Každý proces 

musí na sebe navazovat bez přerušení. Každé přerušení a nejasnost kam pokračovat má za 

následek  prostoje.  Pokud  není  definována  kontinuita  mezi  procesy,  tak  právě  v  těchto 

hraničních bodech bude docházet k nejasnostem a procesním chybám. Chyby je třeba potom 

opravovat a každá oprava a vracení se zpátky představuje čas, který je neziskový. 

5.4 Vliv kvality dodávaného materiálu v návaznosti na celkovou 

kvalitu

Pokud se podíváme na  materiálový tok  od dodávek vstupního materiálu  až  po  hotový 

výrobek, tak jakákoliv chyba či chybný materiál má za následek chybný výsledný produkt. V 

extrémním případě, pokud je výrobek s vadným materiálem zachycen až na výstupní inspekci, 

tak  veškeré  kroky,  které  byly  provedeny  a  nevedly  k  jeho  odhalení  mají  za  následek 

ohromnou  ztrátu  procesního  času.  Veškeré  operace  nutné  pro  výrobu  jako  by  vůbec 

neproběhly.

Proto  je  třeba  klást  velký  důraz  na  kontrolu  kvality  dodávaného  materiálu  tak,  aby 

nedocházelo k jeho naskladnění do výroby. Všechny operace a slinkované procesy musí být 
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perfektně  popsané  a  přehledné  tak,  aby  v  případě  chyb  byly  korekční  akce  provedeny 

okamžitě, účelně a věcně. 
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6 Implementace ERP systému v návaznosti na zpracované 

procesy

V  následující  kapitole  je  zpracován  rozbor  procesů  z  kapitoly  4.5 tak,  aby  byl 

implementovatelný v informačním systému. 

6.1 Požadavky na implementaci

Definice požadavků na implementaci ERP systému a kroky s ní související jsou vypsány v 

kapitole  4.4.2 Pokud  bychom  chtěli  obsáhnout  všechny  zmíněné  kroky  tak  by  rozsah 

bakalářské práce dalece přesahoval požadovaný obsah a proto jsou vybrány pouze následující 

kroky:

A) Definice strategie a cílových vlastností

B) Analýza stávajících procesů a definice vzájemných vazeb

C) Rozbor definování vstupně výstupních dokumentů/protokolů

V následující části bude detailněji popsáno co je myšleno body A,B a C.

Ad A) Definice strategie a cílových vlastností

Důležitou částí implementace ERP systému je stanovení cílů. Proto je třeba definovat cíle 

kterých chceme při  implementaci  v rámci  bakalářské práce dosáhnout.  V práci  bude tedy 

návrh implementace ERP systému rámcový a pouze pro vybrané procesy na oddělení kvality 

Dle kapitoly č. 5 Jsou to následující procesy:

- Dokumentace

- Interní audity

- CA, PA zlepšení

- Kontrola neshod

- Metrologie

- Sledovatelnost

- Inspekce

- Testování produktů

 Procesy je třeba zmapovat a analyzovat tak, aby bylo zřejmé jaké jsou navazující procesy 

a potřebné dokumenty pro realizaci jednotlivých procesů (kapitola 5.1/ 5.2). 
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Dále  bude  v  práci  následovat  rozbor  vstupních  a  výstupních  proměnných  pro  detailní 

identifikaci vazeb mezi jednotlivými procesy. 

Definice strategie a cílových vlastností je modifikace zadání, které přesně popisuje cíle, které 

by měly být a jsou popsány v bakalářské práci.

Ad B) Analýza stávajících procesů a definice vzájemných vazeb

Analýzou stávajících procesů a definicí vzájemných vazeb je myšleno detailní zpracování 

každého  procesu  pomocí  vývojového  diagramu (viz  obrázek  10)  nebo  pomocí  průřezové 

mapy procesů (viz obrázek  9) tak, aby bylo zřejmé, které procesy jsou vstupní a výstupní. 

Dále je nutné identifikovat všechny potřebné dokumenty nutné k běhu jednotlivých procesů.

Po  zpracování  všech  procesů  bude  následovat  sumarizace  a  nastínění  ekonomických 

přínosů navrhovaných řešení.

Ad C) Rozbor/definování vstupně výstupních dokumentů/protokolů

Rozbor a definování vstupně a výstupních dokumentů/protokolů, v našem případě 

znamená, zápis veškerých vstupně/výstupních informací k jednotlivým procesům do 

přehledné tabulky ke každému procesu zvlášť. Ve zpracovaných tabulkách je třeba definovat i 

zodpovědnosti k jednotlivým procesům.

Všechny data jsou zobrazeny dle vzoru uvedeném kapitole 6.2(tab. 1).

6.2 Analýza stávajících procesů a definice vzájemných vazeb

Detailní  rozbor  procesů  je  zpracován  v  přílohách  v  kapitole  1 a  analýza  s  definicí 

vzájemných vazeb je provedena v kapitole  5.2. Zmíněné kapitoly popisují všechny procesy, 

které jsou předmětem zájmu. Je v nich uveden procesní tok ke každému procesu a jeho vazby 

na navazující procesy. Veškeré dokumenty, se kterými přicházíme v průběhu procesu do styku 

jsou také zapsány a zobrazeny.

