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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce pojednává o konkrétním tématu řešeném v podniku “Snížení 

zmetkovitosti ve výrobě – eliminace nákladů z důvodů nekvality“. 

 

Tento projekt se soustředí na snížení zmetkovitosti v organizaci a na rozbor stávající 

metodiky zpracování a vyhodnocování dat během výpočtu zmetkovitosti pro dané období. 

Cílem projektu je shromáždění dat z jednotlivých lokací výroby a analýza stávající metodiky 

výpočtu zmetkovitosti. Zhodnocením na závěr budou sumarizovány nové skutečnosti 

a poznatky vyplynuvší z rozboru této problematiky. Tyto by měly vést jak ke snížení 

zmetkovitosti, tak ke zpřesnění výpočtu neshodných produktů. 

 

Klíčová slova 

Zmetkovitost, neshodné výrobky, odhlašovací místa, metodika výpočtu, nápravná opatření. 

 

 

 

ABSTRACT 
This bachelor thesis deals with particular theme which is being processed in organization: 

“Reduction of scrap rate in production – elimination of costs due to poor quality”. 

 

This project is focusing on reduction of scrap rate in company and also for analysis of current  

procedure of processing and evaluation of data during identifying of scrap rate in certain 

period of time. The project priorities are gathering the data from single production locations, 

analyzing of current method of scrap rate calculation. By evaluation at the end, there will be 

new facts and findings presented as an outcome  of analysis of this matters. These should lead 

both to the reduction of scrap rate  as well as to specify non-confirm products calculation.  

 

Key words 

Scrap rate, non-confirm products, sign-off checkpoints, method of calculation, corrective 

actions. 
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ÚVOD 
V současném období celosvětové recese se stává ekonomickým trendem většiny významných 

firem strategie snižování celopodnikových nákladů. Toto se odráží do strategických 

rozhodnutí a plánování uvnitř organizací s cílem nalézt a odhalit oblasti, ve kterých dochází 

k plýtvání prostředky během realizačních operací. Opatření, vyplývající z těchto tendencí 

a procesního řízení, by měla zvýšit konkurence schopnost organizace v tržním prostředí. 

A toho jsou schopni pouze takoví „hráči”, kteří se dokážou nejlépe vypořádat s tlakem 

na snižování nákladů a zvyšování hodnoty v podnicích. 

 

Jedná se o nové konkurenční firmy s efektivními nákladovými strukturami, které jsou 

pro zavedené podniky stále větší hrozbou. Takovéto požadavky na organizaci vyplývající 

z atmosféry konkurenčního ovzduší a trhu nutí management společnosti k zásadní otázce: 

“V jakých oblastech nebo skupinách nákladů máme potenciál pro snížení? Jakým způsobem 

je možné tyto náklady snížit?“ V případě snižování nákladů je vždy třeba hledat rovnováhu. 

Nevyvine-li se včas dostatečné úsilí, nepodaří se dosáhnout trvalých zlepšení, která jsou pro 

zvýšení hodnoty podniku nezbytná. Proto je nezbytné, pokud systém v organizaci indikuje 

problém s nákladovostí v určité oblasti nebo vybízí ke zlepšení, flexibilně reagovat a začít 

danou situaci řešit třeba ve spolupráci s externí společností specializující se v oblasti tvorby 

a implementace projektů pro snížení nákladů. V rámci projektů na snižování nákladů jsou 

navrhovaná jednak doporučení a opatření s rychlým pozitivním dopadem na ekonomiku 

klienta, jejichž zavedení není v podmínkách klienta náročné z hlediska použitých zdrojů (čas, 

náklady) a jednak doporučení a opatření systémová, která jsou zpravidla náročnější 

na spotřebu zdrojů, vyžadují delší čas na implementaci, a jsou často podmíněna dalšími 

faktory či změnami. 

 

Taková situace bude řešena i v této bakalářské práci kdy identifikovanou oblastí k revizi bude 

výroba. Cílem práce je shrnout projekt, který v horizontu 1 roku vyhodnotí snížení 

zmetkovitosti ve výrobě navrhnutými optimalizačními opatřeními, která budou zavedena 

na základě projektové analýzy dané oblasti. Jedná se o teoretickou přípravu nastartování 

projektu s konkrétní analýzou současného stavu s předpokládanými milníky, kterých chce 

projekt ve snížení nákladů dosáhnout. Vyhodnocení projektu jako praktická část bude 

předmětem na toto téma navazující diplomové práce. Zpracování bakalářské práce mi bylo 

umožněno ve společnosti Epcos s.r.o. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 
Touto částí bych chtěl blíže představit oblasti, které se nedílnou měrou týkají problematiky 

udržení co nejvyšší kvality produkce a současně snížení zmetkovitosti v organizaci 

v souvislostech, které ovlivňují úspěch a výkonnost společnosti. 

1.1 ZÁKLADNÍ ÚVAHA NA TÉMA KVALITA VÝROBKU 

Slovo “jakost” (jehož plným synonymem je i původem latinské slovo “kvalita”) 

se vyskytovalo už v jazycích používaných lidstvem dávno před naším letopočtem. 

Nejstarší definice pojmu “kvalita“ je připisovaná Aristotelovi, která je však nevhodná 

pro aplikaci v současných odvětvích ekonomiky. Důvodem je proces změny chápání tohoto 

termínu hlavně v posledních padesáti letech a to logickým vývojem a vymezením, 

které nabídli tehdejší “guruové“ jakosti [1]: 

 

Juran: „Jakost je způsobilost k užití” 

Crosby: „Jakost je shoda s požadavky” 

Feinegenbaum: „Jakost je to, co za ni považuje zákazník.” 

  

V podstatě ani nejnovější slovník kvality prezentovaný Americkou společností pro kvalitu 

(ASQ) neuvádí jedinou platnou definici tohoto pojmu. Odkazuje rovněž na nejrůznější 

vymezení tohoto pojmu v různých pramenech [2].  

S ohledem na celosvětovou působnost norem ISO ř. 9000 se nicméně za svým způsobem 

oficiální považuje definice z normy ČSN EN ISO 9000:2006, která definuje kvalitu jako 

„stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik”[3]. 

 

Tímto stručným souhrnem vývoje chápání pojmu “kvalita”, se snažím o zdůraznění všudy 

přítomnosti tohoto pojmu napříč historickým vývojem procesu uspokojování potřeb v lidské 

společnosti. Dále také o to, že pojem kvalita i v jeho dalších souvislostech (např. QMS) 

je neustále se měnícím a vyvíjejícím se prvkem v této lidské činnosti.  

 

V současné době se kvalita výroby stává nezbytným aspektem k dosažení cílů subjektů jak 

z hlediska budoucího postavení na trhu, tak z hlediska výkonnosti a finanční úspěšnosti. 

Tyto ukazatele společnosti jsou podpořeny základním pochopením toho, že kvalita musí být 

včleněna ve všech činnostech organizace.  
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Proto je v dnešní době nezbytností každého podniku mít nějakým způsobem zvládnutou 

oblast řízení kvality a to nejlépe systémem managementu řízení kvality. Tento systém může 

být vyjádřen v organizační struktuře, obecně postupech, jednotlivých výrobních i nevýrobních 

procesech a zdrojích potřebných k realizaci managementu kvality. 

 

Účinný systém managementu jakosti vede ke snižování neshod, které mohou vznikat ve všech 

procesech organizace. Je samozřejmé, že neshody s sebou nesou i dodatečné výdaje a tím 

se snižuje výkonnost organizace. Snížením objemu neshod tedy docílíme i redukcí celkových 

výdajů organizace. Zlepšení kvality produktů se tedy projeví celkovým zvýšením ekonomické 

výkonnosti organizace [4]. 

 

Při pochopení těchto souvislostí, je možno díky systému managementu kvality docílit úspor 

a navýšit tím i finanční zdroje organizace. V takových to případech tedy účinné systémy 

managementu jakosti výrazně přispívají k maximalizaci celkových přínosů a tím 

i k minimalizaci výdajů. 

     

Tato maximalizace může být dosažena dvěma způsoby [1]: 

 

• Maximalizování přínosů, které byly získány pomocí efektivního uplatňování principů 

managementu kvality. 

• Minimalizování výdajů vztahujících se ke kvalitě jak u procesů, tak i u samotných 

produktů. 

 

Takovéto vyjádření managementu kvality by se mělo v organizaci odrážet jako základní 

proces plánování, řízení a neustálé zlepšování kvality. 
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1.2 KVALITA VÝROBY A PROCESNÍ PŘÍSTUP  

Z hlediska výroby při realizaci produkce je nutné si uvědomit, že kvalita výsledného produktu 

se vytváří během vlastních výrobních procesů a proto je nutné, aby se pečlivě dbalo 

na dodržování předem definovaných postupů pro jednotlivé výrobní procesy.  

 

Nedílnou součástí toho je i plná způsobilost všech výrobních zařízení použitých při realizaci 

výroby, která odpovídá obecným zákaznickým požadavkům na produkt jako jsou např. [8] : 

 

• Funkčnost 

• Nezávadnost 

• Ovladatelnost  

• Opravitelnost 

• Udržovatelnost 

• Spolehlivost  

• Trvanlivost 

• Estetická působivost 

 

Organizace v této souvislosti musí vykonávat všechny činnosti systému managementu 

kvality, které jsou přímo spojené s realizací produktů způsobem, jenž má zajistit a zvýšit 

spokojenost zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků. 

 

Při potřebě dosažení takovéto efektivnosti v organizaci se musí stanovit a řídit mnoho 

vzájemně propojených činností. Činnost nebo soubor činností, které využívají zdroje a jsou 

řízeny za účelem přeměny vstupů na výstupy, lze považovat za proces. Výstup z jednoho 

procesu často tvoří přímo vstup pro další proces.  

Využití systému procesu v rámci organizace spolu s identifikací těchto procesů, jejich 

vzájemným působením a jejich managementem tak, aby vytvářely zamýšlený výstup, 

lze nazývat „procesní přístup”. 

 

„Výhodou procesního přístupu je to, že umožňuje neustálé řízení propojení jednotlivých 

procesů v jejich systému, stejně jako řízení jejich vzájemných vazeb“ [5]. 
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V případě, že je takový přístup použit v systému managementu kvality, zdůrazňuje důležitost: 

 

1. pochopení požadavků a jejich plnění 

2. potřeby posuzovat procesy z hlediska přidané hodnoty 

3. dosahování výsledků týkajících se výkonnosti a efektivnosti procesů 

4. neustálého zlepšování procesů na základě objektivního měření 

 

Model procesně orientovaného systému managementu kvality na obr. 1 zahrnuje jak interní 

tak externí zákazníky, účastnící se výrobní i tržní interakce, bez znázornění procesů 

na podrobnější realizační úrovni. 

 

 

 

 

Obr.1 Model procesně orientovaného systému managementu kvality dle ISO ř. 9000 [5] 
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1.2.1 FORMY OVĚŘOVÁNÍ SHODY PRODUKTU VE VÝROBĚ  

Pro prokázání shody produktu musí organizace plánovat a uplatňovat procesy monitorování, 

měření, analýzy a zlepšování. Tradičním způsobem zajišťování kvality ve výrobě je ověřování 

shody ve formě kontroly a zkoušení [1]. 

 

Kontrola (řízení) kvality je universální řídící proces pro vedení výrobních operací takovým 

způsobem, aby byla zajištěna stabilita v organizaci, předcházelo se nepříznivým změnám 

při zachování „statusu quo“.  Pro udržení takové stability musí proces kontroly kvality 

vyhodnocovat aktuální výkon, porovnávat ho s předem definovanými cíly a provádět opatření 

pokud cílů není dosahováno.  

 

Kontrola (řízení) kvality je jedním ze tří základních řídících procesů, skrz které kvalita může 

být v organizaci řízena. Těmi ostatními jsou plánování kvality a zlepšování kvality, společně 

jsou tyto procesy vzájemně propojeny interakcemi a obecně jsou známy pod termínem 

„Juranova trilogie kvality” (viz obr. 2) [6]. 

 

 

 

Obr.2  Juranova trilogie [6] 
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Kvantitativních a kvalitativních vlastností je u každého produktu velmi mnoho, proto jejich 

vzájemnou synergií je dána jejich finální kvalita, která je předmětem požadavků na produkt. 

A to je současné době velmi důležité, uspokojení zákaznických potřeb a požadavků. Hlavně 

z hlediska maximální užitečnosti, ale také i funkčnosti, pro kterou byl koncipován. Tato 

funkčnost by měla být vyjádřena pomocí užitných vlastností a ukazatelů, které jsou 

v konečném důsledku vyhodnocením míry plnění požadavků zákazníka [1]. 

Organizace musí monitorovat a měřit tyto charakteristiky produktu tak aby si ověřila, 

zda byly požadavky na produkt splněny. Toto musí být prováděno v příslušných etapách 

procesu realizace produktu a v souladu s plánovaným uspořádáním činností. Musí být 

udržovány důkazy o shodě s přejímacími kritérii [5].  

 

Ověření charakteristik produktu je základním cílem kontroly jakosti a v detailním rozboru to 

znamená [1]: 

 

• objektivně posoudit míru shody mezi požadavky a skutečností; 

• identifikovat odhalené neshody; 

• zabránit průniku neshodných produktů nejen až k odběrateli, ale na každý další stupeň 

zpracování; 

• zajistit technologickou kázeň; 

• odhalovat neshody ve výrobním procesu, které by mohly vést k výrobě neshodných 

produktů; 

• zpracovávat výsledky kontroly s cílem odhalit příčiny neshodných produktů a přijímat 

a realizovat opatření k nápravě. 

