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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného stavu oddělení návrhu a vývoje a na 

možnosti zavedení některých metod plánování kvality, a to zejména FMEA. Cílem této 

bakalářské práce je poukázat na možnosti zlepšení procesu na oddělení návrhu a vývoje a 

zlepšení spolupráce s ostatními odděleními. Úvodní část se zaměřuje na popis jednotlivých 

metod plánování kvality. Praktická část obsahuje představení společnosti a je doplněna 

technickou zprávou, která je zaměřena na analýzu současného stavu a návrhy na zlepšení. 
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Abstract 

The bachelor thesis focuses on the analisys of the current state of the department of Research 

and Development and the posibility of introducing some methods of quality planning, 

especially FMEA. The aim of this work is to show some options of improving the design 

process and improving the cooperation with other departments. The opening part focuses on 

the description of the methods in quality planning. The practical part contains the introduction 

of the company and is accompanied by a technical report, which is focused on the analysis of 

the current state and suggestions for improvement. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

TE – TE Connectivity 

SMJ – Systém managementu jakosti 

EMEA – Europe, Middle East and Africa (Evropa, Střední Východ a Afrika) 

FMEA - Failure Mode and Effect Analysis (Analýza možných způsobů a důsledků poruch) 

DFMEA – Design Failure Mode and Effect Analysis (Analýza možných způsobů a důsledků 

poruch při návrhu produktu) 

PFMEA – Process Failure Mode and Effect Analysis (Analýza možných způsobů a důsledků 

poruch při návrhu procesu) 

QFD – Quality Function Deployment (Dům kvality) 

PPAP - Production Part Approval Process (Proces schvalování dílů do sériové výroby) 

APQP - Advanced Product Quality Planing (Moderní plánování kvality produktu) 

FTA - Fault Tree Analysis (Analýza stromu poruch) 
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Úvod 

V dnešní době, kdy se výrobky stávají čím dál složitějšími a nároky spotřebitelů jsou den co 

den přísnější, je těžké uspět na konkurenčním trhu. Nejdůležitějšími vlastnostmi jednotlivých 

výrobků se stává kvalita a cena. 

K tomu, abychom docílili co nejvyšší kvality za nejnižší možnou cenu, je potřeba věnovat 

nemalé úsilí předvýrobním etapám. Plánování kvality produktu je uspořádaný proces, který 

nám pomocí vhodných metod a nástrojů pomůže nejen zjistit všechny požadavky na produkt, 

ale rovněž nadefinovat všechny potřebné kroky tak, aby byly tyto požadavky splněny 

ke spokojenosti zákazníků. 

Neustále vzrůstajícímu tlaku konkurenčního prostředí odolají jen společnosti, které mají 

uspořádaný a přehledný systém řízení a berou na vědomí nejen potřeby zákazníka a 

společnosti, ale i potřeby jeho okolí. 

Téma bakalářské práce byla zvolena dle potřeb společnosti TE Connectivity v Brně, kde byl 

představen proces vývoje nových produktů a s jednotlivými nástroji k tomu používanými.  

Tato bakalářská práce je členěna na dvě části, na teoretickou a praktickou. V teoretické části 

se dostávám postupně od vysvětlení pojmu kvalita k významu plánování kvality a 

k vysvětlení vybraných metod a nástrojů plánování kvality v předvýrobních etapách. 

Informace v této části jsem čerpala z odborné literatury a z akademických zdrojů. V praktické 

části je představena společnost TE Connectivity a vybraná výrobková skupina.  

Této výrobkové skupině se budu dále věnovat v technické zprávě, kde analyzuji současný stav 

vývoje nových produktů, navrhuji, jak by se současný stav dal zlepšit a některé navrhované 

zlepšení demonstruji na již představované výrobkové skupině. 
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1 Co je to kvalita? 

Definicí pojmu kvalita,- neboli jakost,  je celá řada. Dle výkladového slovníku Oxford, je 

kvalita ukazatel, jak je něco dobré, nebo špatné    . Malá encyklopedie Universum naopak 

tvrdí, že kvalita je dána souhrnem užitných vlastností. U výrobků je jeden z faktorů určujících 

cenu výrobku    . 

Když se podíváme, jak definovaly tento pojem některé významné osobnosti, které působí 

v oblasti managementu kvality, najdeme následující definice    : 

 Kvalita je způsobilost pro užití. (Juran) 

 Kvalita je shoda s požadavky. (Crosby) 

 Kvalita je to, co za ní považuje zákazník. (Feibenbaum) 

 Kvalita je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku své expedice společnosti 

způsobí. (Taguchi). 