6.3 Rozbor/definování vstupně výstupních dokumentů/protokolů

Definice  vstupně  výstupních  proměnných  je  velmi  důležitá  část  a  vychází  z  příloh  z 

kapitoly  1,  kde  jsou podrobně zpracovány procesy na  oddělení  kvality.  Vstupně výstupní 

proměnné  jsou  zpracovány  pro  každý  proces  zvlášť  na  základě  tabulky  č.1 uvedené  na 

následující straně.
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Tab. 1 Příklad popisu procesu pomocí tabulky pro implementaci IS
Vstupní procesy Název procesu

Vývojový diag.

Kapitola x.x.x

Výstupní procesy

Dokumenty čtení Dokumenty zápis

Zodpovědnost Zodpovědnost

Schvalovatel Schvalovatel

... ...

 Vyplněné tabulky pro každý proces  zvlášť  jsou  zpracovány v  přílohách v  kapitole  2. 

Tabulky obsahují všechny dokumenty vstupující do jednotlivých procesů i dokumenty určené 

pro zápis či uložení zpracovaných dat. Jsou zmíněny také veškeré navázané procesy i ty, které 

nejsou  součástí  analýzy  a  to  proto,  aby  bylo  zřejmé  kde  všude  se  analyzovaný  proces 

odkazuje.

6.4 Ekonomické přínosy implementace ERP systému

Ekonomické  přínosy  implementace  ERP systému  na  oddělení  kvality  se  dají  sepsat  v 

následujících bodech.

- Pro implementaci je nutná důkladná analýza, která rozklíčuje například přebytečné vazby 

či naprosto scházející napojení mezi procesy. Přebytečné vazby mohou být odstraněny a tím 

dojde ke zvýšení efektivity probíhajícího procesu. Na druhou stranu i opravením chybějícího 

napojení  mezi  jednotlivými  procesy  může  dojít  ke  zvýšení  efektivity,  tím že  bude  jasně 

definována vazba.

-  Po  důkladném  definování  vstupních  a  výstupních  proměnných,  je  možné  sjednotit 

podobné dokumenty pomocí kterých se zapisují dílčí stavy procesů a ty se následně stanou 

jednodušší a opět efektivnější.

Zmíněné body je možné aplikovat ještě před implementací ERP systému. Znamená to, že 

zvýšení efektivity dochází ještě před samotnou aplikací v programovém prostředí. 

Následnou implementací do jádra programového prostředí se nadále zvyšuje automatizace 

všech implementovaných prvků a tím se efektivita ještě zvyšuje. 
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7 Závěr

Bakalářská práce se zabývá možností implementace ERP systému na oddělení kvality ve 

společnosti Bang & Olufsen, s.r.o.  V moderním světě, který je propletený hustou informační 

sítí a informačními zdroji, je čím dál tím více kladen důraz na monitorování a standardizování 

procesů, které jsou všude kolem nás. Výrobní procesy v průmyslových podnicích následují 

tento informační boom a začínají aplikovat různé informační systémy určené k monitorování 

a analýze jejich důležitých procesů. V bakalářské práci je ukázán směr jak realizovat přípravu 

implementace informačního systému.  Naznačuje možnosti zpracování průmyslových procesů 

a  problematiky  definice  vstupních  a  výstupních  proměnných.  Na  konkrétních  příkladech 

ukazuje jak postupovat a definovat jednotlivé vstupy a výstupy. 

Kapitola 2.-4. se zabývá teoretickým rozborem kvality, informačních systémů včetně ERP. 

Následující  kapitoly 5.-6.  podrobně  zpracovávají  vybrané  procesy na  oddělení  kvality  ve 

společnosti Bang & Olufsen, s.r.o.  a  ukazují  jakým  způsobem  se  zaměřit  na  definici 

vstupně/výstupních  proměnných  tak,  aby  byly  jednoduše  pochopitelné  a  použitelné  pro 

následující  detailní  rozbor  nutný  pro  napojení  jednotlivých  procesů  do  životaschopného 

informačního systému.

Tyto podklady by mohly sloužit jako základní kámen detailního rozboru procesů, který je 

nutný pro podrobné zpracování podkladů pro plnou programovou implementaci ERP systému 

a může být předmětem navazující diplomové práce.
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8.2 Seznam použitých symbolů a zkratek

5S - Seiri – Rozděl, Seiton – Setřiď, Seiso – Uspořádej, Seiketsu – Zdokumentuj,

  Shitsuke – Dodržuj

A - Accountable

A/V - Audio/Video

ABC - Analýza poskytující mechanismus pro identifikaci položek, které mají

   významný vliv na celkovou cenu zásob

AQL - Acceptance Quality Level

B&O - Bang&Olufsen

BSC - Balance Score Card

CAD -¨Computer Aided Design

CAE - Computer Aided Engineering

CAM - Computer Aided Manufacturing

CAPA - Corrective Action, Preventive Action System

CEO  - Chief Executive Officer

CIM - Computer Integrated Manufacturing

COC - Certificate of Conformity

CSP  - Continuous Sampling Plan

CV  - Curiculum Vitae

D/SAR - Dimensional/Shape Accuracy Requirement?