 

Při hodnocení a významu a postavení kontroly kvality je třeba vycházet z faktu, že jakost 

nelze vykontrolovat, ale musí být vyrobena [1]. 
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1.2.1.1 EFEKTIVNOST A DRUHY KONTROLY KVALITY 

Efektivnost kontroly kvality - toto téma je zásadní z hlediska použitelnosti konkrétního 

systému kontroly kvality v organizaci, který musí být definován v souvislosti s charakterem 

výrobního procesu, výrobku či služby, nebo ke specifickým znakům kvality. Z hlediska 

hospodárnosti je zapotřebí hledat takové formy, které zamezí jak příchodu neshodného 

materiálu do organizace tak vlastní realizaci neshodného výrobku. Úroveň konverze 

zákaznických požadavků do technických a technologických parametrů zásadním způsobem 

ovlivňuje účinnost kontrolního systému, stejně jako volba druhu a formy kontroly. Účinnost 

kontrolního systému v neposlední řadě závisí na úrovni metrologického zabezpečení a výroby 

společně s existencí kvalitních kontrolních plánů a technologií [13,9]. 

 

Druhy kontroly kvality – zde je k dispozici celá škála různých druhů a forem kontroly, jejichž 

hlavním cílem je trvalé udržování jejich účinností za příznivých nákladů pro organizaci. 

Nejdůležitější funkcí kontroly je být během realizačních procesů filtrací všech produktů, které 

nejsou ve shodě s požadavky. Rozsahově druh technické kontroly závisí na komplikovanosti 

procesů, požadované přesnosti získaných důkazů, požadavcích na posuzování shody 

definovaných buď přímo zákazníky, nebo relevantními normami a předpisy [10].  

 

• Vstupní kontrola - zahrnuje všechny činnosti ověřování shody vstupních materiálů 

a informací do procesů organizace. Jejich charakter je množstevní nebo kvalitativní. 

• Operační kontrola - činnosti, které se realizují při ověřování shody přímo ve výrobě. 

• Výstupní kontrola -  zaměřuje se na ověřování hotových produktů před expedicí 

zákazníkům a to zejména jejich kompletnosti a funkčnosti. 

• Kontrola měřením - znamená použití způsobilých měřidel ke zjištění zda realita 

produktu odpovídá stanoveným požadavkům. 

• Technická kontrola - může být prováděna technickými kontrolory nebo přímo 

obsluhou strojů, jejichž výsledky jsou zaznamenávány a ověřovány. Rozsah technické 

kontroly určí, kolik produkce ověřujeme. Existuje stoprocentní kontrola (všechny 

kusy, nákladná, pracná) a výběrová kontrola (statistické výběry). 

• Samokontrola - ověřování shody přímo v provoze prováděný obsluhou stroje. 

 

Obecně se dále kontroly kvality, tak jak byly uvedeny v tab. 1, rozlišují podle “hlediska 

členění” a následně potom podle “druhu kontroly” [1]. 
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Tab.1 Druhy kontroly kvality [1] 

Hledisko členění Druh kontroly Vysvětlivky 

Objekt kontroly 

kontrola - surovin, materiálu 
            - hotových výrobků 
            - nářadí 
            - náhradních dílů 
            - pomocného materiálu 
            - dokumentace, údajů 
            - strojů a zařízení 

součást systému zdrojů a zařízení 

Fáze životního cyklu 
produktu 

kontrola - koncepce, prognóz 
            - výzkumu a vývoje 
            - technické dokumentace 
            - výrobní  
            - funkční zkoušky prototypu 
            - atestace hotových výrobků 

  

Místo prováděné kontroly 

            - pracoviště výrobní 
            - pracoviště útvaru technické  
              kontroly 
            - laboratoře  
            - zkušebny 
            - nástrojárny  
            - sklady  
            - měrová střediska   

Použití měřidel a měřících 
přístrojů 

kontrola - objektivní 
 
            - subjektivní 
 
             

  - metody měřením    
   srovnáváním (kalibrem) 
  - smyslové hodnocení  
  (vizuální kontrola,  
  srovnávání se vzorníkem) 

Rozsah kontroly 

kontrola - stoprocentní  
            - výběrová  
             
            - namátková  

   účinnost není vždy stoprocentní  
 - statistická regulace procesu 
 - statistická přejímka 
 - létací 

Rozsah automatizace 

kontrola - ruční  
            - mechanizovaná 
            - automatizovaná 

 
 
 - aktivní (in-process) 
 - pasivní (automatické třídění) 

Subjekt kontroly 

kontrola - primární  
            - sekundární  
 
 
            - automatizovaná 

 - sebekontrola 
 - technolog, pracovník technické 
  kontroly, řízení jakosti,  
  laboratoře, zkušebny 

Vliv zkušební metody na 
produkt 

metoda - destruktivní  
           - nedestruktivní 

 - mechanické, chemické poškození 
 - ultrazvukem  indukční metody 

Začlenění do výrobního 
procesu 

kontrola - vstupní  
            - operační  
             
            - výstupní 

 
 - kontrola 1 kusu, mezioperační,  
   pooperační  
 - vč. kontroly balení, kompletnosti 
  původní technické dokumentace 
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1.3 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU 

V současné době je pro každou organizaci řízení neshodných výrobků nezbytnou součástí 

systému řízení kvality. Kvalita se zabezpečuje během celého výrobního toku nebo při 

poskytování služeb. Proto je nutné řešit problematiku neshodných výrobků v různých etapách 

výrobního procesu.  

Organizace je povinna zajistit, že výrobek neodpovídající zákaznickým požadavkům, 

je označen a řízen tak, aby nedošlo k jeho nevhodnému použití nebo dodání. Z hlediska prvků 

řízení a souvisejících odpovědností a pravomocí pro řízení neshodného výrobku musí být 

identifikován dokumentovaný postup [5].  

1.3.1 TERMÍNY TÝKAJÍCÍ SE KVALITY A NESHODNÉHO 

VÝROBKU 

Pro sjednocení chápání pojmů v oblasti kvality a tím i jasnějším chápání dané problematiky 

byl vytvořen „slovník” definovaných pojmů, který byl zesumírován do normy řady ISO a stal 

se výchozím pro používání společného „jazyka“ při řešení kvalitativních záležitostí. Jedná 

se o normu ČSN EN ISO 9000:2006 [3] a uvádím tyto základní pojmy: 

 

• kvalita, jakost - stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik 

• požadavek - potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají 

nebo jsou závazné 

• třída - kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům na kvalitu produktů, procesů 

systémů, které mají stejné funkční použití 

• spokojenost zákazníka- vnímání zákazníka týkající se stupně splnění jeho požadavků 

• systém - soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků 

• cíl kvality - něco, oč se usiluje či na co se někdo zaměřuje ve vztahu ke kvalitě 

• zákazník – organizace nebo osoba, která přijímá produkt. Zákazník může být interní 

nebo externí vůči organizaci 

• proces - soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které 

přeměňují vstupy na výstupy 

• produkt - výsledek procesu 

• shoda - splnění požadavku 

• neshoda - nesplnění požadavku 
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• vada - nesplnění požadavku ve vztahu k zamýšlenému nebo specifikovanému použití 

• preventivní opatření - opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné 

nežádoucí potenciální situace 

• opatření k nápravě - opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné 

nežádoucí situace 

• náprava - opatření k odstranění zjištěné neshody 

• přepracování - opatření provedené na neshodném produktu tak, aby byl ve shodě 

s požadavky 

• přeřazení do jiné třídy- změna třídy neshodného produktu, aby byl ve shodě 

s požadavky, které se liší od původních požadavků 

• oprava - opatření provedené na neshodném produktu, aby byl přijatelný 

pro zamýšlené použití 

• vyřazení - opatření provedené na neshodném produktu, aby se zabránilo jeho původně 

zamýšlenému použití 

• výjimka - povolení použít nebo uvolnit produkt, který nevyhovuje specifikovaným 

požadavkům  

• povolení odchylky - povolení, vydané před realizací, odchýlit se od původně 

specifikovaných požadavků na produkt 

• uvolnění - povolení k postoupení do další etapy procesu 

• informace - údaje mající význam 

• dokument - informace na podpůrném médiu 

• záznam - dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se poskytují 

důkazy o provedených činnostech     

 

1.3.2 ZÁKLADNÍ KROKY PROCESU ŘÍZENÍ NESHOD  

S neustálým vývojem systémů managementu kvality, který se zaměřuje, zejména na prevenci 

se může zdát, že rozsah aktivit reprezentujících řízení neshod bude klesat s poklesem poměru 

neshodných výrobků. Ale z hlediska principu neustálého zlepšování je zřejmé, že procesy 

řízení neshod zcela nevymizí. Bez účinně fungujícího subsystému řízení neshod nebude 

možné efektivní fungování řízení kvality ani v budoucnu.  
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V současné době činnosti – se jednotlivé kroky týkající se procesu řízení neshod vyvinuly 

do této podoby, také zobrazené vývojovým diagramem na obr. 3 [1]: 

 

1. Zjištění neshodného výrobku – odhalení se děje pracovníky technických kontrol, 

obsluhou stroje  během zkoušení nebo výrobního procesu. Dotyčný povinen nahlásit. 

 

2. Označení neshodných výrobků stanoveným identifikačním znakem a jejich separace – 

neshodná výroba musí být okamžitě po zjištění náležitě označena jako vadná  

      a současně musí být separována od “zdravé” produkce na předem označené místo. 

 

3. Záznam o neshodě – obsahuje průvodní informace pro pozdější analýzu problému 

stejně tak jako informace o místě a času zjištění vadného výrobku. 

 

4. Přezkoumání neshody – je nutné definovat nejpravděpodobnější příčiny výroby 

neshodného výrobku společně s formou vypořádání. Tedy zavést opatření vedoucí 

k vyřešení neshody a stanovit zodpovědnost za toto vypořádání. 

 

5. Vypořádání neshody – co nejrychleji provést vypořádání v již rozhodnuté formě.  

 

6. Kalkulace ztrát a nákladů – zde proběhne vyčíslení a proúčtování vícenákladů 

spojených s vícepracemi při jednotlivých opravách nebo nezbytného přepracování 

společně se ztrátami za prodej a likvidačními náklady. 

 

7. Řešení škod – je nutno posoudit míru zavinění konkrétního pracovníka na vytvoření 

neshodného výrobku a v případě, že “škodní komise” dojde ke konkrétnímu závěru, 

potom je výše úhrady patřičně adresována. Ovšem primárně se hledá nedostatek. 

 

8. Rozbor neshod – Je potřeba provádět v pravidelných časových intervalech, cílem je 

rozbor příčin neshod s následným přijetím nápravných a preventivních opatření.  

 

9. Realizace nápravných opatření a kontrola jejich účinnosti – organizace musí 

implementovat nápravná opatření s cílem odstranit vadu tak, že by opětovně 

nedocházelo k jejich vzniku [5]. 
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Obr. 3. Schéma řízení neshodných výrobků vývojovým diagramem [1] 
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1.3.3 NÁPRAVNÁ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 

Systematická minimalizace odchylek skutečného plnění požadavků podle specifikace je 

hlavním cílem při budování systému managementu kvality. Nástroji k umožnění dosažení 

tohoto cíle jsou okamžitá opatření, nápravná opatření a preventivní opatření. Vztah mezi 

jednotlivými typy neshod a opatřeními jsou uvedeny v tab. 2 [1]. 

 

Organizace musí implementovat nápravná opatření s cílem odstranit vadu tak, že by opětovně 

nedocházelo k jejich vzniku a současně by měla definovat opatření k odstranění příčin 

potencionálních neshod způsobem, aby se zamezilo jejich výskytu. Nápravná i preventivní 

opatření by měla být adekvátní důsledkům zjištěných nebo potencionálních neshod [5]. 

 

Výsledkem by mělo být vytvoření dokumentovaného postupu, ve kterém budou stanoveny 

požadavky na: 

 

• posouzení a určování neshod (i potencionálních) a jejich příčin 

• evaluace potřeb opatření, které zabrání výskytu neshod 

• definice a zavedení potřebných opatření 

• záznamy výsledků realizovaných opatření (o kontrole, vypořádání, z reklamací) 

• přezkoumání účinnosti realizovaných nápravných i preventivních opatření 

 

Tab. 2 Přehled významu druhů opatření ve vztahu k neshodám a jejich příčinám [1] 

Neshoda/Opatření Okamžité Nápravné Preventivní 

Existující neshoda Odstranit výskyt Zabránit opakování výskytu   

Příčina existující neshody   Odstranit příčiny   

Potencionální neshoda     Zabránit výskytu 

Příčina potencionální neshody     Odstranit příčiny 
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1.4 VÝDAJE SPOJENÉ S NESHODNOU VÝROBOU 

Podle současných dostupných studií jde o velmi významnou část celkových nákladů 

organizací, na základě britských zkušeností tvoří přibližně 30-35 % veškerých nákladů. 

Analýza provedená Truscottem, který se zaměřil ve vztahu k programům Six Sigma pouze 

na výdaje, které se bezprostředně týkají výskytu neshod ve výrobcích a výrobních krocích 

je zpřehledněna v tab. 3 [1]. 