Proto, abychom vzájemně porozuměli tomuto pojmu, bylo nutné si zavést obecnou a 

univerzální definici kvality. Tuto definici najdeme v mezinárodní normě ISO 9000: 2006, a 

zní následovně: 

Kvalita je „ stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik“.      

- v definici je uveden výraz „stupeň“, což činí z kvality měřitelnou kategorii, jejíž 

úroveň jsme schopni rozlišovat; 

- požadavky jsou obvykle dány kombinací požadavků externích zákazníků (tzn. jejich 

potřeb a očekávání), dalších zainteresovaných stran a také legislativy; 

- výraz „inherentní charakteristika“ patří takovému znaku výrobku, služby apod., který 

je pro daný produkt typický (např. vůně pro parfém, výkon pro jakýkoliv motor apod.) 

    

Pokud se tedy nad těmito výrazy a jejich propojení ve výše citované definici zamyslíme, 

musíme dojít k jednotnému názoru, že kvalita představuje komplexní vlastnost výrobků, 

služeb, informací, lidí i systémů, projevující se určitou mírou schopnosti plnit požadavky, 

které jsou na ně kladeny. A zároveň je vlastností, která umožňuje různé produkty podobného 

charakteru rozlišovat a přiřazovat jim rozdílnou hodnotu. Kvalita je tedy něco, co každodenně 
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ovlivňuje naše vnímání, co nás někdy uspokojuje a jindy pro změnu irituje. Nikdo proto 

nemůže tvrdit, že kvalita se ho netýká. Opak je pravdou, protože ovlivňuje život nás všech na 

pracovištích, doma, na dovolené, v nemocnicích apod. Před kvalitou jednoduše není úniku. 

Před špičkovou kvalitou se asi nikdo z nás ani nepokouší uniknout, spíše se bráníme nízké 

kvalitě a je otázkou, zda zcela úspěšně.     

Kvalita je tedy daleko širší pojem. Mluvíme o kvalitě v každé části našeho života – při 

posuzování umění, hodnocení věcí, které jsme vytvořili, při popisu našich zkušeností. Kvalita 

je to, co přidává hodnotu – to, co udělá naše životy lepšími. 
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2 Plánování kvality 

Podle Jurana je plánování kvality strukturovaný proces pro vývoj produktů (výrobků i 

služeb), který zajišťuje, že v konečném důsledku budou splněny požadavky a potřeby 

zákazníků    . Pro dosažení požadované kvality je dobré začít stanovením „vize“ organizace, 

společně s politikami a cíli. Převod cílů do výsledků pak probíhá prostřednictvím řídících 

procesů. Management kvality umožňuje rozsáhlé použití tří takových řídících procesů    :  

 plánování kvality; 

 řízení kvality; 

 zlepšování kvality. 

Tyto procesy jsou dnes známy, jako „Juranova trilogie“.     

Plánování kvality je základním východiskem pro dosažení potřebné kvality výrobků a 

prevence neshod a je žádoucí zejména v těchto situacích    : 

 v průběhu vývoje nových výrobků nebo procesů; 

 před změnami výrobků nebo procesů; 

 jako odezva po zjištění nedostatků v kvalitě výrobků či procesů. 

Plánování kvality zahrnuje široké spektrum aktivit, jejichž prostřednictvím se stanovují a 

realizují cíle v oblasti kvality. K hlavním aktivitám plánování kvality lze například přiřadit 

   : 

 stanovení cílů kvality a jejich rozpracování v organizaci; 

 plánování systému managementu kvality; 

 zpracování plánu kvality pro určitou zakázku; 

 plánování znaků kvality výrobku (jaké vlastnosti má mít výrobek, aby splnil 

požadavky a očekávání zákazníka a dalších zainteresovaných stran); 

 plánování přípustných tolerancí znaků kvality; 

 plánování metod, které budou použity pro dosažení požadované kvality výrobku; 

 plánování kvality procesů (návrh procesů vhodných k zajištění požadovaných znaků 

kvality výrobku a ověření jejich způsobilosti); 



7 

 

 plánování preventivních opatření s cílem minimalizovat riziko vzniku problémů (při 

realizaci výrobku a jeho užívání a u všech dalších procesů v organizaci); 

 plánování způsobu ověřování úspěšnosti jednotlivých fází životního cyklu výrobku; 

 plánování způsobu měření a monitorování kvality výrobku a procesu; 

 plánování informačních zdrojů a toků informací; 

 plánování sběru dat a potřebných záznamů o kvalitě; 

 plánování kvality systému měření – návrh systému měření a ověření jeho způsobilosti; 

 plánování harmonogramu průběhu jednotlivých aktivit; 

 plánování finančních zdrojů a kapacit; 

 plánování personálního zabezpečení (zajištění pracovníků s potřebnými dovednostmi, 

znalostmi a schopnostmi účinně uplatňovat metody managementu kvality, jejichž 

použití je plánováno); 

 plánování aktivit zlepšování kvality (jejich zaměření a metodické postupy). 
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3 Význam plánování kvality v předvýrobních etapách 

V současném vývoji managementu kvality význam plánování kvality neustále narůstá a jeho 

aktivity významně rozhodují o konkurenceschopnosti firem.     