DCH - Distribution Center Herning (hlavní sklad DK)

ECR - Engineering Change Request

ERP - Enterprise Resource Planning

HR  - Human Resources

IS  - Informační Systém

IT  - Informační Technologie

KPI  - Key Performance Indicator

LOLS - List Of Limit Samples

LOME - List Of Measuring Equipment

LS  - Limit Sample

ME  - Measuring Equipment

MGMT - Management
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MQC - Market Quality Coordinator

MRP - Manufacturing/Materil Resource Planning

NC  - Non Conformities

NCR - Non Conformity Report

NPI  - New Product Introduction

NPR - Non Product Related

OMS - Operations Management System

PE  - Process/Production Engineer

PERT - Program (or Project) Evaluation and Review Technique

PO  - Purchase/Production Order

PTC - Product Test Centrum

Q  - Quality

QE  - Quality Engineer

QE51n - Result Recording Worklist

QII/ II  - Quality Inspection Incoming 

QIO / OI - Quality Inspection Outgoing

QM  - Quality Manager

QMS - Quality Management System

R  - Responsible

R&D - Research&Development

MB11 - Goods movement in SAP

SP - Spare Parts

SQE - Supplier Quality Engineer

TPM  - Total Preventive Maintenance

TQM  - Total Quality Management

VP  - Verification process

I - Input

O - Output

IO - Input and Output
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OMS 2218 - Kontrola dokumentace 

OMS 2377 - Interní audity 

OMS 2381 - CA, PA zlepšení 

OMS 2213 - Kontrola neshod (NC) 

OMS 2438 - Metrologie 

OMS 2216 - Sledovatelnost 

OMS 2346 - Inspekce

OMS 3853 - Testování produktů

OMS 2682 - Proces třídění

OMS 2681 - AQL postup

OMS 2683 - Není možné identifikovat

OMS 3429 - 8D řízení požadavků

OMS 2663 - Podezřelý materiál

OMS 2149 - Klasifikace chyb

OMS 2367 - Příjem materiálu do skladu

OMS 3854 - PTC v CZ

OMS 2369 - Výroba

#2745 - Proces třídění
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1 Detailní mapy procesů
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1.1.2 Výstupní inspekce
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Catalogue of 
defects

1.

AQL records

3.

NC report

5.

email

5.

Register of 
defect entry

6., 9.

AQL record
Rejection data 

entry
6., 9.

START
product avail.

for OI

Select sample
Proceed OI

1

Record OI 
results

3 Shipment 
stopped/
blocked

4

Inform
Interested

parties

5

Record 
results of OI

6

NO

YES

operators
defect ?

100% sorting
Record results

9

Training 
of operators 

needed

7

100% sort.
record results

defect ver.

8

products
OK?

products
OK?

100% sort.
record results

defect ver.

8

Repair, 
incl. retest

10

NO

YES

NO

YES

Decide
how to handle
OK/NOK pcs

11

Release
delivery stamp
PO, green label

12

END
OI done, goods

packed

AQL plans
ISO 2859

1., 2., 3.

NC report

5.

Training
record

7.

YES

NO

Přílohy



1.2 CA,PA

Tab. 2 Nápravné a preventivní opatření

1.2 C
A

,P A

3

Q
M

S
 R

E
V

IE
W

K
P

I

INPUTS NCR incl. BD Info from production AQL register Audit report internal Audit report internal Audit report external QMS review meeting BSC

STEP 1
A

QI/PTC QI/MQC PE QI Lead auditor Lead auditor Lead auditor External auditor Dept. Manager Dept. Manager
B

2. Team  definition STEP 2
A

QE QE QE
SQE

Dept. Manager Dept. Manager Dept. Manager QM Dept. Manager Dept. Manager
B Supplier

STEP 3
A QE QE QE SQE Dept. Manager Dept. Manager Dept. Manager Dept. Manager Dept. Manager Dept. Manager

B Task team Task team Task team Supplier Task Team Task Team Task Team Task Team Task Team Task Team

STEP 4
A QE QE QE SQE Dept. Manager Dept. Manager Dept. Manager Dept. Manager Dept. Manager Dept. Manager

B Task team Task team Task team Supplier Task Team Task Team Task Team Task Team Task Team Task Team

5. Action plan STEP 4
A QE QE QE SQE Dept. Manager Dept. Manager Dept. Manager Dept. Manager Dept. Manager Dept. Manager

B Task team Task team Task team Supplier Task Team Task Team Task Team Task Team Task Team Task Team

6. Validation STEP 6
A QM QM QM QM

Lead auditor Lead auditor Lead auditor QM Dept. Manager Dept. Manager
B QE QE QE SQE