 

Tab. 3 Výše nákladů na neshody v závislosti na dosažené úrovni sigma způsobilosti [1] 

Typ organizace 
Podíl výdajů na 
neshody z tržeb 

Úroveň sigma způsobilosti 
(neshody v ppm) 

Průměrně výkonná, služby 30 - 40 % 3 (ppm = 66 807) 

Průměrně výkonná, výrobní 15 - 30 % 4 (ppm = 6 210) 

S nadprůměrnou výkonností  5 - 15 % 5 (ppm = 233) 

S vynikající výkonností Méně než 1 % 6 (ppm = 3,4) 

 

Pro komplexní sledování a vyhodnocování výdajů týkajících se kvality výroby, je dostupné 

v současné době několik variantních přístupů, které lze použít při řešení dané problematiky: 

• model PAF, rozšířený PAF 

• model COPQ 

• model procesních nákladů 

 

Filozofií těchto prvních tří modelů je víceméně podobné praktické členění výdajů vztahujících 

se ke kvalitě do několika vzájemně na sebe působících skupin: 

• výdajů na interní vady (ekonomická ztráta) 

• výdajů na externí vady (ekonomická ztráta) 

• výdajů hodnocení (náklad) 

• výdajů na prevenci (náklad) 

• výdaje na promrhané investice a příležitosti (ekonomická ztráta) 

• škody na prostředí (ekonomická ztráta) 

 

Z hlediska tématu řešeného v této BP je „projekt zmetkovitost“ v podstatě segmentem těchto  

komplexních modelů (výdaje na interní vady).  Proto na detailnější popis metodiky výpočtu 

výdajů na kvalitu a vstupujících veličin se zaměřím v kapitole 3. 
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1.5 VHODNÉ NÁSTROJE A METODY K URČENÍ PŮVODU 

NESHOD  

Systémy řízení kvality mají k dispozici celou řadu nástrojů, metodik a modulů řízení kvality 

k řešení problémů operativního řízení a při neustálém zlepšování kvality. Většina z nich byla 

vyvinuta a popsána v Japonsku zejména K. Ishikawou a W.E.Demingem [7]. Pro teoretický 

popis v této bakalářské práci jsem si zvolil následující nástroje, metodiky  a moduly, neboť 

se mimo jiných přímo nebo nepřímo podílejí na tvarování “projektu zmetkovitosti” 

do podoby, která bude dále prezentována v praktické části. Jedná se o: 

 

Cyklus PDCA (neustálé zlepšování kvality) 

Brainstorming (moderační technika) 

Stromový diagram (“nový” nástroj managementu kvality) 

Ishikawův diagram (základní nástroj managementu kvality) 

Paretův diagram (základní nástroj managementu kvality) 

 

1.5.1 CYKLUS PDCA 

Jedná se v podstatě o postup neustálého zlepšování, jehož autorem je W.E. Deming a může 

být považován za základní model zlepšování kvality. Obecně je tento model velmi často 

využíván v organizacích při potřebě dosažení co nejvyšší možné účinnosti řešených 

problematik ať už o jakékoliv velikosti nebo typu [7]. 

Ve stejném duchu se vyjadřuje norma ČSN EN ISO 9001:2008, “organizace musí neustále 

zlepšovat efektivnost systému managementu kvality prostřednictvím využívání politiky 

kvality, cílů kvality, výsledků auditů, analýzy dat, nápravných a preventivních opatření  

a přezkoumávání systému managementu” [5]. 

 

Tento cyklus, který by neměl mít konce z důvodů neustálého opakování se, se skládá ze čtyř 

fází zobrazených na obr.4 [7] : 

 

• PLAN             Plánuj                  zpracovat plán zlepšení 

• DO                 Vykonej                 provedení plánovaných akcí 

• CHECK        Zkontroluj              kontrola a porovnání dosažených výsledků 

• ACT                Reaguj                 reakce na výsledek kontroly, úprava procesu 
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Obr. 4 Cyklus PDCA [18] 

1.5.2 BRAINSTORMING 

Obecně je to skupinová technika soustředící se, na získání co nejvíce nápadů na dané téma. 

 Je založena na skupinovém výkonu. Základní filozofií je domněnka, že lidé ve skupině, 

v interakci s ostatními, vymyslí více, než by vymysleli samostatně. Jako první tuto myšlenku 

přednesl v roce 1939 reklamní pracovník Alex Faickney Osborn. Tato teorie skupinové 

spolupráce má nejběžnější využití v managementu, podnikání, při hledání optimálních 

postupů či dalších oblastech. Je známa i pod volným překladem burza nápadů. 

 

Při aplikaci brainstormingu jsou důležité tyto kroky [14]: 

 

1. Příprava brainstormingu - zajistit vhodnou místnost a čas konání                                                                

                                            - pozvat vhodný tým spolupracovníků 

                                            - zajištění pomůcek pro záznam (velký arch = nápady) 

                                             - vizualizace problému (jasné, stručné definování) 

 

2. Realizace brainstormingu - vlastní schůzka kolektivu - přednesení problematiky 

                                              - ujasnění pravidel (žádná kritika ani diskuze nápadů,  čitelné 

                                                zaznamenávání všech nápadů, formulace nápadů jasně, stručně)                     

                                              - volba moderátora 

                                              - definování očekáváného efektu v konstruktivní rovině                                    

                                              - vlastní moderace brainstormingu a záznam všech nápadů 

                                              - zhodnocení brainstormingu, výběr nejlepších nápadů       

                                              - vyhodnocení výsledku 

                                              - návrh dalšího nástroje pro další možnou analýzu 
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1.5.3 SYSTEMATICKÝ (STROMOVÝ) DIAGRAM 

Je příkladným vyjádřením systematické dekompozice řešeného celku na samostatné dílčí 

prvky. Dekompoziční fáze se může týkat činností na samostatné dílčí aktivity, rozkladů 

požadavků zákazníka na jednotlivé dílčí požadavky nebo zobrazení logické struktury 

problému atd. 

 

Velmi užitečnou variantou použití stromového diagramu je postupná dekompozice 

zamýšleného cílového stavu na jednotlivé dílčí aktivity, které je potřeba vynaložit 

k jeho dosažení. Na základě takovéto detailnější dekompozice u složitějších činností, bude 

následovat rozpad na takovou úroveň, že budou získány personálně dílčí úkoly s konkrétními 

kompetencemi a zodpovědnostmi (akční plán). 

 

Pro zpracování stromového diagramu se hodí použití právě brainstormingu v týmu. Realizace 

systematického diagramu je tvořena rozkladem daného problému způsobem, že  přiřazujeme 

kartičky  s náměty, tak jak uvedeno v obr. 5[7].  Tyto kartičky vždy rozvíjejí předchozí 

úroveň až do potřebné úrovně detailu. Při moderaci zpracování takovéhoto projektu 

jsou usnadňujícím faktorem dobře položené otázky a sledování možných logických mezer 

s operativním doplněním témat v průběhu dekompozice [1]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 5 Schéma systematického diagramu [7] 

TÉMA  1.2 

1.2.2.3 

1.2.2.1 

1.2.2 

1.2.1 

1.2.2.2 

 

1.1 
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1.5.4 ISHIKAWŮV DIAGRAM 

Je svojí skladbou považován za grafický nástroj, který smysluplně a v přehledné formě 

zobrazuje skutečné příčiny řešeného následku. Je pojmenován podle svého tvůrce K. Ishikawy 

a je také znám pod pojmem „diagram příčin a následků“, nebo „rybí kost“ (podle tvaru). 

Je jednoduchým nástrojem pro sběr dat o procesech za účelem jejich zdokonalení. Svoji 

strukturou vyjadřuje úrovňovou skladbu příčin a jejich vzájemné vztahy.  Tento nástroj 

je velice užitečný při analýze variability existujícího procesu a k definování potencionálních 

faktorů, které by mohly vést k žádoucím výsledkům [1,7]. 

 

Postup při sestrojení Ishikawova diagramu: 

V podstatě se bude jednat o 2 realizační části brainstormingu, tak jak uvedeno v bodu 2.5.2 

a to o přípravnou a realizační. S tím, že se na arch nakreslí “rybí kost”, definuje se problém 

společně s hlavními skupinami příčin, což jsou obvykle: lidé, materiál, prostředí, metody 

a zařízení, viz obr. 6. Do takto připraveného schématu členové týmu postupně doplňují možné 

příčiny, které se postupně doplňují o podúrovně, pokud nutno [1,7]. 

 

Vyhodnocení výsledků Ishikawova diagramu: 

Každý člen řešitelského týmu dostane stejný, přesně daný, počet bodů (třeba 5) a ty postupně 

použije k obodování příčin dle subjektivní závažnosti 1-5, s jakou se podle jeho názoru 

podílejí na tvorbě analyzovaného efektu. Tím se po stanovení pravděpodobných příčin 

dostaneme k určení nejpravděpodobnějších příčin (ty s přidělenými body) a to sečtením 

přidělených bodů k jednotlivým příčinám. V této fázi lze jako jednu z možností použít 

“Paretovu analýzu” s jejíž pomocí dostaneme nejdůležitější příčiny, které můžeme analyzovat 

nebo přímo řešit nápravnými opatřeními, které se ověří před standardizací do procesu. 

V případě neúčinnosti opatření se rozbor opakuje nebo hledá další varianta opatření [1,7]. 

 

 

Obr. 6 Ishikawa diagram [19] 
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1.5.5 PARETŮV DIAGRAM 

Je nástrojem managementu jakosti pojmenovaného podle italského ekonoma a sociologa 

V. Pareta, který ozřejmil nerovnoměrné rozdělení jmění mezi obyvateli Itálie. Studie ukázala, 

že 80%  jmění je vlastněno pouhými 20% populace. Později tato studie byla transformována 

do oblasti řízení kvality J.M. Juranem jako “Paretův princip” (pravidlo 80/20). Stejně tak jako 

kritéria jmění a populace, tak i v kvalitě je většina problémů (80-95%) spjata s pouze malým 

podílem příčin (5-20%). Tento podíl byl později nazván “životně důležitou menšinou” 

(ŽDM). Tuto část příčin na základě analýzy je nutno přednostně řešit a buď úplně odstranit, 

nebo alespoň minimalizovat [1,7]. 

Využití Paretovy analýzy v managementu kvality má širokou škálu oblastí, ve kterých najde 

uplatnění. Mohou to být analýzy příčin: neshodných výrobků, časových a finančních ztrát 

s nimi spojených, reklamačních nákladů, výroby neshodných výrobků, prostojů strojů, poruch 

a havárií zařízení, opotřebování nástrojů atd., viz obr. 7.   

 

Postup při Paretově analýze[1,7]:  

• Volba faktorů – je dána problémem, který budeme řešit 

• Volba hlediska analýzy  

1. prostá četnost,  

2. nákladové,  

3. významnost sledovaných faktorů. Volba záleží na cílech 

   a prioritách řešení problému. 

• Sběr a záznam dat – pro sběr dat je nutno mít vyhrazeno období a vhodně sestavený 

formulář. Daty může být výstup z Ishikawova diagramu.  

• Sestrojení Paretova diagramu  

1. setřídění faktorů sestupně podle hodnot ukazatele 

2. výpočet absolutní kumulativní četnosti a četnosti kumulativní  

    v %. 

3. sestrojení Paretova diagramu: 

- vyznačení jednotlivých faktorů na ose x 

- sestrojení levé osy y a pravé osy y 

- zakreslení sloupců pro jednotlivé faktory  

- sestrojení Lorenzovy křivky 
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• Volba kritéria pro stanovení životně důležité menšiny a vlastní stanovení – Základním 

kritérium pro stanovení životně důležité menšiny faktorů je 80/20. Uplatnění 

provedeme tak, že na pravé ose y odečteme 80% a promítneme je přes Lorenzovu 

křivku na osu x. Faktory ležící nalevo od kolmice spuštěné z Lorenzovy křivky na osu 

x tvoří životně důležitou menšinu. Obdobná situace je i u pravidel 70/30, 60/40 

nebo 50/50. 

• Analýza faktorů stanovených jako životně důležitá menšina – jedná se o analýzu, 

která má za účel přijmout nápravná opatření vedoucí k omezení vlivu těchto faktorů 

a tedy ke zlepšení procesu.  

 

 

 

Obr.7 Paretův diagram [20] 
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2  ZMETKOVITOST V EPCOS s.r.o 

2.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Obchodní firma: EPCOS s.r.o. 

IČO:  255 69 341 

DIČ: CZ 255 69 341 

Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu do obchodního rejstříku:  12. 7. 1999 

Sídlo: EPCOS s.r.o, Feritová 1, ŠUMPERK 78701 

 

 

 

Obr. 8 Logo firmy [11] 

 

Historie : EPCOS vznikl roku 1999 z Joint Venture „Siemens Matsushita Components“ 

(založen roku 1989) a řadí se ke světovým špičkovým výrobcům pasivních elektronických 

součástek.  Ke koncernu EPCOS patří mimo čtyři německé obchodní oblasti firmy EPCOS 

AG více než deset dceřiných společností EPCOS po celém světě. 

EPCOS s.r.o. vznikl roku v 1999 koupí divize 3, magneticky měkké ferity, firmy Pramet 

koncernem „Siemens Matsushita Components“ později EPCOS.  Rokem 2000 započala 

výroba v nových halách v Šumperku.  

V roce 2008 došlo ke spojení se společností TDK Corporation. Od poloviny roku 2009 

vystupuje společnost jako TDK-EPC Corporation. 

 

Certifikace:  Společnost je držitelem všech potřebných certifikátů a licencí, které jsou 

nezbytné pro provoz organizace podobného charakteru a to včetně:  

ISO 14001 : 2004 (iniciační certifikace 1999) 

ISO/TS 16949 : 2009 (iniciační certifikace 2007) 
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Předmět podnikání : Firma EPCOS s.r.o se primárně zabývá těmito činnostmi: 

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

Výroba a odbyt magneticky měkkých feritů a příslušenství 

Nakládání a likvidace odpadů vyjma nebezpečných 

 

Realizace výrobků: tím se rozumí tyto hlavní výrobní procesy: 

Nákup a úprava granulátu: jedná se o chemické sloučeniny – vstupní suroviny (Fe2O3 , 

MnO , ZnO), které se interně upravují dle technologických potřeb. 