V dnešní době je výhodnější využívat strategii prevence, než strategii detekce. Jak J. Plura ve 

své knize napsal „ mnohem výhodnější je zajistit, takové podmínky, aby neshodné výrobky 

vůbec nevznikaly“    . Dalším vývojem v managementu kvality je posun od zabezpečování 

jakosti on-line k off-line. Využitím vhodných metod „off-line“ lze předcházet možným 

problémům ve fázích výroby a užití a dosáhnout vyšší robustnosti návrhu vůči variabilitě 

podmínek působících v těchto fázích    . 

Návaznost procesů, ovlivňujících kvalitu produktu v různých fázích jeho životního cyklu, se 

obvykle zobrazuje pomocí tzv. spirály kvality (viz Obrázek 1). Z uvedeného modelu vyplývá, 

že na výsledné kvalitě produktu se určitou měrou podílí každý z těchto dílčích procesů.     

Stěžejní část aktivit plánování kvality se realizuje v předvýrobních etapách. Tyto etapy mají 

v životním cyklu výrobku zcela výlučné postavení, neboť leží na jeho počátku. V jejich 

průběhu se vytváří koncepce budoucího výrobku a přijímají se zásadní rozhodnutí, která 

rozhodují o tom, zda výrobek splní požadavky zákazníka, bude konkurenceschopný a zajistí 

výrobci přiměřený zisk.     
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Obrázek 1: Spirála kvality [7] 

Donedávna se za rozhodující etapu z hlediska kvality výrobků považovala vlastní výroba. 

Dnes už se všeobecně uznává, že o kvalitě produktů se zhruba z osmdesáti procent rozhoduje 

už v předvýrobních etapách. Tato skutečnost vyplývá z rostoucí složitosti výroby a 

používaných technologií, z konkurenčního prostředí a ze skutečnosti, že v předvýrobních 

etapách dochází k většímu výskytu neshod, než ve fázích realizace. Na obrázkuObrázek 2 je 

názorně zobrazeno, ve kterých fázích dochází k nejvíce neshodám a kde jsou tyto neshody 

odstraňovány. 

Protože odstraňování neshod v předvýrobních etapách je mnohem ekonomičtější, jak ukazuje 

i „pravidlo deseti“, význam plánování kvality nadále roste (viz Tabulka 1: Pravidlo deseti). 
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Obrázek 2: Časový nesoulad mezi vznikem a odstraňováním chyb [12] 

Tabulka 1: Pravidlo deseti 

Fáze výroby Náklady na odstranění neshod 

Plánování 1 x 

Výroba 10 x 

Expedice 100 x 

U zákazníka 1000 x 

Na základě těchto skutečností lze důvody pro plánování kvality shrnout do těchto základních 

bodů    : 

 Plánování kvality zásadním způsobem rozhoduje o spokojenosti zákazníků. 

 Plánováním kvality se předchází vzniku neshod při realizaci výrobku a jeho užívání. 

 V předvýrobních etapách, ve kterých se plánování kvality nejvíce realizuje, vzniká 

nejvíce chyb (neshod). 

 Odstraňování neshod v průběhu plánování kvality výrobku vyžaduje jen zlomek 

nákladů nezbytných k odstraňování neshod v průběhu realizace a užívání výrobku. 

 Uplatňování metod a postupů plánování kvality organizace prokazuje, že využila 

všech prostředků k prevenci neshod a dosažení spokojenosti zákazníků, a tak zvyšuje 

důvěru zákazníků ve výrobky organizace. 
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 Správná realizace plánování kvality je důležitým atributem konkurenceschopnosti 

organizace. 

3.1 Postup plánování kvality dle normy ISO 9001 

Většina aktivit plánování kvality se uvádí v požadavcích nebo doporučeních norem souboru 

ISO 9000. 

Tak například vrcholové vedení organizace musí zajistit, aby pro příslušné útvary a úrovně 

v organizaci byly stanoveny cíle kvality, včetně cílů potřebných pro splnění požadavků na 

produkt. Cíle kvality musí být měřitelné a musí být ve shodě s politikou kvality.     

Základ pro stanovení těchto cílů poskytuje strategické plánování a politika kvality organizace. 