OUTPUTS NCR NCR incl. BD NCR NCR NCR DBASE DBASE NCR

OMS 2683 OMS 3429 OMS 2683 OMS 2683 OMS 2683 OMS 2683

C
U

S
T

O
M

E
R

 
C

L
A

IM
 A

/V

C
U

S
T

O
M

E
R

 
C

L
A

IM
 A

/V

M
aj

or
 Q

 
P

R
O

B
L

E
M

S
 I

N
 

P
R

O
D

U
C

T
IO

N

N
C

 M
A

T
E

R
IA

L
 

R
E

JE
C

T
E

D
 B

Y
 

IN
C

O
M

M
IN

G
 

IS
P

E
C

T
IO

N

IN
T

E
R

N
A

L
 

A
U

D
IT

 O
M

S

IN
T

E
R

N
A

L
 

A
U

D
IT

 V
P

 A
U

T
O

IN
T

E
R

N
A

L
 

A
U

D
IT

 V
P

 A
/V

E
X

T
E

R
N

A
L

 
A

U
D

IT

NCR/information 
from MQC

QI/Customernrepresen
tative

1. Problem 
definition

QI/Customer 
representative

3. Containment 
actions

4. Root cause 
definition

QMS REVIEW 
REPORT

MGMT MEETING 
minutes/report

OUTPUT CONTROL 
METHOD

Manufacturing process 
audit dbase 

automotive_ver_1.xls
x

manufacturing process 
corrective action 

database_2009.10.15.
xlsx

Přílohy



Tab. 3 Preventivní akce/kontinuální zlepšení

4

1. Identify potential NC from - manufaturing process
- audit result
- training needs
- poor communication
- regulatory requirement

2.

3. Action plan - action plan
- one pager
- six sigma project
- implementation project

4.

Validation

- Management review of changes
- personal training
- documentation of implemented changes

Potential 
problem 
description

Team 
definition

Define relevant task team 
acc to problem scope

Determine the preventive 
action needed to eliminate 
the potential cause of the 
NC

Apply controls to ensure 
that preventive action is 
implemented and effective 
by:

Přílohy



1.3 Neshody

1.3.1 Neshoda objevena na CSP, PTC, trhu nebo při produktovém auditu

5

Claim
confirmed

Inform QI
AQL level 

change

Production/Distribution os SP

Quality

1.

NC report

Document

Input Output

Linked process

Input Output

Stop
reporting in CZ 

prod.

3.,4.

NC rep.
fill and 
proceed

5.

Product 
specification

Drawing of 
suspected part

Delivery stops
1076, 700

5.

Matrix of the 
blocking tools/ 
responsibility
5.

Defect register

6.

AQL record

1.

SAP MB11

5.

START
NC found on

CPPM

NO

YES

Evaluate
necessity of 
prod. stop

3.

Issue NCR

2.

Get from 
customer, record

6.

Tester record

6.

Product
Curriculum 

Vitae
6.

Technical (PE)

B

NC from
PTC&CZ

YES
Critical
problem

NO

YES

NO

Call for 
production

stop 

4.

Determine extent:
a) Call for delivery stop

and/or
b) Block Internal stock

and/or
c) inform appropriate functions in 

CZ&DK
PO, green label

5.

C

A

Quality 
inspection:

- Outgoing 
inspection
- Product 

audit
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1.3.2 Neshoda ve výrobním procesu

6

Critical
problem

Info QE
about critical 
prob. in prod.

Production/Distribution os SP

Quality

Product 
specification

Document

Input Output

Linked process

Input Output

Drawing of 
suspected part

Matrix of the 
blocking tools/ 
responsibility
8.

SAP MB11

7.

START
NC found on

CPPM

YES

NO

Product
Curriculum 

Vitae
6.

Technical (PE)

C

C

Production

Production & 
Distribution 

of SP

Q inspection:
Process 

Inspection

Determine extent:
a) Block internal stock

and/or
b) inform appropriate functions in 

CZ&DK

8.

7.

Root cause analysis. 
Base on finding: Process adj., new 

mat. batch, supplier info

9.

END - NC
Product OK
ready to ship
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1.3.3 Neshoda dokončení

7

Repair
easy ?

Repair
&Retest, separ. 

NOK mat.

Production/Distribution os SP

Quality Document

Input Output

Linked process

Input Output

SAP MB11

11.-12.

YES

NO

Defect register

14.

Technical (PE)

B

Int.sale product 
handling

Supply to 
costumer

Suspected mat. 
OMS2663

11.

END - NC
Product OK
ready to ship

A

Eval.
possib. of rep.

Prepare RP

10.
Repair 

procedure

10.

Disp.
possible

NO

YES

Obtain
Dispensation

13.

Internal sale
YES

NO

Scrap of FG

12.

END - NC
Product NOK

Not used

NOK

OK

Reinspection
for rep. product

14.

Non
Conformity

?
NO

YES

A

Repair 
procedure

11.

Dispensations

13.

Tester record

11.

Record of 
repair

11.

Dispensation
record

13.

Dispensation
labels

13.

Info label on 
packaging

13.

AQL evidence

14.

Susp.
mat. routine
OMS2663

11.

15. 15.

Corrective, 
preventive 
action & 

improvement

13,14.

17.

16.

16.

17.

Přílohy



1.4 Metrologie

1.4.1 Vývojový diagram - část 1

8

Document

Input Output

Linked process

Input Output

START

LOME/LOLS

Is 
ME/LS
avail.

YES NO

All business

Paper record

Specification 
of ME/LS

1.

Find
ME/LS in

LOME/LOLS

2.

1.

Quality 
inspection

1.

2.