Lisování: tato operace se vyznačuje stlačením granulátu pomocí geometricky ohraničeného 

lisovacího nástroje vytvářející výlisek v měkkém. 

Výpal: toto středisko zpracovává výlisky vytvrzováním v pecích, kde získávají svoji finálním 

tvarovou strukturu a elektromagnetický charakter. Pro výpal dle speciálních programů 

se podle předem daných vlastností vstupních materiálů a očekávaných výsledků používají 

ve výrobě tyto typy pecí :  

                    - průběžné pece pro standardní materiály  

                    - komorové pece pro vysoce permeabilní materiály   

Broušení: v tomto výrobním kroku výrobky obdrží na předepsaných brusných centrech 

dopracování na požadované elektromagnetické vlastnosti dle specifikací. 

Dokončovací operace: realizují speciální požadavky, které je nutno dodat po standardním 

broušení k výrobku tak aby bylo dosaženo přesného rozmezí hodnot nebo hodnot 

elektromagnetických vlastností, které se standardním broušením nedosáhnou (lapování, 

instalace závitových pouzder, nabroušení vzduchové mezery, čepy). 

Optická kontrola a balení: optická kontrola a její intenzita všech výrobků závisí na vstupní 

úrovni kvality. Balení je zajištěno ručním nebo poloautomatickým systémem. 

Uvolnění: je zajištěno výstupní kontrolou dle definovaného vzorkovacího plánu.  

  

Standardní ujednání o kvalitě: toto ujednání je platné pouze v případě, že nebylo 

domluveno se zákazníkem jinak a týká se inspekce kvality dle těchto zákonitostí:  

Testovací metody-pro variabilní parametry Cpk min: 1,0 (dle ČSN EN ISO 3951-1:2008) [15]  

                           - pro atributivní parametry AQL = 0,25 (dle ČSN EN ISO 2859-1:2000) [16] 

Testované parametry -  indukčnost, rozměry, vzhled výrobku (dle IEC 60424) [11] 

 

EPCOS s.r.o. dodává výrobky v širokém spektru tvarů a modifikací zákazníkům celého světa. 
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2.2 SOUČASNÝ STAV VÝDAJŮ NA INTERNÍ VADY 

Základním faktem je, že většina úvah vedení společností v různých typech organizací směřuje 

k tomu jak spolehlivě zajistit maximalizaci poměru mezi přínosy a výdaji. Toto ekonomické 

dilema je řešeno globálně a to i v neziskových sektorech. 

Cílem tohoto snažení je maximalizování přínosů a současně minimalizování výdajů, 

kde právě management kvality může být efektivním prostředkem ke snižování. Jednou 

z oblastí kde podnik sleduje možnosti k redukci výdajů, jsou i výdaje spojené s kvalitou. Tyto 

výdaje by měla sledovat každá organizace, neboť v ní jsou ukryté nemalé prostředky. 

Ne jinak je tomu i v EPCOS s.r.o. Na pravidelných přezkoumáních řízení kvality (QM – 

reviews) se prezentují výsledky z různých oblastí ovlivňujících výsledky celkových výdajů 

spojených s kvalitou. Těmi oblastmi v tomto podniku jsou na obr.8: 

 

CELKOVÉ VÝDAJE NA KVALITU V EPCOS s.r.o

               1. Výdaje na interní vady  
                        - zmetkovitost
                        - přepracování

               2. Výdaje na externí vady
                        - zákaznické reklamace

               4. Operativní výdaje na kvalitu 
                        - Vstupní kontrola
                        - Procesní kontrola 
                        - Uvolnění dodávek feritových jader
                        - Uvolnění dodávek příslušenství

                5. Oddělení měřící techniky

               3. Preventivní výdaje na kvalitu
                        -  Školení 
                        -  Náklady na školení (osobní náklady,
                           cestování)
                        -  Výdaje na interní audity
                        -  Oddělení kvality 

 

 

Obr. 8 Přehled celkových výdajů na kvalitu v EPCOS s.r.o [11] 

 

Na základě periodického vyčíslování výsledků z přezkoumání řízení kvality, se opakovaně 

v průběhu několika let největší procentuální položkou z celkového obratu stávají výdaje 

na interní vady. Její tendence v průběhu minulého období se stává stabilní, nebo mírně 

zhoršující, viz obr. 9. 
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Obr.9  Roční vyhodnocení interních vad v EPCOS s.r.o [11] 

 

Změna v označení obchodního roku BY… (EPCOS) na T… (TDK)  je dána tím, 

že od poloviny roku 2009 vystupuje společnost jako TDK-EPC Corporation. Přechod 

vysvětlen v tab. 4. 

 

Tab.4. Rozmezí obchodních roků EPC vs. TDK 

BY06 10/2005-09/2006  T114HY2 10/2009-03/2010 
BY07 10/2006-09/2007 T115 04/2010-03/2011 
BY08 10/2007-09/2008 

 
T116 04/2011-03/2012 

BY09 10/2008-09/2009  T117 04/2012-03/2013 
 

Tyto výdaje jsou společně s výdaji na externí vady čistou ekonomickou ztrátou oproti 

ostatním položkám, které jsou ohodnoceny “nákladovým” statusem.  Jsou to výdaje, které 

ze všech uvedených na obr. 8, obecně nabízejí při systémovém uchopení největší potenciální 

prostor pro snížení hodnot. Příznivým dopadem činností vedoucích ke snížení výdajů 

na interní vady může být také částečné snížení ostatních nákladů, které se počítají 

do celkových výdajů na kvalitu a to zejména do výdajů na externí vady a operativní výdaje 

na kvalitu. V obou případech se jedná o čistou finanční ztrátu nebo náklad, které při snížení 

nejen zlepší ekonomickou, logistickou, ale i výrobní výkonnost organizace. Na základě těchto 

úvah se vedení EPCOS s.r.o rozhodlo pro jednoznačnou orientaci na eliminaci výdajů 

na interní vady, jako na rozhodující segment možnosti úspor v oblasti výdajů spojených 

s kvalitou.  
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2.3 EXTERNÍ KOUČ 

Výsledkem předchozího zjištění a závěrů diskutovaných vedením, bylo jednání uvnitř 

organizace o způsobu řešení této situace. Hledání nejen vhodné koncepce, ale i vhodného 

řešitele se stalo zásadní otázkou ve smyslu naplnění potřeby úspěchu rýsujícího se projektu 

a očekávání na něj kladená. Kritérii pro toto hledání se staly následující požadavky: 

 

• Nezaujatý postoj při zpracování projektu 

• Omezení firemní “slepoty” 

• Smluvní vztah s kvalifikovaným řešitelem se zodpovědností sponzorům (vedení) 

• Naplnění projektového řízení 

 

Podle těchto kritérií byla zvolena spolupráce s externí firmou JB Consulting specializující 

se na asistenci při podobných projektech sledovaných přímo vedením společnosti.  

 

JB Consulting [12] 

JBC je firma přinášející zkušenosti nejen z oblasti Lean managementu, ale je úzce inspirovaná 

Soustavou řízení Baťa a Baťovou životní a hospodářskou filozofií. Kromě mnohaleté 

manažerské zkušenosti nabízí také zkušenosti z oblasti koučování týmů i jednotlivců 

vycházející ze systému rozvoje osobnosti Principy života ®. Cílem je podporovat firmy a její 

pracovníky v jejich odborném a osobnostním růstu. Jako externí kouč organizacím nabízí: 

 

• Metodiku v oblasti Lean managementu (moderace workshopů, strukturované řešení 

problémů, metodika TQM, standardizace + vizualizace). 

• Podporu komunikace týmu v horizontální i vertikální struktuře firmy. 

• Projektové řízení (metodika a sledování kroků projektu) 

• Principy týmové práce (zvláště nastavení cílů, jejich rozpad, monitoring a kontrola 

plnění,  konflikty a jejich řešení) 

 

Motto společnosti:   

              

“Využití lidského potenciálu je největší konkurenční výhodou!“[12] 
 



Bakalářská práce                                                                          Čestmír Pekárek 

35 

 

3 PROJEKT ZMETKOVITOST 

3.1 ZADÁNÍ PROJEKTU 

Téma:  Snížení zmetkovitosti ve výrobě 

Zdroj:  Sledování zmetkovitosti a výdajů na přepracování na   

                jednotlivých střediscích  

 

Principy projektu  - Projektové řízení (PR) 

                                       - Lean management (LM) 

                                       - Komunikace (KK) 

                                       - Týmová práce (TP)                                      

 

Sponzorský tým (ST):   Vedení společností EPCOS s.r.o 

Externí podpora projektového týmu:  JB Consulting 

Základní tým (ZT): 

 Výroba: Vedoucí frontend výroba (vedoucí projektu) 

                            Řízení výroby  Projektový specialista (podpora, data) 

 Průmyslové inženýrství: Vedoucí oddělení (moderátor, podpora)

 Výrobní technologie: Technik kvality 

                            Controlling:                      Kontrolér specialista 

 Kvalita: Technik kvality 

 Frontend výroby: Mistři, seřizovači specialisté 

 Backend výroby: Mistři, seřizovači specialisté 

 

Užší tým (UT): Výroba: Vedoucí frontend výroba (vedoucí projektu) 

                            Řízení výroby  Projektový specialista (podpora, data) 

 Průmyslové inženýrství:  Vedoucí oddělení  (moderátor, podpora)                             

                  Ostatní:                         4 osoby dle úvodního tréninku 

                             Kvalita:                             Technik kvality 

 

Cíle projektu:  Snížení zmetkovitosti v organizaci během 1 roku T118 postupně na 

                               < 6,4 %  a minimálně stabilizovat tuto hodnotu. 
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Spolupráce s JB Consulting:  

• Vstupní Workshop (WS) managementu                                                   0,5 den 

• Vstupní trénink projektového týmu                                                              1,5 dne 

• Pilotní Workshop projektového týmu                                                     2 dny 

• Konzultační a kontrolní dny (dle potřeby)                                                  8,5 dne 

• Závěrečný WS managementu                                                              0,5 dne 

CELKOVÝ POČET DNŮ                                                                            13  dnů       

 

Délka trvání projektu (tab.5):  

Tab.5 Schéma revizních dnů projektu 

Čas 5/13 5/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 1/14 2/14 3/14 

Sponzorský 
tým VWS     KD KD KD KD KD KD KD KD KD ZWS 

JBC VWS VT UWS KD KD KD KD KD KD KD KD KD ZWS 

Základní tým   VT                     ZWS 

Užší tým     UWS KD KD KD KD KD KD KD KD KD   

Počet dnů s 
JBC 0,5 1 1 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5 

VWS – vstupní WS pro management, VT – vstupní trénink týmu, UWS – úvodní WS, KD – 

kontrolní den, ZWS – závěrečný WS 

 

Metrika:   

 

• Hodnota zmetků, čas, náklady na přepracování 

 

 

Předpokládané náklady (tab.6): 

 

Tab.6 Předpokládané náklady 

Náklady – položky Náklady (Kč) 
Personální (základní tým, užší tým, vedoucí projektu)  772 759 
Investice  240 000 

Celkem náklady na projekt 1 012 759 
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Předpokládané přínosy (tab.7):  

Tab.7 Předpokládané přínosy v horizontu 1 roku 

 Položky Hodnota v % Náklady (Kč) 
Předpokládaná 

úspora při snížení na 
6,4 % v Kč 

Zmetkovitost 9,30% 17 520 000 12 056 774 
Předpokládaný roční přínos (Kč) 5 463 226 
Předpokládaný skutečný roční přínos po odečtení nákladů (Kč) 4 450 467 
 

Požadavky sponzorů: 

• Ušetřit výdaje na zmetkovitost  

                               - Zakomponováno do hlavního reportu 

                               - Rozpad do dílčích reportů každého projektu 

• Zajistit trvalost změn – roční vyhodnocení 

                               - Každý projekt má nastavený svůj harmonogram a své sledování 

                               - Konec projektu naplánován na březen 2014 

                               - Sledování probíhá měsíčně, bude probíhat další rok od ukončení projektu 

                               - Trvalost zajištěna akčním plánem – musí se týkat i standardizace změn 

                               - Kontroluje si každý vedoucí dílčího projektu 

                               - Kontroluje vedoucí projektu dle harmonogramu 

• Implementovat změny do procesů 

                                - Řešeno v rámci dílčích akčních plánů 

                                - Kontrolováno a měsíčně sledováno dle harmonogramu schůzek                                

• Zajistit měřitelnost - sledovat trend 

                                 - Základní cíl i dílčí cíle měsíčně sledovány a vyhodnocovány 

• Zdroje  

                                 - Řízeny a zaznamenávány pro sledování nákladů na každý dílčí projekt 

                                 - Pracovníci (specialisti) a jejich uvolnění bude dle potřeby konzultováno  

• Limity a omezení 

                                  - Kvalita vstupu 

                                  - Požadavky na kvalitu zákazníky - konzultace s členem oddělení kvality   

                                  - Zákaznické reklamace 

• Motivace účastníků 

                                  - Maximální zapojení zúčastněných lidí do projektu 

                                  - Vertikální komunikace mezi jednotlivými úrovněmi dle harmonogramu 
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3.2 ADMINISTRATIVNÍ PODPORA PROJEKTU  

Úvodem pro realizaci byla definice podmínek, požadavků a cílů projektu s jejich následným 

odsouhlasením vedením společnosti, viz 4.1. Toto proběhlo na úvodním WS se sponzory 

v následujícím znění: 

• Strategie management projektu 

• Odsouhlasení cílů projektu 

• Vyjasnění rolí členů managementu (nominace, zdroje, čas) 

• Pravomoci a zodpovědnosti členů týmu (nominace, zdroje, čas) 

• Identifikace návazností na další firemní projekty 

• Nastavení komunikační matice 

• Rizika 

 

Následně proběhl vstupní WS s členy základního a užšího nominovaného týmu, kde proběhlo 

představení schváleného projektu s jednotlivými oblastmi, které byly dále dle harmonogramu 

postupně rozpracovávány, viz. 4.2.1 a dále. Jednalo se následující: 

• Stanovení cílů projektu a časového harmonogramu jednotlivých bloků 

• Očekáváné přínosy 

• Měřitelné ukazatele 

• Definice rizik a jejich řízení 

• Komunikační plán 

• Definice pracovních týmů a jejich cílů 

• Současný stav- Analýzy příčin zmetkovitosti – Budoucí stav 

•  Akční plány 

 

3.2.1 METODIKA VÝPOČTU ZMETKOVITOSTI  

V EPCOS s.r.o je pomocí dílčích procesních aplikací (SW) v databázové síti detailně 

sledován tok výrobní dávky. Každá operace a její kusovník jsou v systému oceněny pro každý 

výrobní typ a tudíž je možné v každém okamžiku nalezení neshody vyhodnotit, jakými 

náklady je výrobek v každé fázi zatížen. Rozhodování o neshodných dávkách a evidence 

neshod je řízena podle interní směrnice. Tato organizační směrnice podle normy ISO/TS 

16949: 2009 řeší všechny možnosti řešení neshodné dávky, viz obr 10 [11, 17]. 
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Obr. 10 Obecný postup řešení neshody EPCOS s.r.o [11] 

 

 V případě neopravitelnosti a neakceptování odchylek zákazníkem se výrobky šrotují 

s konkrétním označením tzv. zpětné vazby, což je systémové označení místa výroby, díky 

kterému lze každému výrobnímu typu přidružit dosavadní (plánované) výrobní náklady.  
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V případě možnosti opravy, příp. vytřídění (rozměření) jsou k výrobní dávce ve stejné 

databázi přidruženy personální, případně strojní výkony, které proběhly nad rámec výrobního 

plánu.  