Vrcholové vedení má stanovit tyto cíle tak, aby vedly ke zlepšování výkonnosti organizace 

   . Aby bylo sledování zmíněných cílů co nejefektivnější, cíle by měly být měřitelné. To 

zásadně usnadní i přezkoumání systému managementu. Při stanovení těchto cílů má vedení 

vzít v úvahu současné a budoucí potřeby organizace a trhů, na které dodává, důležitá zjištění 

z přezkoumání systému managementu současné provedení produktu a výkonnost procesu, 

úrovně spokojenosti zainteresovaných stran, výsledky sebehodnocení, benchmarking, analýzu 

konkurence, příležitosti pro zlepšování a zdroje potřebné pro splnění cílů    . 

Cíle kvality mají být sdělovány způsobem, aby zaměstnanci organizace mohli přispívat 

k jejich dosažení. Má se stanovit odpovědnost za rozvíjení cílů kvality. Cíle kvality se mají 

systematicky přezkoumávat a podle potřeby revidovat.     

Vrcholové vedení organizace musí zajistit, aby se provádělo plánování systému managementu 

kvality tak, aby byly splněny všeobecné požadavky na systém managementu kvality a rovněž 

cíle kvality    . Musí rovněž zajistit, aby při plánování a zavádění změn v systému 

managementu kvality byla udržována integrita systému, a to i v průběhu plánování a 

implementace změn tohoto systému. 

Mezi vstupy pro efektivní a účinné plánování patří    : 

 strategie organizace; 

 stanovené cíle organizace; 
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 stanovené potřeby a očekávání zákazníků a jiných zainteresovaných stran; 

 hodnocení zákonných požadavků a požadavků předpisů; 

 hodnocení údajů o provedení produktů; 

 hodnocení údajů o výkonnosti procesů; 

 ponaučení získaná z dřívějších zkušeností; 

 zjištěné příležitosti ke zlepšování; 

 údaje pro posuzování a snižování rizik. 

Výstupy plánování kvality mají stanovovat procesy realizace produktu a podpůrné procesy 

potřebné například z hlediska   : 

 dovedností a znalostí, které organizace vyžaduje; 

 odpovědnosti a pravomoci při realizaci plánů pro zlepšování procesů; 

 potřebných zdrojů, např. finance a infrastruktura; 

 měřítek pro hodnocení dosaženého zlepšení výkonnosti organizace; 

 potřeb zlepšování, včetně metod a nástrojů; 

 potřeb dokumentace, včetně záznamů. 

Co se týká požadavků na produkt, musí organizace stanovit    : 

 požadavky specifikované zákazníkem, včetně požadavků na činnosti při dodání a po 

dodání; 

 požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované nebo 

zamýšlené použití, je-li známo; 

 zákonné požadavky a požadavky předpisů týkající se produktu; 

 jakékoliv doplňující požadavky stanovené organizací. 

Organizace musí plánovat a řídit návrh a vývoj produktu. V průběhu plánování návrhu a 

vývoje musí organizace stanovit    : 

 etapy návrhu a vývoje; 

 přezkoumání, ověřování a validaci, které jsou vhodné pro každou etapu návrhu a 

vývoje; 

 odpovědnosti a pravomoci při návrhu a vývoji. 
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3.2 Postup plánování kvality dle Jurana vs. metoda APQP 

Proces plánování kvality a s tím související metody, nástroje a techniky byly vyvinuty, 

protože organizace nebyly schopny produkovat zboží a služby, které by zcela uspokojily 

požadavky zákazníků.     

Problémy s kvalitou se vyskytují z následujících důvodů    : 

 organizace neví, kdo je jeho zákazníkem; 

 nezná potřeby zákazníka; 

 chybný překlad potřeb zákazníka do řeči výrobce; 

 proces je trvale nezpůsobilý pro výrobu daného produktu; 

 nedostatky ve způsobu a kontrole provedení procesu. 

Plánování kvality poskytuje procesy, metody, nástroje a techniky pro minimalizování výskytu 

zmíněných problémů.  

3.2.1 Metoda dle J. M. Jurana 

 J. M. Juran během svého působení vyvinul metodu pro plánování kvality. Tato metoda byla 

účinná hlavně v organizacích s jednoduchou výrobou. Jednotlivé aktivity byly realizovány 

jako sekvence činností a byly za ně zodpovědné různé útvary. Významným nedostatkem této 

metody je nedostatečná komunikace mezi jednotlivými útvary. Komunikace byla omezena jen 

na dobu předávání výsledků. 