Purch.,
Reg., Update,
LOME/LOLS

3.Check
Labeling, 

ME/LSto user

4.
ME: NPR 
Purchasing

3.
ME: LOME
LS: LOLS

3.

ME:CP

3.

ME/LS
Periodical 

check

5.

cal.term. 
approach.

NO

ME: LOME 
LS: LOLS

3.

ME/LS
found ?

YES

ME
able to meas.

?

YES

ME
repairable

?

ME: repair
LS: new LS

7.

ME
repaired

?

D

LOME/LOLS

8.

NO

NO

B

E

C

NO

YES

NOYES

ME: NPR
Purchasing

3.

Scrap
Rec. To 

LOME/LOLS

8.

Metrolog

QE

User
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1.4.2 Vývojový diagram - část 2

9

Document

Input Output

Linked process

Input Output

Calibration 
method

NPR
purchasing

Internal 
calibration

9.

10.

9.

External 
calibration 
protocol

10.

Calibration 
protocol

9.

LOME/LOLS

12.

B

ME: NPR
Purchasing

3.

D

is int.
calibration

suff.
YES

NOExternal 
calibration

10.

Calibration 
evaluation

17. External 
calibration 
protocol

17.

calib.
results OK?

YES

NO Info to
QD if impact 
on production

11.

        Labeling, 
update LOME/
LOLS, CP arch.

12.
Calibration 

protocol

12.

   Estimate 
impact on 

production in 
necessary, 

start control of 
NC, record to 

CV, info to 
metrolog

13.

       Stop using,
info to QE, 

ME/LS to met.

15.

E

Using of 
ME/LS, 
technical 

status check, 
label check
(calibration 

term)

14.

is ME/LS
usable

YES

NO

   Update 
LOME/LOLS

NC ME/LS

16.

LOME/LOLS

16.

LOME/LOLS

15.

Measurement 
record

14.

     Process
change 

management

14.

     Quality
inspections

14.

C

Metrolog

QE

User
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1.5 Sledovatelnost

1.5.1 Požadavky na sledovatelnost

Tab. 4 Požadavky na sledovatelnost

Krok 

dodavatelského 

řetězce

Aplikováno Požadavky

Dodavatel Komponenty/Materiály Dodavatel

Číslo dílu

Dodavatelská dávka nebo sériové číslo dávky-

množství

Vstup Komponenty/Materiály Datum objednání

Datum dodání informace o příjmu zboží

Tisk etikety

Výroba Výrobek/Předmontáž/Se

mi-finished

Informace o předmontáži nebo výrobku

Datum/Čas operace

Interní číslo (změna čísla)

Velikost dávky/Sériové číslo

Balení Výrobek Interní číslo dílu

Velikost na balící jednotku

Jedinečné seriové číslo

Expedice Manipulační jednotky Interní číslo dílu

10
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1.5.2 Matice zodpovědností a značení při identifikaci materiálu

Tab. 5 Matice zodpovědností a značení při identifikaci materiálu
MATER

IAL 

STATUS

MATERIAL 

FLOW

IDENTIFICATION Pic 

No.

IDENTIFICATION 

SETUP 

responsibility

IDENTIFICATION 

PERFORM 

responsibility

IDENTIFICATIO

N OUTPUT

INFORMATION 

FOUND

SPECIAL 

REQUIREMENT

TRACEABILITY 

OUTPUT

RESP. of 

traceability

R
A

W
 M

A
T

E
R

IA
L

   
   

 

SUPPLIER Label - batch 1 Procurement/Q Supplier Material No. Label

Label 1:1 2 Procurement/Q Superlig Material No. Label

Stock/Incoming 

inspection

Label – good receipt 3 Stock keeper Stock keeper Material No. Label

Kanban Ident. Of pallete position 4 Logistic Engineer Kanban team Material No. Label

Ident. Of canban shelves 5 Logistic Engineer Kanban team Material No. Label

A
S

SE
M

B
LY

   
   

   
   

   
   

P
R

E
A

SS
E

M
B

LY Ident. Of the racs, trolleys 6 Production Engineer Production Engineer Material No. Label

Safety

/

Customer

Requirements

Traceability 

formulovat

/

CIM

Quality Engineer

/

IT Mechanic

   
   

   
   

   
   

   
  P

R
O

D
U

C
T

 S
F

G
/F

G
   

   
   

   
   

   
   Mat. Ident. label 7 Production Engineer Production Mat./Ser. No. Label

SFG label 8 Production Engineer Production Mat./Ser. No. CIM

Pallete label 9 Production Engineer Production Material No. CIM

Safety

/

Customer

Requirements

Traceability 

formulovat

/

CIM

Quality Engineer

/

IT Mechanic

10 Production Engineer Production Material No. Label

11 Production Engineer Production Material No. CIM

CSP/PTC Production Engineer Production Material No. CIM

STOCK Production Production Material No. CIM

Handling unit label Stock Keeper Stock keeper Material No. CIM

CUSTOMER Product/Box label Production Engineer Production Material No. CIM

1.5.2   M
a tice zod

p
o věd

n
ostí a zn

ačen
í p

ři id
en

ti fik
aci m

at eriálu

11
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1.5.3 Návrh implementace  procesu  

12

Document

Input Output

Linked process

Input Output

Paper record

START

Electronic
Traceability

Traceability
document

CIM
Station?