Ukazatel Zmetkovitost a vícepráce v EPCOS s.r.o, je počítán jako poměr hodnot nákladů 

vynaložených na množství výrobků odpovídající množství zmetků spolu s hodnotou prací 

nad rámec pracovního plánu (na opravu, příp. rozměření) a hodnoty variabilních nákladů celé 

produkce uvolněné do skladu hotových výrobků v daném sledovaném období. Ve vzorci 

vyjádřeno takto: 

                          

100% ×

++

+
=

VZMPROD

VZM
ZMV                                                                                         (1) 

 

ZMV% = procentuální hodnota zmetkovitosti a víceprací 

ZM = variabilní náklady vynaložené na množství výrobků odpovídající množství zmetků 

V = náklady personální příp. strojní (více) práce vynaložené na opravy, třídění, rozměřování,   

       veškeré práce neevidované v předepsaných pracovních postupech 

PROD = variabilní náklady celé produkce uvolněné do skladu hotových výrobků 

 

3.2.2 ROZPAD PROJEKTU DO JEDNOTLIVÝCH BLOKŮ 

Z hlediska organizování takového obsáhlého projektu v organizaci velikosti EPCOS s.r.o, 

bylo nutné rozmělnit výrobní tok na několik segmentů, v nichž bude samozřejmá jednodušší 

orientace a snadnější sledování efektů vlivů projektu na snížení zmetkovitosti. Což je důležité 

i z hlediska personálního obsazení do jednotlivých týmů a to nejen z důvodu profesní 

příbuznosti k oblasti působení, ale i odpovědnosti za oblast zlepšení. Základem rozpadu 

projektu je stručný vývojový diagram výrobního toku s jednotlivými odhlašovacími místy, 

tzv. zpětnými vazbami, tak jak je uvedeno na obr. 11. Schéma slouží k vytvoření dílčích 

výrobně podobných bloků, ze kterých jsou definovány jednotlivé týmy: 

 

1. Frontend  =  Lisovna + Výpal 

2. Rovinné broušení EU jader 

3. Mezerové broušení + EP6 

4. Povlakování epoxy, parylen 

5. Optika, balení 
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výrobní operace MOK mezioperační kontrola PV počítání, vážení

OZ odhlašování zmetků FZL,SZ sklad polotovarů, sklad zbytků VK výstupní kontrola  

 

Obr.11  Schéma výrobního toku [11] 
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3.2.3 STANOVENÍ CÍLŮ PROJEKTU A ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Po rozčlenění hlavního projektu do jednotlivých podprojektů, bylo nutné transponovat 

strategický cíl hlavního projektu (snížení zmetkovitosti na 6,4 %) do všech dílčích projektů 

s reálným zvážením možnosti realizace pro každý podprojekt. To je předpokladem k zajištění 

úspěchu projektu jako celku. V příloze č. 1 se nachází přehled hlavního cíle stanoveného 

vedením společnosti a jeho rozpad na dílčí cíle pro jednotlivé podprojekty v procentech 

i penězích. Předpokládané přínosy při snížení zmetkovitosti celkové i dílčí jsou vyčísleny 

jak v procentuálním, tak hodnotovém vyjádření. Další data se týkají zahrnutí nákladů 

pro projektový tým a ostatních investic s realizací projektu spojených. O tyto předpokládané 

hodnoty je v konečném shrnutí úspěch projektu ponížen. 

 

Všechny dílčí projekty od svého prvopočátku mají nastavené své vlastní harmonogramy a své 

vlastní monitorování. V příloze č. 2 je zobrazen základní časový harmonogram průběhu 

projektu „Zmetkovitost“. Tento přehled zahrnuje všechny vstupní WS a schůzky se sponzory, 

užším a základním týmem. Dále pro každý projekt definuje jednotlivé kroky realizace. 

Těmi jsou vstupní WS-analýza, vytvoření akčního plánu, realizace a aktualizace 

spotřebovaných zdrojů. Kromě těchto údajů se zde nacházejí konzultační a kontrolní dny 

interního a externího charakteru a to vše v časovém rámci na sebe logicky navazujících 

milníků až do ukončení projektu. 

 

3.2.4 ŘÍZENÍ ZDROJŮ 

Je nezbytnou nákladovou i organizační položkou při každém projektovém řízení. Ne jinak 

tomu je i v tomto projektu, kde se jedná především o personální zdroje do projektového týmu. 

Toto je sledováno i v ekonomickém aspektu, jak už bylo zmíněno v předcházející části což 

svým způsobem může ovlivnit i úspěšnost projektu. A to nejen strukturou výběru personálu, 

ale i rozsahem spotřeby těchto zdrojů. V příloze č. 3 je shrnut přehled spotřeby měsíčních 

předpokládaných zdrojů pro jednotlivé podprojekty v časové posloupnosti. Vedení projektu 

požaduje, aby byl přehled udržován v aktualizované podobě, za což odpovídají jednotliví 

vedoucí dílčích podprojektů. Sumář dále obsahuje strukturu projektového týmu, ale i poziční 

zařazení těchto pracovníků v organizaci. 
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3.2.5 KOMUNIKAČNÍ MATICE 

V této části se jedná o podporu a přehled komunikace týmu projektu v horizontální i vertikální 

struktuře organizace. V příloze č. 4 je představena souslednost a struktura komunikačních 

toků a pravomocí v průběhu realizace projektu. Zahrnuje poziční identifikaci jednotlivých 

rolí, ve významu činností, které je potřeba realizovat a komunikovat. Určuje směr, ve kterém 

je nutno tyto činnosti a informace dále delegovat. Dále je definována forma jakou jsou tyto 

činnosti prováděny a nezbytný časový horizont, čili periodicita s jakou je nutno je vykonávat. 

 

3.2.6 DEFINICE RIZIK 

Při projektovém řízení je potřeba provést analýzu rizik, které mohou vstoupit do realizace 

projektu jako překážky nebo dokonce mohou úspěch či dokončení projektu ohrozit. Rozbor 

možnosti výskytu rizik je potřeba provést nejen na úrovni zadavatelů projektu (sponzorský 

tým), ale i na úrovni realizačního týmu (projektový). Toto proběhlo na obou úrovních 

při vstupních WS. V příloze č. 5 jsou strukturovány obě úrovně identifikovaných seznamů 

rizik s možným dopadem na úspěšnost snížení zmetkovitosti ve výrobě nebo jejich dalších 

následků. Při tvorbě tohoto seznamu se vycházelo z potencionálních rizik s jejich možným 

dopadem, kde se ohodnotil jejich význam v projektu. Dále se vyhodnotila jejich 

pravděpodobnost a příčina vzniku společně s náročností odstranění. Na závěr se zhodnotily 

celková skóre pro jednotlivá potencionální rizika a podle potřeby a závažnosti se přiřadila 

opatření. Většina opatření svým charakterem řešila rizika kladením důrazu na správné řízení 

a moderaci projektu, monitorování a standardizaci činností. 
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3.3 ANALÝZA A IDENTIFIKACE PŘÍČIN ZMETKOVITOSTI 

 Tak jak uvedeno v 4.2.2, projekt “Zmetkovitost” se po rozpadu na jednotlivé dílčí 

podprojekty zformoval do struktury 5 podprojektů. Po zahájení vstupních WS se přišlo 

na nedostatek, že v nominaci chybí zástupci výrobní logistiky a tak byla tato oblast pokryta 

týmem č. 6. Tento tým má ve struktuře projektu pozici, která nemá přiřazený podíl 

na zmetkovitosti jako cíl k dosažení, ale má doplnit komplexnost interakcí mezi jednotlivými 

odděleními a ostatními týmy v otázkách logistiky výroby (plánování, přesuny, atd). 

Každý tým po úvodních WS byl strukturován nominací členů, kteří mají totožný 

nebo příbuzný vztah s problematikou daného týmu a to buď hlediska výrobního, 

organizačního nebo technologického. K jednotlivým týmům byli přiřazeni i zástupci užšího 

týmu jako metodická a moderační podpora při vytváření analýzy možných příčin vzniku 

zmetkovitosti. 

Analytická část problematiky pro jednotlivé týmy byla zpracována formou brainstormingu 

a její záznam byl vizuálně jasně demonstrován ve stromovém diagramu, viz. obr. 12.  

Na základě těchto informací a jejich struktury byla tato data zpracována do přehledu dle jejich 

možných následků, významnosti a možných příčin vad. Dále byly doplněny akce vedoucí 

k minimalizaci nebo úplné eliminaci příčin. Následujícím krokem bylo seřazení těchto příčin 

do akčního plánu podle významnosti a Paretovou analýzou se identifikovaly nejvýznamnější 

příčiny, které budou mít dále prioritu při řešení. Doplňující informací v tomto přehledu 

jsou termíny a zodpovědnosti pro splnění jednotlivých opatření. 

 

 

Obr.12. Brainstorming zaznamenaný do stromového diagramu [11] 
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3.3.1 PROJEKT Č. 4 - POVLAKOVÁNÍ PARYLEN, EPOXY 

Z hlediska obsáhlosti projektu jsem si vybral pro demonstraci zpracování podprojektu č.4,  

neboť jsem se jej účastnil jako člen užšího týmu. Popis zpracování tohoto projektu je obdobný 

jako u ostatních podprojektů a tímto výběrem se snažím o nastínění hlubšího detailu analýzy, 

jenž by nebyl možný v rámci této bakalářské práce uskutečnit pro celý projekt v plném 

rozsahu všech podprojektů.  

3.3.1.1  OBECNĚ 

Výrobní spektra  

Společnost EPCOS s.r.o se zabývá výrobou magneticky měkkých feritů, jež jsou aplikačním 

základem pasivních elektronických součástek. Tyto komponenty směřují v největším měřítku 

do elektrotechnického a automobilového průmyslu. Výrobní spektrum je velice široké 

jak z hlediska tvarové, velikostní a konečné aplikační variability. Obecně jsou v organizaci 

známá a diverzifikováná mimo jiných tato hlavní výrobní spektra R, RM/P, EU. 

 

R – spektrum 

Toto výrobní spektrum je charakterizováno specifickým vzhledem toroidu, čili uzavřeným 

tvarem. Toroidní transformátorové jádro je zařízení, které přenáší elektrickou energii 

z jednoho obvodu do jiného prostřednictvím elektromagnetické indukce. Měnící se napětí 

v primárním nebo hlavním vinutí vytváří měnící se magnetické pole v jádře transformátoru. 

Toto magnetické pole indukuje elektromotorickou sílu (EMF) nebo napětí v sekundárním 

vinutí. Tento jev se nazývá vzájemná indukce a proto je použití toroidů důležité zejména 

pro výrobu tlumivek, transformátorů atd.  

Tato jádra se dále pro aplikační účely povrchově upravují podle přání zákazníků. 

Buď zůstávají bez povrchové úpravy nebo se povlakují čirým parylenem a nebo epoxidem 

s tím, že finální zákaznické aplikace můžou být s izolovaným vinutím, viz obr. 13 zleva.   

 

  

 

0br.13 Ukázka povrchových úprav toroidů [11] 
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Povlakovací technologie epoxy a parylen 

Obě tyto technologie mají odlišný způsob aplikace povlakovacích prášků. U povlakování 

epoxy se jedná o systém naprašovacích pistolí, které naprašovanému prášku udílejí kladný 

náboj a ten v kontaktu s jádry procházejícími naprašovací komorou na záporně nabitém páse 

vytváří přilnutí k povrchu jádra. Takto přilnutý prášek se při následném průchodu teplotními 

zónami vytvrzuje až při teplotách cca 180 - 200 °C. Pro správně aplikovaný povlak nutno 

provést minimálně 1 oboustranný průchod. Počet průchodů se může navýšit z důvodu potřeby 

splnění předepsaného rozměru, povrchové kvality nebo elektrické odolnosti povlaku. 