Hlavní kroky plánování podle Jurana jsou (viz Obrázek 3): 

1. Určit zákazníky 

2. Zjistit potřeby zákazníků 

3. Přeložit potřeby zákazníků do řeči výrobce 

4. Stanovit měřitelné parametry 

5. Zavést měření 

6. Vyvíjet produkt 

7. Optimalizovat návrh produktu 

8. Vyvíjet proces 
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9. Optimalizovat a prokázat způsobilost procesu 

10. Převádět proces do výrobních instrukcí. 

Abychom mohli stanovit cíle kvality produktu, je důležité znát potencionální zákazníky a 

jejich potřeby. Tito zákazníci mohou být jak externí, tak i interní. 

 

 

Obrázek 3: Postup plánování kvality produktů dle J.M. Jurana [12] 
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Zjišťování zákaznických potřeb je komplexní úkol. Dle zkušenosti lze říci, že zákazníci často 

neumí vyjádřit přesně své potřeby a někdy ani nezmíní svůj základní požadavek       Zjistit 

potřeby zákazníků můžeme různými způsoby: 

 Interview se zákazníky; 

 Zprávy z návštěv obchodníků; 

 Servisní zprávy; 

 Dotazníky zasílané zákazníkům; 

 Zprávy z průzkumu trhu. 

Úkolem výrobce je transformovat (přeložit) tyto potřeby do konkrétních technických 

specifikací. Vhodným nástrojem k tomuto předpokladu je metoda QFD (Quality Function 

Deployment).      

Proto, abychom mohli prokázat úrovně dosažené kvality, je potřeba transformovat zákaznické 

potřeby do technických parametrů. Nejlepší jsou parametry měřitelné, kde můžeme jednoduše 

prokázat, jestli byly splněny parametry či nikoli. 

Potom následuje vývoj produktu. Návrh a vývoj je kreativní proces, založený převážně na 

technologické a funkční zkušenosti. Výstupem z návrhu a vývoje produktu jsou: detailní 

návrh, výkresy, modely, procedury, specifikace a pod    .  

Návrh produktu i samotný produkt má splnit požadavky zákazníků a potřeby dodavatelů. 

Proto je potřeba návrh optimalizovat, aby byly potřeby jak zákazníka, tak dodavatele 

uspokojeny stejnou měrou, a aby jejich kombinované náklady byly minimální. Důležitým 

nástrojem pro optimalizaci návrhu produktu je přezkoumání návrhu a FMEA návrhu 

produktu. 

Jakmile je návrh produktu hotový, je důležité určit prostředky pro opakovanou výrobu a 

dodání produktu. Tyto prostředky jsou souhrnně nazvány: proces.  Vývoj procesu je skupina 

aktivit pro definování konkrétních prostředků pro dosažení cílů jakosti.     

Proto, aby byl proces efektivní, musí být optimalizovaný. Toho docílíme stejně jako u vývoje 

produktu, tedy přezkoumáním návrhu a FMEA procesu. Důležitou součástí ověřování 
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vhodnosti procesu je hodnocení jeho způsobilosti, které umožňuje kvantitativně posoudit 

schopnost procesu trvale dosahovat považované hodnoty znaků kvality produktu     .  

Jakmile je proces optimalizován, a je potvrzena jeho způsobilost, je potřeba vytvořit výrobní 

instrukce. 

3.2.2 Metoda APQP 

Metoda APQP (Advanced Product Quality Planning - Moderní plánování jakosti produktu) 

byla vyvinuta v osmdesátých letech minulého století firmami Ford, General Motors a 

Chrysler. 

APQP se zaměřuje ze 75 % na předvýrobní plánování a z 25 % na výrobní implementaci pro 

zajištění spokojenosti zákazníků a neustálého zlepšování.      

Ačkoli tato metoda je obecně spojována s automobilovým průmyslem, procesy plánování 

kvality mohou využívat i jiná průmyslová odvětví. 

APQP se skládá z pěti na sebe navazujících fází. Tento proces je nekonečný a je často 

ilustrován cyklem „Plan, Do, Study, Act, Cycle“ (plánuj, dělej, studuj, jednej, začni od 

začátku).  Každá sekce má analytické techniky a nástroje používané k objevování rizika a 

rizikových oblastí. Členové týmu APQP mají možnost přezkoumat každé riziko a přijmout 

opatření k omezení nebo odstranění potenciálního selhání.      

Předběžné informace o výrobku potřebné k zahájení plánování kvality jsou shromažďovány 

základním týmem před začátkem projektu. Tento proces je obvykle krátký. K aspektům sběru 

dat patří rozsah projektu, velikost týmu, jejich schopnosti, metody rozlišení, obecná pravidla, 

struktura týmu, prostor, potřebné zdroje a načasování projektu.      