YES NO

Orders driven 
by CIM

Batch number

Material 
number

preassembly?

Preassembly 
order number

END

Seriál number

YES

NO

Paper 
traceability

Production 
flowchart

Received mat. 
number

1.

Production 
flowchart

preassembly?

order
driven by

CIM

NO

YES

Preassembly 
order number

YES

YES

Assembly date

NO

Paper record
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1.6 Interní audity

1.6.1  QMS zlepšení

13

Document

Input Output

Linked process

Input Output

START

Create/Modify
annual Audit

Publish 
Internal Audit 

program

preassembly?

Close Audit

Audit 
preparation 

meeting

YES NO
CA, PA 

Improvements

Internal Audit 
Program

1.

1.

Approved 
Internal Audit 

Program
2.-3.

Internal Audit 
Program

1.

Create/Modify
annual Audit

2.

4. 3.

Process 
documentation 

review

5.

Preparing audit 
visit

Audit visit

6.7.

Open audit 
report, findings 

definition

8.
Define terms of 

solution

9.

Prepare ECR for 
agreed solution

11.

Define & 
implement 

corrective and 
preventive 

action 
improvement

12.

Follow up
 audit/eff.check

13.

Issue solved

YES

NO

Define
new solution

15.

Close NCR

16.

Issue solved

YES

NO

Audit 
checklist

4.

Audit report

8.-9.

NCR descr., 
term, 

handover
11.

NCR 
completed

12.

Audit report 
checklist
new term

15.

Audit report

16.

NCR (closed)

16.

Closed Audit 
report

18.

11.-16.

    Review
audit process 
and results

15.

ISO TS 16949
Previous audit 

records
4.

Process 
documents and 

records
5.

Audit 
checklist

7.

      Planning
and controlling 

process

15.

Quality mng.

Mng. Team Audited process owner

Audit team
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1.6.2 A/V audit - kontinuální zlepšení

14

Document

Input Output

Linked process

Input Output

 Audit plan
NPR

purchasing

Audit 
prep.meet.

Prod proc.rev.

1. 10.

1.

dBase ver.ific. 
result. Find& 

define resp.dep.
3,4

Audit reports 
findings&defi
ned resp.dep.
4.

A.,B., QMS 
review 

(business 
planning & 
controlling 

process)

x.

NC found

YES

dBase – 
previous VP 
audit record

1.

Product 
process docs

1,2,3

Dbase action 
owner nomin., 

term set
5.

CA,PA 
improvements

3.-5.

START
cont. need to
 impr.process

Audit team

Prod.manag Action owner

Dep. manag.

      Perf. Audit,
incl verifi. Of 
prev. findings

2.

     Prepare rep. 
ver. Results rec. 

into dBase

3.

Audit 
closed, Cont.

improv.

     Define 
find.& resp.dep.
rec.into dBase

4.

NO

nominate 
corrective

action
owner & define 

term. 
record into 

dBase

5.

actual round

CA solving. 
record into 

dBase
 (CA, term of 

solfing)

6.

CA 
closed, Cont.

improv.

next round

Dbase CA 
prescribed,

term of solving
6.

CA,PA 
improvements

2.

Dbase
find&def. 
desp.dep.

4.

Dbase
action owner 
nom. term set

6.
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1.6.3 Automotiv audit - kontinuální zlepšení

15

Document

Input Output

Linked process

Input Output

 VP audit 
program

Audit 
prep.meet.

Prod proc.rev.

1.

1.

Audit
report/checklist
findings defin.
3

NC found

YES

previous VP 
audit record

1.

Product/ 
process docs

1,2,3

CA,PA 
improvements

6.-11.

START
cont. need to
 impr.process

Audit team

Prod.manag

Dep. manag.

2.

Prepare report 
Define finding

3.

Continuous
improvement

rec. in 
manuf.process

audit dbase auto

6.NO

5.Summarizing status of process 
Agreement on findings and resp.dep

MNGRs: define terms of CA

Perform audit

5.Summarizing status of process 
Agreement on findings and resp.dep

MNGRs: define terms of CA

7.
CA

efficiency check

8.

findings
solved ?

10.
Meeting with resp dept MNGR

New term define

NO

11.
Info to action owner-

possible to close finding

YES

findings
solved ?

Close audit

9.

Audit
report/checklist

1,2,3

Audit
report/checklist

findings def.
5

Audit
report/checklist
findings defin.
5

Audit r/ch
resp dept. + 
term defined

6

Audit
report/checklist

6

Manuf. process 
audit

dbase auto
6,7,10,11

Audit
report/checklist

new term
10

email

11

Audit
report/checklist
efficien.proved
11

Audit
report/checklist

finnished
9

QMS review
(business 

planning&cont
rolling process

9.

Manuf. Process 
audit

dbase auto
7,8
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1.7 Testování produktů

16

Document

Input Output

Linked process

Input Output

Production
OMS 2369

Make an order

1.

2.

CIM/Assembly

4.

CIM/Assembly

5.

defedt
found ?

YES

CIM order

2.

PTC 
inspection 
instruction

3.

Biweb

5.