Při povlakování parylenem se jedná o systém propojených komor, kdy po počátečním vložení 

parylenu proběhne v 1. fázi sublimace. Sypký prášek se transformuje do plynného stavu 

za teploty cca 640 °C. V plynném skupenství se dále parylen přemístí do povlakovacího 

otáčecího bubnu kde jsou uložena jádra společně s keramickými tělísky při cca 25 °C. 

Podmínkou pro závěrečnou desublimaci, čili napovlakování jader je vytvoření podmínek 

technického vakua.  

 

3.3.1.2  ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY A IDENTIFIKACE PŘÍČIN TÝMEM 

Složení týmu: 

• Vedoucí týmu - výrobní technolog 

• Členové týmu - operátor povlakování, technik kvality    

                                 

Cíl týmu: snížit zmetkovitost z původní dílčí zmetkovitosti 1,18  %  na  0,8 %. 

Tým č. 4. se zabýval zpracováním analýzy a identifikace příčin vzniku zmetkovitosti 

na procesech povlakování epoxy a parylen povlaky. U povlakovaných jader je kritérium 

uvolnění: 

• Finální rozměr produktu 

• Elektrická odolnost povlaku 

• Vzhled 

 

Brainstorming: 

Na základě těchto informací proběhl brainstorming na téma potencionální příčiny 

zmetkovitosti v oblasti povlakoven. Výsledky diskuze zanesené do stromového diagramu 

společně s analýzou rizik a akčním plánem jsou viditelné na fotografii z WS na obr.14. 
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Obr.14 Výsledek brainstormingu pro podprojekt č.4 [11] 

 

Analýza a záznam: 

Tento záznam zachycuje potencionální příčiny vzniku zmetkovitosti vyhodnocené na základě 

různých zkušeností a pohledů jednotlivých účastníků brainstormingu jako jsou např. četnost 

vad při vlastní produkci, četnost hlášenek o neshodném výrobku z následujících operací, 

zákaznické reklamace. Tato definice příčin a vhodných opatření byla transponována 

do jednoduché matice zpřehledňující tyto položky s možností ohodnocení významnosti v tab. 

8. Některé body z akčního plánu byly přeřazeny do dalších týmů nebo nově vytvořeného  

týmu č. 6, výrobní logistiky. 
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Tab.8 Přehled vad a jejich potencionálních příčin s ohodnocením významnosti 

Problém/
Oblast

Možná vada 
procesu

Interní následky 
vady

č. Možné příčiny vady

V
ýz

na
m

n
os

t

Stávající opatření s cílem 
zábranit vadě

Odpovědnost/ 
Termín

Špatné vstupní 
množství z FZL

Doručení menšího 
množství  než 

uvedeno v loskartě.
1

Nedodržení pracovní 
instrukce o vážení a 

počítání vstupů
2 Revize systému vážení a počítání

Projektový 
specialista/
14.6.2013

2
BIN 2 a 3 započítáno do 

zmetků
2

Zjistit výtěžnost ( velikost ) BIN 2, 
BIN 3 ( parylen ) , S-losy za r.2013

Výrobní technolog/
30.6.2013

3
Nalepená jádra na 

bubnu nazaznamenány
(Technologická ztráta)

2
Záznam ztráty při povlaku do LOS 

karty pro další operaci

Operátor 
povlakování/
25.5.2013

Test eliminace bílých skvrn (podíl 
keramických tělísek, rychlost 

bubnu)

Technolog/
14.6.2013

Výsledek testu,standardizace 
postupu a ověření stavu

Technolog/
27.7.2013

Špatné vstupní 
množství z FZL

Doručení menšího 
množství  než 

uvedeno v loskartě.
5

Nedodržení pracovní 
instrukce o vážení a 

počítání vstupů
2 Revize systému vážením a počítání

Projektový 
specialista/
14.6.2013

Optická vada č.2 
"výstupky"

Zmetkovitost po 
optické kontrole

6 Technologická nekázeň 1 Nepatrné množství neřešíme Nezadáno

Znovu zavedení pracovních porad 
seřizovači=>mistři (EPOXY)

Vedoucí střediska,
Výrobní technolog 

3.7.2013

Znovuzavedení kontrolního systému 
linky po týdenní údržbě

Výrobní technolog 
12.7.2013

Optická vada č.4  
"nedopovlaky"

Zmetkovitost po 
optické kontrole

8 Technologická nekázeň 9
Zavést standartně 2 povlaky u 

vytipovaných jader, řeší se 
nakládka

Výrobní technolog
30.6.2013

Optická vada č.5 
"dírky"

Zmetkovitost po 
optické kontrole

9
Bublání materiálů T38, 

T37, T65
1 Řešení technologie jiný projekt Nezadáno

Optické vady 
"obecně"

Zmetkovitost po 
optické kontrole

10
Možné vady procesu u 

příčin 6,7,8,9
3

Zavedení pravidelných kontrol na 
optické vady předačkami optické 
kontroly a  směnovými mistry u 

linky Epoxy

Vedoucí středisek 
optické kontroly a 

povlakování
3.7.2013

Zavedení pravidelných kontrol 
zmetkovníku směnovými mistry u 

optické kontroly

Vedoucí střediska 
optická kontrola

3.7.2013

Analýza rozdílů zmetkovitosti mezi 
lidmi

Vedoucí 
průmyslového 

inženýrství
10.6.2013

Namátková kontrola zmetkovníků - 
řešeno v projektu č.5

Přesunuto do týmu 
5

Namátková kontrola zmetkovníků 
anonymně 2.směnou

Výrobní technolog 
30.6.2013

Všeobecně pro optickou kontrolu - 
vizualizace velikostí optických vad

Pracovnice, návrh 
3i, již zavedeno

Zmetkovitost po 
optické kontrole

Doručení menšího 
množství  než 

uvedeno v loskartě.

Příliš přisné 
posouzení optických 

vad

Zmetkovitost/ 
EPOXY povlak

10

3

Zmetkovitost/ 
Parylen povlak

Optická vada č.3 
"plošky a ostré 

hrany"

Zmetkovitost po 
optické kontrole

Nedostatečná pozornost 
seřizovače stroje

7

11
Obava ze zastavení 
výstupní kontrolu, 

sankce

4 7
množství jader ve 

spojení s povlak. tělísky 

Chybný údaj o 
množství v loskartě

Zmetkovitost po 
optické kontrole

Optická vada č.1
"Bílé skvrny na 

povlaku"
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Charakteristika hlavních optických vad 

Optická vada č.1, "Bílé skvrny na povlaku" - Vada se vyskytuje při mechanické interakci mezi 

jednotlivými jádry během otáčivého pohybu povlakovacího bubnu, kdy desublimační proces 

probíhá. Jádra si jednotlivě při nánosu počáteční slabé vrstvy povlaku a vzájemných dotycích 

poruší adhezi čerstvě naneseného povlaku na povrch jádra a tím vytvoří bílé místo v místě 

dotyku, viz obr. 15. Toto může být považováno za kosmetickou vadu, ale bohužel sporadické 

reklamace u zákazníků nás přesvědčily, že při “hrubší“ aplikaci vinutí může nastat poškození 

ne úplně dokonale přilnutého povlaku. To samé se týká větších skvrn, kdy takto postižená 

obsáhlejší plocha nevykazuje obdobnou pevnost povlaku jako na ostatních dobře přilnutých 

částech jádra.  

 

 

Obr. 15 Optická vada – bílé skrvrny na povlaku [11] 

 

Optická vada č. 2 "výstupky" – Výskyt této vady je ojedinělý a je zapříčiněný částečným 

ucpáním naprašovacích pistolí a následným “pliváním” větších částic prášku, než je obvyklá 

konzistence rozprašování. Na povrchu jádra se vytvoří ostrá “bradavice”, která může poškodit 

např. smaltovanou izolaci aplikovaného vinutí, viz. obr. 16. Toto může být ještě způsobeno 

špatným seřízením, nečistotami na páse nebo porušením předpisů pro skladování, např. 

zvlhnutí povlakovací směsi. 

 

 

 

Obr. 16 Optická vada – výstupky [11] 



Bakalářská práce                                                                          Čestmír Pekárek 

50 

 

Optická vada č. 3 "plošky a ostré hrany" – Na vzniku tohoto typu vady se podílí ve velkém 

měřítku obsluha povlakovacího zařízení. Vada se vytváří na dotykových stranách jádra 

s drátěným pásem a způsobuje plošky, které mohou negativně ovlivnit rozměr jádra. Tyto 

plochy mohou přejít až do ostrých zakončení kdy nekopírují tvar jádra a vzniknou ostré hrany, 

které jsou definitivně problém pro zákaznické vinutí. V případě výskytu pokud nejsou interně 

zachyceny, jsou zákazníky reklamovány, viz. obr. 17.  

 

 

 

Obr. 17 Optická vada – plošky a ostré hrany [11] 

 

Optická vada č. 4 "nedopovlaky" – Původem vzniku těchto vad při povlakování je kombinace  

zpracování složitějších tvarů toroidů (vyšší stěna) a nedodržování technologické kázně. Tyto 

vady mohou vznikat při nedostatečné vzdálenosti nebo dotyku mezi povlakovanými jádry 

v průběhu povlakování. viz obr. 18. Výsledkem je to, že jedno jádro stojí ve stínu druhého 

během naprašování a tím se jeho povrch nedostatečně pokryje dostatečnou vrstvou povlaku.  

 

 

 

Obr. 18 Optická vada – nedopovlaky [11] 
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Optická vada č. 5 "dírky" – Opět se jedná o sporadickou vadu, která se vyznačuje “kráterem” 

na povrchu povlaku viditelně sahajícím někdy až na samotný ferit. Týká se pouze některých 

materiálů, ale jasnou příčinu po dlouhém testování neznáme. Vinným jevem je “bublání“ 

materiálů, které ve vytvrzovací fázi po splasknutí bublin způsobuje tvorbu dírek, viz. obr. 19. 

Tato vada je nebezpečná z hlediska porušení hlavní funkce povlaku, kterou je izolace. 

 

 

 

Obr. 19 Optická vada – dírky [11] 

 

3.3.1.3  GRAFICKÉ URČENÍ VÝZNAMNOSTI PŘÍČIN 

V tab. 8 je zobrazen přehled všech potencionálních příčin vad s určením jejich významnosti 

týkající se vzniku interní zmetkovitosti ve výrobním procesu. Pro další zpracování těchto 

zjištění je použita Paretova analýza z důvodu zpřehlednění struktury těchto příčin a určení 

následných priorit pro jejich řešení. V tab. 9 jsou vybrána základní data z tab. 8, ze kterých 

se bude vycházet při dalším kompletování Paretova diagramu. 

 

Dále se z tab. 9 vytvoří tab. 10, která již obsahuje konkrétní zdrojová data s přidanými 

dopočítanými hodnotami nezbytnými pro vytvoření Paretova diagramu. Jedná se o číselné 

označení možných příčin vad, významnost, kumulovaná významnost a relativní kumulovaná 

významnost. 

 

Jako poslední krok ke grafickému znázornění určení významnosti příčin bude sestrojení 

Paretova diagramu, kde podle pravidla 70/30 byla učena životně důležitá menšina. 

Tedy oblast příčin, která bude mít prioritu při realizaci opatření vedoucích k jejich eliminaci 

nebo úplnému odstranění, viz obr. 20. 
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Tab. 9 Výchozí data z tab. 8 

Možná vada procesu Možné příčiny vady Mpv č.

V
ýz

n
am

n
os

t

Špatné vstupní množství z FZL
Nedodržení pracovní instrukce o vážení a 
počítání vstupů

1 2

BIN 2 a 3 započítáno do zmetků 2 2

Nalepená jádra na bubnu nazaznamenány
(Technologická ztráta)

3 2

Špatné vstupní množství z FZL
Nedodržení pracovní instrukce o vážení a 
počítání vstupů

5 2

Optická vada č.2 "výstupky" Technologická nekázeň 6 1

Optická vada č.4  "nedopovlaky" Technologická nekázeň 8 9

Optická vada č.5 "dírky" Bublání materiálů T38, T37, T65 9 1

Optické vady "obecně" Možné vady procesu u Mpv č. 6,7,8,9 10 3

Chybný údaj o množství v loskartě

Optická vada č.1
"Bílé skvrny na povlaku"

Optická vada č.3 "plošky a ostré hrany"

Příliš přisné posouzení optických vad

Množství jader ve spojení s povlak. 
tělísky 

Nedostatečná pozornost seřizovače stroje

3
Obava ze zastavení výstupní kontrolu, 
sankce

4

7

11

7

10

 

 

Tab. 10 Zdrojová data pro sestrojení Paretova diagramu 

Možná příčina 
vady č.  

Významnost 
Mpv 

Kumulovaná 
významnost Mpv 

Relativní kumulovaná 
významnost Mpv v % 

Mpv č. 7 10 10 23,81% 
Mpv č. 8 9 19 45,24% 

Mpv č. 4 7 26 61,90% 
Mpv č. 10 3 29 69,05% 
Mpv č. 11 3 32 76,19% 
Mpv č. 1 2 34 80,95% 
Mpv č. 5 2 36 85,71% 
Mpv č. 3 2 38 90,48% 
Mpv č. 2 2 40 95,24% 
Mpv č. 6 1 41 97,62% 
Mpv č. 9 1 42 100,00% 
Celkem 42     
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Obr. 20 Paretův diagram významnosti možných příčin vad [11] 

 

Na základě grafického znázornění na obr. 20 se do životně důležité menšiny (ŽDM) 

nominovaly možné příčiny vady č. 7, 8, 4, 10. To znamená, že v těchto případech bude mít 

jejich řešení hlavní dopad na snížení zmetkovitosti v podprojektu č. 4. Tým se bude snažit 

tyto opatření realizovat s přednostním zájmem. 