Fáze APQP jsou     : 

1. Plánování a definování programu 

2. Návrh a vývoj produktu 

3. Návrh a vývoj procesu 
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4. Validace produktu a procesu 

5. Zpětná vazba, hodnocení a nápravná opatření 

Každá sekce má své vstupy, výstupy a určité fáze nebo etapy, které se hodnotí 

managementem. Tyto etapy se časově shodují s klíčovými rozhodnutími, které mají dopad na 

kvalitu, náklady nebo dodávky. Vrcholem APQP je odeslání vzorků zákazníkovi jako důkaz, 

že kvalita výrobku byla dosažena přesně podle plánu. Tato činnost se nazývá PPAP (Product 

Part Approval Process - Proces schvalování dílů do sériové výroby). PPAP a APQP nemohou 

být odděleny.      

 

 

Obrázek 4: Časový diagram plánování kvality produktu dle APQP  [17] 

Fáze plánování a definování programu popisuje, jak zjistit potřeby a očekávání zákazníků za 

účelem naplánování a sestavení plánu kvality. Cílem je potvrdit, že zákaznické potřeby a 

očekávání byly plně pochopeny před zahájením návrhu a vývoje výrobku nebo služby, nebo 

výrobního procesu souvisejícího s tímto produktem. V tomto kroku jsou důležité metody a 

techniky vztahující se k naslouchání hlasu zákazníků.      
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Ve fázi návrhu a vývoje produktu jsou vyvinuty konstrukční vlastnosti a charakteristiky do 

téměř konečné podoby      . Tato fáze zahrnuje realizaci prototypu s cílem ověřit, zda 

výrobek nebo služba splňují cíle hlasu zákazníka. Jedním důležitým výstupem této fáze je 

DFMEA. 

Fáze návrhu a vývoje procesu se soustřeďuje na vývoj výrobního systému a s tím 

souvisejícího plánu kontrol tak, aby byla dosažena kvalita produktu. Cílem je vytvoření 

procesu, který splňuje návrh vyvinutý v předchozí fázi pro zmíněnou úroveň kvality, 

množství a nákladů, a zároveň zajištění, aby všechny požadavky a očekávání zákazníků byly 

splněny    . Důležitými výstupy této fáze jsou instrukce pro proces, plán uspořádání 

výrobních prostorů a v neposlední řadě PFMEA. 

Čtvrtá fáze, fáze validace produktu a procesu, se zabývá validací výrobního procesu a 

pokračuje přes hodnocení zkušební výroby po všechny činnosti s tím související. Důraz je 

kladen na metody a techniky pro stanovení toho, že výrobní proces je způsobilý plnit všechny 

požadavky, které byly vyvinuty a dokumentovány v předchozích fázích.     

V poslední fázi je hodnocen výstup, vyskytují-li se všechny zvláštní a běžné příčiny 

variability. To je také doba pro hodnocení efektivity úsilí samotného plánování kvality    . 

V dnešní době je sekvenční, neboli fázový přístup, jak to popsal například J. M. Juran, 

překonán. V současnosti často využíváme prvky simultánního inženýrství, které jsou 

zakomponovány i do metody APQP. Největší výhoda této metody je, že návrh a vývoj 

procesu či produktu je chápán, jako integrovaný systém a je řešen průřezovým týmem, kde 

najde své zastoupení jak výroba, tak i kvalita, nákup a další oddělení. 

3.3 Metody plánování kvality 

Aktivity plánování kvality nelze efektivně realizovat bez použití vhodných metod a nástrojů. 

Většina z nich byla vyvinuta v průběhu posledních třiceti let, avšak mnohé z nich doposud 

nejsou dostatečně využívány nebo nejsou plně využity jejich možnosti    .  

Při plánování kvality se uplatňují například tyto metody    : 

 Metoda QFD 
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 Přezkoumání návrhu 

 Metoda FMEA návrhu výrobku 

 Metoda FMEA procesu 

 Analýza stromu poruchových stavů 

 Hodnocení způsobilosti procesů 

 Hodnocení způsobilosti výrobních zařízení 

 Hodnocení způsobilosti systémů měření 

 Afinitní diagram 

 Diagram vzájemných vztahů 

 Systematický (stromový) diagram 

 Maticový diagram 

 Analýza údajů v matici 

 Diagram PDPC 

 Síťový graf. 

3.3.1 Metoda QFD 

Jedním ze základních principů současného managementu kvality je orientace na zákazníka. 

Významným nástrojem umožňujícím naplňování tohoto principu při plánování nebo 

zlepšování kvality je metoda QFD.      