Goods
receipt to stock 

OMS 2367

5.

START
PTC test
needed

PTC

Production

Production of 
product for PTC

2.

Product testing

3.

NOK
product
managed

     Hand over 
NC product to 

QE

6.

NO

OK
product
released

Quality 
inspection
OMS 2346

2.

Control
of NC product

OMS 2213

6.

Release
product

5.

PTC in CZ 
method

OMS 3854
3.-6.

Classifying 
errors

OMS 2149
4.

CIM order

1.

NCR

6.

CIM/Assembly

6.
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2 Definice vstupních a výstupních proměnných

2.1 Vstupní/Výstupní inspekce

Tab. 6 Vstupní inspekce
Raw material delivery
Identification&Traceability

Název procesu

Vstupní 
inspekce

Kapitola 1.1.1

Raw material delivery
Control of NC product

CA,PA procedure
Supplier rating procedure

Incoming Inspection rules
Inspection instruction
SAP
COC for safety component
Drawings
Specification
Sorting process

Inspection instruction
Measuring report

SAP entry QE51n
Incoming AQL database

Mail/NC report

Q, Stock Q, Stock

QM QM

Tab. 7 Výstupní inspekce
Production
OI reaction plannin
NC reporting

Název procesu

Výstupní 
inspekce

Kapitola 1.1.2

Control of NC product
CA,PA improvement

Goods receipt to stock

Production order
AQL records
AQL postup
AQL plans
Outgoing inspection instruction
List of checking points
Catalogue of defects
NC report

Product checklist
AQL records

NC report
email

Registry of defects entry
AQL record rejection data entry

Training record

Q, Stock Q, Stock

QM QM

17
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2.2 CA,PA

Tab. 8 CAPA
NCR
QI
Customer claim
Production
AQL
Audit Internal/External
QMS

Název procesu

CA,PA

Kapitola 1.2

NCR
OMS 2863
OMS 3429

Manufacturing process audit dbase 
automotive_ver_1.xlsx
manufacturing  process  corrective 
action database_2009.10.15.xlsx

QE
SQE
Supplier
Dept. manager
Lead Auditor
Ext. Auditor
QM

QE
SQE

Supplier
Dept. manager

Lead Auditor
Ext. Auditor

QM

QM QM

18



2.3 Neshody

Tab. 9 Neshody nalezeny na CSP, PTC, Produktovém auditu a trhu
Quality Inspection
Non Conformity

Název procesu

Neshody 
objeveny na 
CSP, PTC, 

Produktovém 
auditu a trhu

Kapitola 1.3.1

Stop Reporting in CZ production

NC Report
Product Specification
Drawings
Delivery stops
Matrix of blocking tools/responsib.
Defect register & Tester record

AQL record
SAP MB11
Product CV

Production
Quality
Technical

Production
Quality

Technical

QM QM

Tab. 10 Neshody nalezeny v procesu výroby
Production
Q inspection/Process inspection

Název procesu

Neshoda ve 
výrobním 
procesu

Kapitola 1.3.2

Product specification
Drawing
Matrix of blocking tools/responsib.

SAP MB11
Product CV

Technical Technical

QM QM

Tab. 11 Neshody ukončení
Název procesu

Neshody 
dokončení

Kapitola 1.3.3

Suspected mat. Routine OMS2663
Internal sale product handling

CAPA
Supply to customer

Repair procedure
Dispensations

Repair procedure
Tester record
Repair record

SAP MB11
Dispensation record/labels

Info label on packaging
AQL evidence
Defect register

Production
Quality
Technical

Production
Quality

Technical

QM QM

19
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Tab. 12 Neshody komplet
Non Conformity
Production
Q inspection/Process inspection

Název procesu

Neshody 
objeveny na 
CSP, PTC, 

Produktovém 
auditu a trhu

+
Neshoda ve 
výrobním 
procesu

+
Neshody 

dokončení

Kapitola
1.3.1-1.3.3

Stop Reporting in CZ production
Suspected mat. Routine OMS2663

Internal sale product handling
CAPA

Supply to customer

NC Report
Product Specification
Drawings
Delivery stops
Matrix of blocking tools/responsib.
Defect register
Tester record
Repair procedure
Dispensations

AQL record
SAP MB11
Product CV

Repair procedure
Tester record
Repair record

Dispensation record/labels
Info label on packaging

AQL evidence
Defect register

Production
Quality
Technical

Production
Quality

Technical

QM QM

2.4 Metrologie

Tab. 13 Metrologie
All business
Quality inspection
NPR purchasing

Název procesu

Metrologie

Kapitola 
1.4.1+1.4.2

ME: NPR Purchasing
Process change management

Quality inspection

LOME/LOLS
Calibration method
Calibration protocol
External calibration protocol

Paper record
LOME/LOLS

ME:CP
External calibration protocol

Calibration protocol
Measurement record

Metrologie
User
QE

Metrologie
User

QE

QM QM
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2.5 Identifikace a sledovatelnost