 

3.3.1.4  MONITOROVÁNÍ MĚŘENÍ 

Nedílnou součástí projektového řízení je i měření postupného vývoje realizace projektu 

v návaznosti na definované cíle.  Každý tým má nastaven svůj vlastní sledovací nástroj, 

který obsahuje údaje o řízení projektu, periodických výsledcích v definovaných kategoriích. 

Tyto údaje jsou vyjádřeny jak v procentuálním tak hodnotovém vyjádření, čili v penězích. 

Periodicita jednotlivých vyhodnocení je stanovena na měsíční sumarizaci. Všechna dílčí 

sledování jednotlivých podprojektů se v konečném důsledku sloučí do celkového reportu, kde 

bude jasně viditelné, zda se nám daří či nedaří naplnit zadání projektu. V příloze č. 6 

je zobrazeno monitorování podprojektu č. 4. 

ŽDM 
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3.4 NÁVRH A REALIZACE OPATŘENÍ K SNÍŽENÍ NESHOD  

3.4.1 PROJEKT Č. 4 – AKČNÍ PLÁN 

Jak bylo provedeno v jedné z předcházejících podkapitol 4.3.1.2, detailně vytvořená analýza 

dané problematiky je základem pro efektivní opatření řešení stávající situace. V tab. 8 jsou 

shrnuta veškerá opatření vycházející z definovaných možných příčin vad, které se podílejí 

na tvorbě současného stavu zmetkovitosti. Jejich výsledná podoba z hlediska prioritního 

řešení je shrnuta v akčním plánu s realizačními termíny a odpovědnostmi v tab. 11. Z hlediska 

dlouhodobého časového rámce projektu bude efektivita opatření v budoucnu prověřována 

a v případě nutnosti modifikována. 

 

Tab. 11. Projekt č. 4 - akční plán  

Možná 
příčina 
vady č.

Opatření 
č.

Stávající opatření s cílem zábranit vadě Odpovědnost/ Termín

1
Znovu zavedení pracovních porad seřizovači=>mistři (EPOXY) Vedoucí střed., Výr. Technolog/ 

3.7.2013

2 Znovuzavedení kontrolního systému linky po týdenní údržbě Výrobní technolog/ 12.7.2013

8 3
Zavést standartně 2 povlaky u vytipovaných jader, řešení nakládky Výrobní technolog/ 30.6.2013

4
Test eliminace bílých skvrn (podíl keramických tělísek, rychlost bubnu) Technolog/ 14.6.2013

5 Výsledek testu,standardizace postupu a ověření stavu Technolog/ 27.7.2013

10 6
Zavedení pravidelných kontrol na optické vady předačkami optické 
kontroly a  směnovými mistry u linky Epoxy

Vedoucí optické kontroly, 
povlakování/ 3.7.2013

8
Zavedení pravidelných kontrol zmetkovníku směnovými mistry u 
optické kontroly

Vedoucí optické kontroly/
3.7.2013

9
Analýza rozdílů zmetkovitosti mezi lidmi Vedoucí prům. inženýrství

10.6.2013

10 Kontrola zmetkovníků - řešeno v projektu č.5 Přesunuto do týmu 5

11 Namátková kontrola zmetkovníků anonymně 2.směnou Výrobní technolog 30.6.2013

12
Všeobecně pro optickou kontrolu - vizualizace velikostí optických vad Pracovnice, návrh 3i, již zavedeno

1 13
Revize systému vážení a počítání Projektový specialista/

14.6.2013

3 14
Záznam ztráty při povlaku do LOS karty pro další operaci Operátor povlakování/

25.5.2013

2 15
Zjistit výtěžnost ( velikost ) BIN 2, BIN 3 ( parylen ) , S-losy za 
r.2013

Výrobní technolog/
30.6.2013

11

7

4
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DISKUZE VÝSLEDKŮ A ZÁVĚR PRÁCE 
Cílem této bakalářské práce bylo teoreticky popsat projekt běžící ve společnosti EPCOS s.r.o, 

který v horizontu 1 roku vyhodnotí snížení zmetkovitosti ve výrobě navrhnutými 

optimalizačními opatřeními, která budou zavedeny na základě projektové analýzy dané 

oblasti. Zásadním úkolem bylo popsat metodiku projektového řízení takového obsáhlého 

projektu na všech úrovních, kterých se realizačně dotýká.  

 

V úvodní teoretické části jsem se zabýval úvahou na téma kvality výroby jako konkurenční 

výhody v současném tržním prostředí a nutnosti aplikace procesního přístupu. Z hlediska 

kontroly procesního řízení jsem se zaměřil na formy ověřování shody ve výrobě a efektivnosti 

jednotlivých druhů kontrol. Neméně důležitou částí byl i popis řízení neshodného výrobku 

a následných nápravných a preventivních opatření. Pro tuto část jsem si vybral několik 

vhodných nástrojů systému řízení kvality, které jsem detailněji teoreticky rozvedl a z větší 

části i využil při pozdějším praktickém objasnění metodiky projektu. 

 

Po představení společnosti EPCOS s.r.o na začátku praktické části jsem zhodnotil stávající 

stav a strukturu současných výdajů na kvalitu a přednesl potřebu účasti externího řešitele 

na dané situaci. Uvedení samotného projektu jsem zahájil zadáním projektu a nezbytnou 

problematikou administrativní podpory. V této části jsem znázornil metodiku výpočtu 

zmetkovitosti společně s cíli a požadavky na projekt kladenými. Nezbytnou částí tohoto byl 

i popis rozpadu projektu na dílčí podprojekty. Dalším krokem v popisu projektu byla struktura 

workshopů, v jaké jednotlivé týmy pracovaly a docházely ke konkrétním zjištěním. Pro další 

popis analýzy a identifikace příčin zmetkovitosti, jsem si vybral jeden segment (tým č. 4), 

pro detailnější demonstraci jednotlivých realizačních kroků. Návrhy a opatřeními pro řešení 

dané problematiky jsem praktickou část zakončil. 

 

Z osobního pohledu mohu říci, že tento projekt nejen zpřehlední a zpřesní sběr dat 

pro identifikaci původů zmetkovitosti, ale i poukáže na nutnost technologické kázně 

a delegaci odpovědnosti na všechny úrovně v organizaci. Taktéž nutno zmínit, že členové 

projektového týmu vykonali velký kus práce nejen na projektu samotném, ale i na překročení 

meziresortních bariér v pochopení výhody spolupráce. Efektivita projektu a jeho vyhodnocení 

bude předmětem na toto téma navazující diplomové práce.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
BP                                                    Bakalářská Práce 

s.r.o                                                   společnost s ručeným omezením 

IČO                                                   identifikační číslo osoby 

DIČ                                                   daňové identifikační číslo osoby 

ISO/TS                                              International Organization for Standardization/ Technical 

               Specification (Mezinárodní organizace pro normalizaci/   

                                                          Technická specifikace)                                                   

ČSN                                                   Česká Státní (Technická) Norma 

QMS                                                   Quality Management System (Systém řízení kvality) 

TQM     Total Quality Management (Komplexní řízení kvalit 

PAF     Prevention, Appraisal, Failure  

     (Prevence, hodnocení, vada)  

COPQ                                                Cost Of Poor Quality (Náklady na nekvalitu) 

AQL     Accepted Quality level (Přijatelná úroveň kvality) 

IEC      International Electrotechnical Commission 

     (Mezinárodní elektrotechnická komise) 

Fe2O3     Oxid železitý – chemická sloučenina 

MnO                                                   Oxid manganatý - chemická sloučenina 

ZnO     Oxid zinečnatý - chemická sloučenina 

tzv.                                                      tak zvaný 

atd.                                                     a tak dále 

tj.                                                        to je 

obr.                                                     obrázek 

tab.                                                      tabulka 

č.                                                         číslo 

Z                                                         začátek 

K                                                         konec 
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PŘÍLOHY 



Příloha č. 1

Cíle projektu Projekt_1 Projekt_2 Projekt_3 Projekt_4 Projekt_5 Projekt_6

Celkem Zmetkovitost Celkem Zm. projekty Frontend
Rov. Broušení+E/U 

jádra
Mezerové broušení 

+ EP6
Povlakování 

Epoxy, Parylene Optika a balení 
Výrobní logistika 

+ FZL

Zmetkovitost celkem (Kč%) 9,3% 9,17% 1,73% 1,61% 3,18% 1,18% 1,47% 9,30%

Podíl (%) 100,0% 98,6% 18,60% 17,31% 34,19% 12,69% 15,81% 100,00%

Cíl (Kč%) 6,40% 6,40% 1,50% 0,80% 2,50% 0,80% 0,80% 6,40%

Hodnota zmetků (Kč) 17 520 000 3 305 300 3 076 031 6 075 638 2 254 482 2 808 550

Cílová hodnota zmetků /rok (Kč) 14 180 125 12 056 774 2 825 806 1 507 097 4 709 677 1 507 097 1 507 097

Plánovaný přínos / rok (Kč) 5 463 226 479 493 1 568 934 1 365 961 747 385 1 301 453

Plánované náklady projektového týmu (Kč) 772 759 159 842 172 074 118 953 126 342 97 962 97 585

Investice (Kč) 240 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Celková plánovaný přínos (Kč) 4 450 467 279 652 1 356 859 1 207 008 581 043 1 163 490 -137 585



Příloha č. 2
Základní časový harmonogram průběhu projektu Zmetkovitost

IV-13

č. Akce Zodpovídá 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1 WS - ST JBC 30

2 WS - ZT JBC 29-30

3 WS - UT JBC 29-30

4 Rekapitulace projektového plánu Vedoucí projektu

5 1. projekt - Frontend Vedoucí projektu 1 22-23

6 1. projekt - Frontend - AP Vedoucí projektu 1 22-23

7 1. projekt - Frontend - Realizace Vedoucí projektu 1 22-23

8 Aktualizace spotřebovaných zdrojů Vedoucí projektu 1 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 30.6.

9 2. projekt - Rovinné broušení +FZL, EU jádra - WS Vedoucí projektu 2 29.-30.

10 2. projekt - Rovinné broušení +FZL, EU jádra - AP Vedoucí projektu 2 29.-30.

11 2. projekt - Rovinné broušení +FZL, EU jádra - Realizace Vedoucí projektu 2 29.-30.

12 Aktualizace spotřebovaných zdrojů Vedoucí projektu 2 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 30.6.

13 3. projekt - Vzduchová mezera RM,P + EP6 - WS Vedoucí projektu 3 22-23

14 3. projekt - Vzduchová mezera RM,P + EP6 - AP Vedoucí projektu 3 22-23

15 3. projekt - Vzduchová mezera RM,P + EP6 - Realizace Vedoucí projektu 3 22-23

16 Aktualizace spotřebovaných zdrojů Vedoucí projektu 3 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9.

17 Vytvoření informačního místa Asistentka 31.5.

18 Schválení projektového plánu Vedoucí projektu 28.5.

19 4. projekt - Povlakování parylen a epoxy - WS Vedoucí projektu 4 22-23

20 4. projekt - Povlakování parylen a epoxy - AP Vedoucí projektu 4 22-23

21 4. projekt - Povlakování parylen a epoxy - Realizace Vedoucí projektu 4 22-23

22 Aktualizace spotřebovaných zdrojů Vedoucí projektu 4 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9.

23 5. projekt - Optika, balení RM,P spektra - WS Vedoucí projektu 5 29.-30.

24 5. projekt - Optika, balení RM,P spektra - AP Vedoucí projektu 5 29.-30.

25 5. projekt - Optika, balení RM,P spektra - Realizace Vedoucí projektu 5 29.-30.