Metoda QFD (Quality Function Deployment) je metodou umožňující analyzovat vzájemné 

souvislosti mezi tím „CO“ se má udělat a tím, „JAK“ se to má udělat. Využívá principu 

maticového diagramu a nachází uplatnění při plánování kvality výrobků. Umožňuje 

transformovat požadavky zákazníků do konkrétních znaků kvality výrobku, znaky kvality 

výrobku do znaků jakosti dílů, znaky kvality dílů do parametrů procesů, parametry procesů do 

výrobních instrukcí apod.     

V projektu QFD by měli být zapojeni pracovníci marketingu, vývoje, konstrukce, řízení 

kvality, přípravy výroby, výroby, technické kontroly, ekonomického útvaru atd., přičemž pro 

jednostlivé dílčí aplikace lze složení týmu modifikovat.      

Základy metody QFD položil v Japonsku v roce 1966 Y. Akao a poprvé byla aplikována na 

počátku sedmdesátých let minulého století v závodě Mitsubishi Heavy Industry`s Kobe 



20 

 

Shipyards při návrhu tankerů. Poté byla uplatňována v řadě japonských firem, v osmdesátých 

letech se pak rozšířila do USA a dalších zemí.      

Používání metody QFD přináší řadu výhod, ke kterým se například řadí    : 

 Orientace na zákazníka (zvýšení spokojenosti zákazníků vlivem lepšího pochopení 

jejich požadavků a přesnějšího plnění těchto požadavků); 

 Vytváření báze informací pro zdokonalené plánování kvality; 

 Méně konstrukčních a technologických změn; 

 Zkrácení doby vývoje; 

 Dřívější identifikace rizikových oblastí a konfliktních znaků kvality; 

 Méně problémů při rozběhu výroby 

 Nižší náklady na vývoj a na výrobu nových výrobků; 

 Lepší přidělení zdrojů; 

 Méně problémů v distribuční síti; 

 Otevřenost novým koncepcím; 

 Vytváření databáze znalostí; 

 Podpora orientace na TQM. 

K těmto základním výhodám přistupují některé další příznivé aspekty používání metody QFD 

jako jsou: lepší komunikace a spolupráce mezi odbornými útvary, vyšší úroveň vzájemné 

informovanosti, rozvoj týmové práce, efektivnější průzkum trhu apod.      

V praxi se nejčastěji uplatňují dva přístupy k metodě QFD, které se liší počtem 

analyzovaných maticových diagramů     : 

 Přístup R. Makabeho byl zaveden ve firmě Ford a stal se základem tzv. 

čtyřmaticového přístupu Amerického institutu dodavatelů (a). 

 Přístup Y. Akaa, který byl v USA rozpracován B. Kingem (b) využívá 30 maticových 

diagramů (tzv. matice matic). Tento přístup jde mnohem více do hloubky a je vhodný 

zejména u projektů, které vyžadují detailnější pochopení všech aspektů zpracovaného 

návrhu. 
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Metoda QFD se používá nejčastěji pro převod zákaznických požadavků do technických 

parametrů výrobku. Jejím grafickým výsledkem je kombinovaný maticový diagram často 

nazývaný jako „Dům kvality“    . 

Zpracování „Domu kvality“ probíhá v týmu, kde pracovníci marketingu předkládají 

zákaznické požadavky a pracovníci jakosti seznam znaků kvality,  kterými výrobek definují. 

Znaky kvality by měly být měřitelné. Zákaznické požadavky se zaznamenávají do řádků, 

znaky kvality do sloupců diagramu. Aby se každému požadavku zohlednila rozdílná 

důležitost jednotlivých zákaznických požadavků, přiřazuje se váha, která je vyjádřena 

bodovým hodnocením. Dalším krokem je zákaznické hodnocení, jak je organizace schopna 

plnit jednotlivé požadavky v porovnání s konkurencí. Tyto informace jsou nezbytným 

podkladem pro analýzu silných a slabých stránek organizace v porovnání s konkurencí. 

Následně je potřeba analyzovat vzájemné vztahy mezi zákaznickými požadavky a znaky 

kvality. 

Takto získaný maticový diagram už znázorňuje, které znaky kvality znázorňují jednotlivé 

zákaznické požadavky. Analýza zpracovaného maticového diagramu rovněž umožňuje 

identifikovat znaky kvality výrobku, které jsou z hlediska plnění dané množiny požadavků 

zákazníků nejdůležitější     . 

Do „střechy domu kvality“ se zaznamenává míra závislosti jednotlivých znaků kvality 

výrobku.  