Tab. 14 Identifikace a sledovatelnost
Název procesu

Identifikace a 
sledovatelnost

Kapitola 1.5

Label
Material number

Procurement/Q
Stock keeper
Logistic engineer
Production Engineer
Kanban team

Procurement/Q
Stock keeper

Logistic engineer
Production Engineer

Kanban team

QM QM

2.6 Interní audity

2.6.1 QMS zlepšení

Tab. 15 QMS zlepšení
Planning and Controlling process Název procesu

QMS zlepšení

Kapitola 1.6.1

CAPA

Previous audit records
Process documents and records
Audit checklist

Internal Audit Program
Approved Internal Audit Program

Audit checklist
Audit reporting

NCR
Audit report

Q MGMT
MGMT team
Audit team
Audit process owner

SQE

QM QM
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2.6.2 Automotive audit – kontinualní zlepšení

Tab. 16 Automotive audit – kontinualní zlepšení
NPR purchasing
dbase find&define desp. Dep.
Dbase action owner nom. term set

Název procesu

Automotive 
audit

kontinuální 
zlepšení

Kapitola 1.6.3

CAPA
A,B, QMS review

Audit plan
dbase – previous VP audit record
Product process docs

dbase verification result
Audit report

dbase action owner nominate term set
CA term of solving

Q MGMT
MGMT team
Audit team
Audit process owner

Q MGMT
MGMT team

Audit team
Audit process owner

QM QM

2.6.3 A/V audit – kontinualní zlepšení

Tab. 17 A/V audit – kontinualní zlepšení
Název procesu

A/V audit
kontinuální 

zlepšení

Kapitola 1.6.2

CAPA
QMS review

VP audit program/audit record
Product/process doc
Audit report/checklist
Manufacturing proces audit

Audit report/checklist
Manufacturing proces audit

email

Audit team
Production MGMT
Dep. MGMT

Audit team
Production MGMT

Dep. MGMT

QM QM
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2.7 Testování produktů

Tab. 18 Testování produktů
Production OMS2369
Quality inspection OMS2346

Název procesu

Testování 
produktů

Kapitola 1.7

Goods receipt to stock OMS 2367
Control of NC product OMS 2213

CIM order
PTC inspection instruction
PTC in CZ method OMS 3854
Classifying errors OMS 2149

CIM order
CIM/Assembly

Biweb
NCR

PTC
Production

PTC
Production

QM QM
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3 Celková mapa/matice procesů na oddělení kvality

Tab. 19 Procesy/zodpovědnosti (I - vstup, O - výstup)
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A,B, QMS review O O
All business I
AQL
Audit Internal/External
CAPA O O O O O O O
Control of NC product OMS 2213 O O O
Customer claim
Dbase action owner nom. term set I
dbase find&define desp. Dep. I
Goods receipt to stock OMS 2367 O O

I
Internal sale product handling O O
ME: NPR Purchasing O
NC procedure I I I
NPR purchasing I I
OMS 2863
OMS 3429
Planning and Controlling process I
Process change management O
Production I I I
Production OMS2369
Q inspection OMS2346 I I I I O I
Q OI reaction plannin I
QMS
Raw material delivery I O
Production I
Stop Reporting in CZ production O O
Supplier rating procedure O
Supply to customer O O
Suspected mat. Routine OMS2663 O O

     Zodpovědnosti
Audit process owner
Audit team
Dep. MGMT
Dept. manager
Ext. Auditor
Kanban team
Lead Auditor
Logistic engineer
Metrolog
MGMT team
Procurement
Production
Production Engineer
Production MGMT
PTC
Quality dep.
Q MGMT
QE
QM
SQE
Stock/Stock keeper
Supplier
Technical
User

Identification&Traceability



Tab. 20 Dokumenty (I - vstup, O - výstup)
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AQL evidence O O
AQL plans I
AQL postup I
AQL record IO O O
Audit Approved Internal Program O
Audit dbase – previous VP record I
Audit checklist IO
Audit Internal - Program O
Audit plan I
Audit Previous records I
Audit report O O IO
Audit VP program/audit record I
Biweb O
CA term of solving O
Calibration method I
Calibration protocol IO
Catalogue of defects I
CIM order IO
CIM/Assembly O
Classifying errors OMS 2149 I
COC for safety component I
dbase action owner nominate term set O
dbase verification result O
Defect register & Tester record I O IO
Delivery stops I I
Dispensation record/labels O O
Dispensations I I
Drawings I I I I
email O O
External calibration protocol IO
Incoming AQL database O
Info label on packaging O O
Inspection Incoming rules I
Inspection instruction IO
Inspection Outgoing instruction I
Label I
List of checking points I
LOME/LOLS IO
Manufacturing proces audit IO
Manufacturing process audit dbase automotive_ver_1.xlsx I
Manufacturing process corrective action database_2009.10.15.xlsx I
Material number I
Matrix of blocking tools/responsib. I I I
ME:CP O
Measurement record O
Measurement report O
NC report IO I O O
NC report/Mail O
Paper record O
Process documents and records I
Product CV O O O
Product checklist O
Product/process doc I I
Production order I
PTC in CZ method OMS 3854 I
PTC inspection instruction I
Registry of defects entry O
Repair procedure IO IO
Repair record O O
SAP I
SAP entry QE51n O
SAP MB11 O O O O
Sorting process I
Specification I
Specification Product I I I
Tester record O IO
Training record O
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