26 Aktualizace spotřebovaných zdrojů Vedoucí projektu 5 31.5. 31.3. 31.7. 31.5. 30.9.

39 Sledování plnění cílů Projektový specialista 5.DM 5.DM 5.DM 5.DM 5.DM

40 Aktualizace informačního místa Asistentka 5.DM 5.DM 5.DM 5.DM 5.DM

41 Hodinový report stavu projektu Vedoucí projektu MM MM MM MM MM

42 Konzultace JBC Vedoucí projektu 28.+29. 26.+27. 24.+25. 29.VIII

43 Schůzka týmu Vedoucí projektu 28.+29. 26.+27. 24.+25. 29.VIII

44 Závěrečná schůzka týmu Vedoucí projektu

45 Závěrečná prezentace Vedoucí projektu 27.7.

46 Kontrolní dny projektů Vedoucí projektu x x x x x x x x x x

47

48

49

Předem definovaná akce Akce řízena vedoucím projektu Uzavření projektu

Schůzka s JBC, týmu Schůzka se sponzory x Kontrolní dny projektů

IX-13 X-13V-13 VI-13 VII-13 VIII-13



Příloha č. 3
Plán řízení zdrojů

IV-13

č. Akce Kat. poč. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 hodin zapoj% plan kč plan h Celkem (h) Celkem (Kč)

1 WS - ST THP 6 1 1 100% 1726 6 1 1726,38

2 WS - PT THP 8 15 15 30 100% 69055 240 30 69055,2

GK 9 15 15 30 100% 49685 270 30 49685,4

Celkem 16 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 2 120467 246 31 120466,98

5 1. projekt - Frontend THP 1 16 5 900 15% 38844 135 21 6042,33

5 1. projekt - Frontend D 1 16 2 900 10% 16562 90 18 0

5 1. projekt - Frontend GK 1 16 5 2 9 900 10% 16562 90 32 5888,64

5 1. projekt - Frontend THP 1 16 9 900 10% 25896 90 25 7193,25

Celkem 0 0 0 64 7 0 2 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0,45 97863 405 96 19124,22

6 2. projekt - Rovinné broušení +FZL, EU jádra THP 1 3 16 3 5 5 5 5 1012,5 15% 43699 152 42 12084,66

6 2. projekt - Rovinné broušení +FZL, EU jádra D 1 2 16 1 1 0,5 1012,5 10% 18632 101 20,5 0

6 2. projekt - Rovinné broušení +FZL, EU jádra GK 1 16 4 4 1012,5 10% 18632 101 24 4416,48

6 2. projekt - Rovinné broušení +FZL, EU jádra THP 1 4 4 4 16 4 4 4 4 1012,5 10% 29133 101 44 12660,12

Celkem 4 4 9 64 8 8 10 9,5 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4050 0,45 110096 456 131 29161

7 3. projekt - Vzduchová mezera RM,P + EP6 THP 1 2 16 2 2 3 4 15 3 712,5 15% 30751 107 47 13523,31

7 3. projekt - Vzduchová mezera RM,P + EP6 D 1 16 1 2 9 712,5 10% 13111 71 28 0

7 3. projekt - Vzduchová mezera RM,P + EP6 D 1 16 10 2 712,5 10% 13111 71 28 0

Celkem 0 0 2 48 2 2 4 6 34 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2137,5 0,35 56974 249 103 13523

10 4. projekt - Povlakování parylen a epoxi THP 1 2 2 4 2 2,5 12 4 2,5 712,5 15% 30751 107 31 8919,63

10 4. projekt - Povlakování parylen a epoxi D 1 2 1 0,5 12 712,5 10% 13111 71 16 0

10 4. projekt - Povlakování parylen a epoxi THP 1 1 1 1 2 712,5 10% 20501 71 5 1294,785

Celkem 0 0 0 5 2 5,5 2 4 24 6 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2137,5 0,35 64363 249 51 10214

11 5. projekt - Optika, balení RM,P spektra THP 1 7 7 7 2 450 15% 19422 68 23 6617,79

11 5. projekt - Optika, balení RM,P spektra D 1 450 10% 8281 45 0 0

11 5. projekt - Optika, balení RM,P spektra GK 1 450 10% 8281 45 0 0

Celkem 0 0 0 7 0 7 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1350 0,35 35984 158 23 6618

11 6. projekt - Výrobní logistika + FZL THP 1 825 15% 35607 124 0 0

Celkem 0 0 0 7 0 7 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825 15% 35607 158 23 6617,79

8 Vytvoření informačního místa GK 1 12 100% 2208 12 0 0

9 Schválení projektového plánu THP 2 7,5 100% 4316 15 0 0

9 Schválení projektového plánu THP 6 5 100% 8632 30 0 0

Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,5 3 15156 57 0 0

15 Sledování plnění cílů THP 1 18 100% 5179 18 0 0

16 Aktualizace informačního místa GK 1 12 100% 2208 12 0 0

17 Hodinový report stavu projektu THP 1 10 100% 2877 10 0 0

17 Hodinový report stavu projektu THP 6 5 100% 8632 30 0 0

Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4 18897 70 0 0

18 Závěrečná schůzka týmu THP 7 7,5 100% 15106 53 0 0

19 Závěrečná prezentace THP 7 7,5 100% 15106 53 0 0

20 Závěrečná prezentace THP 8 7,5 100% 17264 60 0 0

21 Kontrolní dny projketů + Konzultace JBC THP 5 75 100% 107899 375 0 0

Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,5 4 155374 540 0 0

Celkem 20 4 11 203 19 22,5 18 26,5 88 20 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674796 2430 434,5 199107,975

Plánovaný průběh projektu Milník pro záznam spotřebovaných zdrojů

THP Technicko hospodářská pozice

D Dělnická pozice

GK Režijní náklady

Planované náklady Skutečné nákladyV-13 VI-13 VII-13 VIII-13 IX-13 X-13



Příloha č. 4

Komunikační matice

Kdo Role Co Komu Jak Periodicita

Vedoucí projektu 5 IM Podpora vedoucích dílčích projektů VDP Osobně Každý WS

Projektový specialista ODP Organizační podpora - reporty, síť, data VDP Adresář na síti Týdně / dle potřeby

Projektový specialista ODP Příprava reportů pro infopoint VM Adresář na síti Do 5. dne v měsíci

Projektový specialista ODP Aktualizace základního reportu VP VP, VDP, IM, VM Adresář na síti Do 5. dne v měsíci

Projektový specialista ODP Zjišťování dat (procesní, časová) VDP Data SAP, TDN Dle potřeby

Kontrolér specialista CO Kalkulace úspor a nákladů VDP Adresář na síti Do 5. dne v měsíci

Kontrolér specialista CO Zjišťování dat (finanční) VDP Data SAP, TDN Dle potřeby

Vedoucí projektu 5 AW,CO Zjišťování dat (časová) VDP Měření, snímky Dle potřeby

Vedoucí dílčích projektů VDP Sestavení akčního plánu PT, VP, S Adresář na síti Po vytvoření 

Vedoucí dílčích projektů VDP Odsouhlasení akčního plánu VP,  S, QA, CO Osobně Po vytvoření 

Vedoucí dílčích projektů VDP Časová aktualizace akčního plánu VP Adresář na síti Po aktualizaci

Vedoucí dílčích projektů VDP Časová aktualizace akčního plánu VP Osobně Po aktualizaci

Vedoucí dílčích projektů VDP Realizace dílčího projektu - schůzka s týmem PT Osobně Týdně

Vedoucí dílčích projektů VDP Řízení zdrojů VP Adresář na síti Do 3.dne v měsíci

Asistentka VM Aktualizace infomísta Zaměstnanci MAG Info point Do 5. dne v měsíci

Vedoucí projektu VP Konzultace s JBC JBC Telefon Týdně / dle potřeby

Vedoucí projektu VP Organizace kontrolních dnů s JBC JBC E - mail Měsíčně - pravidelně

Vedoucí projektu VP Organizace workshopů Účastníci WS E - mail Dle projektového plánu

Vedoucí projektu VP Prezentace sponzorům ST Prezentace 1x měsíčně v pátek

Vedoucí projektu VP Schůzky s vedoucími dílčích projektů VDP, IM Osobně 1x za 14 dní

Vedoucí projektu VP Konzultace Člen ST Osobně Dle potřeby

Vedoucí projektu VP Schůzka týmu ZT Osobně 1 x za 2 měsíce

Technik kvality QA Odsouhlasení akčního plánu VDP Osobně Po vytvoření 

Vysvětlivky: IM - Interní moderátor

ODP - organizační a datová podpora

VDP - vedoucí dílčích projektů

VP - vedoucí projektu

VM - informační manažer

AW, QA, CO - podpora týmu

PT - projektový tým

S - sponzor

ST - sponzorský tým

WS - workshop

JBC - externí kouč



Příloha č. 5

Riziko (popis) Význam Dopad (co to způsobí)

Pravdě-

podobnost Příčina

Náročnost 

odtranění Skóre Opatření Tým č. Odpovídá

Cílená výroba jader s vysokou zmetkovitostí 5 Navýšení zmetkovitosti 5 Manažerské rozhodnutí, návrh výrobku 5 125 Pravidla pro uvolňování nových výrobků s ohledem na zmetkovitost 5

Špatně analyzovaný problém 5 Chybný směr projektu 5 Nezapojení (správný výběr) specialistů 4 100 Správná definice projektového týmu Vedoucí dílčího projektu

Neschopnost přesně počítat,vážit zmetky - T5 5 nesplnění cíle projektu, umělá zmetkovitost 5 Přetrvávání chybných zápisů 4 100 Implementováno do akčních plánů projektů, řešeno v rámci proj. 2 2

Nekázeň lidí 5 nesnížení zmetkovitosti 4 Dohled, motivace 5 100 zavést kontrolní mechanizmy, motivační kampaň + systém 2

Nastavení stroje - T2 4 zmetkovitost 5 Metoda + kontrola 4 80 proškolení pracovníků, kontrola,revize zápisů práce 2

Zvýšená pracnost = nekvalita 4 Náklady na dodatečnou opravu 4

Špatné zadání, nedodržení zadání, 

nepochopení implementace 4 64 Správná koordinace / moderace Vedoucí dílčího projektu

Nekvalitní vstup z předchozí operace 5 Náklady - strojní hodiny, člověkohodiny 3 Neefektivní opatření 4 60 Sledování ukazatelů Vedoucí dílčího projektu

Zvýšené náklady 4 Odklad - Implementace, realizace 3 Návratnost 4 48 Správná koordinace / moderace Vedoucí dílčího projektu

Nedosažitelný cíl 4 Nesplnění cíle 3 Špatná analýza - růžové brýle 4 48 Správná koordinace / moderace Vedoucí dílčího projektu

Motivace lidí - T5 5 nízká motivace pracovníků 4 Nízká informovanost, zažité postupy 2 40

v závěru projektu navrhnoiut motivační systém, informační kampaň během 

trvání projektu 5

Špatná analýza příčin 4 Neúspěch projektu 3 Rozsah oblasti 3 36 Průběžné monitorování výsledků 2

Nedokončení úprav systému,SW, školení, implementace 

kódovníků a směrnic - T5 4

Nesplnění cílů projektu, neschopnost 

delegovat zm. Na operaci vzniku 2 priority, časový rámec, nedůslednost 4 32 průběžná kontrola plnění úkolů 5

Pracnost systému vracení zbytků jader  7BNR - T5 4 nesplnění cíle projektu 4

Nedodržení pravidel - standard a jeho 

kontrola 2 32 5

Nízká motivace k redukci zmetkovitosti 3 Nesplnění cíle 2

Systém odměňování lidí provádějících 

vícepráce 5 30 Správná koordinace / moderace Vedoucí dílčího projektu

Nezastandardizovaný postup výroby 5 Projekt bez úspěchu 2 Nedůslednost 3 30 zavedení stndardizace 2

Časová náročnost 4 Zpoždění projektu, problém s komunikací 3

Vytíženost v rámci svých prac. povinn., 

nemoc 2 24 Řízení projektu Milan Zezula

Nízká podpora nezúčastněných lidí - T5 4 zpoždění - nesplnění akcí 3 Nízké povědomí o problematice 2 24 Nastavení komunikace 5

Nedodržení termínů 3 Nesplnění koncového termínu 2 Práce nad běžné povinnosti 3 18 Řízení projektu Milan Zezula

Technologicky nutná zmetkovitost 3

Započítání zmetků, i když techn. Postup 

nařizuje vyhodit 2 Technologické omezení 3 18 Na vytipovaných 5 BNR porovnat technolog. Zm. Vs. Reálná 2

Nákladnost opatření 2 Nesplnění cíle 2 Výše investic 4 16 Správná koordinace / moderace Vedoucí dílčího projektu

Odklon od tématu a cíle 3 Nesplnění cíle 2 Špatná koordinace 2 12 Správná koordinace / moderace Vedoucí dílčího projektu

Demotivace pracovníků 2 Zhoršení - dodávek, efektivita, produktivita 3 Nejistota zaměstnání, strach o místo 2 12 Řízení projektu Milan Zezula

Špatná proškolenost lidí 3 Neúčinnost 1 Podcenění 3 9 Důraz na standardizaci Vedoucí dílčího projektu

Neúčast dalších důležitých prac.-výr. logistika - T5 3 řešení již známého, práce navíc pro tým 2 velikost týmu, řešeno konzultacemi s ved. Výr. log. 1 6 Rozšířit tým o prac. z výrobní logistiky 5

Špatná komunikace 5 Neporozumění 1 Neověřovnání si zpětných vazeb 1 5 Řízení projektu Milan Zezula

Špatně nastavený cíl 1 Nerealizovatelnost projektu 1. část 2 Špatné vyhodnocení 2 4 Řízení projektu Milan Zezula

Překročení limitu budgetu investic ne

Riziko a vypovídací schopnost sbíraných dat ne

zastavené výrobní dávky EP6 na backendu nárůst zmetkovitosti při jejich zpracování 5 ano, 

změna podmínek kvality 3

počet nových výrobků ne

měnící se struktura výrobků ano, 1 schůzka

Vliv strategických rozhodnutí firmy - transfer, zrušení 

některé výroby ne

Rizika definovaná týmem Rizika definovaná sponzory



Příloha č. 6

Projekt 4 - Povlakování EPOXY + PARYLENE 

Vedoucí projektu: Vlastimil Klimeš

duben 13 květen 13 červen 13 červenec 13 srpen 13 září 13 říjen 13 listopad 13 prosinec 13 leden 14 únor 14 březen 14
Zmetkovitost - pův (Kč%) 1,18% 1,18% 1,18%
Dosažená zmetkovitost (Kč%) 1,18% 1,10% 1,20%
Celková zmetkovitost (Kč%) 8,77% 8,88% 8,36%
Podíl na celk. zmetk. (Kč%) 13,45% 12,33% 14,35%
Hodnota Zmetků (Kč) 196 446 210 540 151 922
Plánovaná hodnota zmetků (Kč) 125 591 125 591 125 591
Plánovaná přínos (Kč) 48 772 48 772 48 772
Dosažená přínos (Kč) -70 855 -84 949 -26 331

Začátek projektu Konec projektu

0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Skutečný přínos projektu - náklady (Kč) -162 118

Náklady projektu čas v týmu (Kč) 114 118 Odpovídá vedoucí projektu - data z [PP.xls]Řízení_zdrojů! Potenciální roční přínos projektu (Kč) 585 267

Investice (Kč) 48 000 Odpovídá vedoucí projektu Cíl projektu (Kč%) 0,80%

Hodnotová zmetkovitost / Celková hodn. zmetkovitost / Hodnota zmetků
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