K tomu, aby „Dům kvality“ byl dokončen, je potřeba navrhnout „vhodné cílové hodnoty 

znaků kvality navrhovaného výrobku“     . Tyto cílové hodnoty se zaznamenají do základny 

„Domu kvality“. Současně se stanovením těchto cílových hodnot by měly být určeny 

přípustné meze variability, jejichž dosažení by mělo identifikovat splnění požadavků 

zákazníků     . 

3.3.2 Přezkoumání návrhu 

Přezkoumání návrhu představuje dokumentované, vyčerpávající a systematické zkoumání 

návrhu prováděné s cílem vyhodnotit jeho způsobilost plnit požadavky na kvalitu, 

identifikovat problémy, pokud existují, a navrhnout postup jejich řešení.      
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Norma ČSN EN 61160 nám dává doporučení pro praktické provádění přezkoumání návrhu. 

Přezkoumání návrhu se má uskutečnit     : 

 Před vydáním příkazu k přijetí návrhu, aby bylo zajištěno, že je stanoven rozsah práce 

společně se všemi parametry, které je nutné splnit, aby byl návrh přijatelný; 

 Před vypracováním podrobného návrhu, aby bylo zajištěno, že členové týmu návrhářů 

mají bezprostřední znalosti všech podrobných požadavků;  

 Ve vhodných okamžicích během vypracování podrobného návrhu, aby byla 

přezkoumána všechna opatření a byly odsouhlaseny zkušební postupy pro ověření, že 

návrh splňuje požadavky smlouvy. 

Široké spektrum oblastí, které by měly být v rámci přezkoumání návrhu posuzovány, lze 

dokumentovat výčtem vybraných doporučených prvků přezkoumání návrhu     : 

 Schopnost fungovat za očekávaných podmínek používání; 

 Nezáměrná a nesprávná použití (nemůže nesprávné použití produktu vést k nějakému 

nebezpečí?); 

 Plnění požadavků na bezporuchovost, udržovatelnost, zajištěnost údržby a pohotovost; 

 Bezpečnost a slučitelnost s životním prostředím; 

 Soulad s požadavky předpisů; 

 Chování produktu ve vztahu k očekávání lidí; 

 Schopnost zajistit požadované tolerance; 

 Přejímací kritéria (jsou se zákazníkem vyjasněna přejímací kritéria produktu?); 

 Skladovatelnost, snadnost instalace a likvidovatelnost; 

 Bezpečnost při poruše; 

 Analýza možností vzniku vad a jejich následků; 

 Požadavky na označení a instrukce pro uživatele; 

 Vyrobitelnost; 

 Specifikace materiálů a jejich dostupnost. 
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3.3.3 Metoda FMEA návrhu výrobku 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) je důležitým nástrojem přezkoumání 

návrhu a velice efektivní metodou prevence nekvality. Je založena na týmové analýze 

možností vzniku vad u posuzovaného návrhu výrobku nebo procesu, ohodnocení jejich rizika 

a návrhu a realizaci opatření vedoucích ke zlepšení kvality návrhu.      

Metoda FMEA byla vyvinuta v šedesátých letech minulého století v USA a byla původně 

určena pro analýzy spolehlivosti složitých systémů v kosmickém výzkumu (byla vyvinuta 

NASA pro projekt Apollo) a jaderné energetice. Velmi brzy se však začala využívat 

k prevenci výskytu neshod v dalších oblastech, přičemž k největšímu rozšíření došlo zejména 

v automobilovém průmyslu.      

Pomocí FMEA návrhu produktu se zajišťuje co nejúplnější zkoumání návrhu produktu 

s cílem již v etapě návrhu odhalit veškeré nedostatky, které by předpokládaný návrh mohl mít, 

a ještě před jeho schválením realizovat opatření, která by tyto nedostatky odstranila.      

FMEA návrhu výrobku nebo procesu probíhá v těchto základních fázích     : 

 Analýza a hodnocení současného stavu; 

 Návrh opatření; 

 Hodnocení stavu po realizaci opatření. 

Práce týmu začíná seznámením se zákaznickými požadavky a s jednotlivými komponenty 

navrhovaného produktu. Poté se zpracuje přehled možných vad během životního cyklu 

výrobku. Vady popisujeme fyzikálními jevy. U jednotlivých vad je potřeba zanalyzovat 

možné následky. Tým stanoví ke každé vadě možné příčiny. Důležitým předpokladem je, že 

produkt bude vyroben přesně podle návrhu.  

Při hodnocení současného stavu se u jednotlivých možných vad posuzují tři dílčí kritéria     : 

 Význam vady; 

 Očekávaný výskyt vady; 

 Odhalitelnost vady. 
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Po provedení hodnocení vypočítáme rizikové číslo, které nám ukáže, se kterou možnou vadou 

je potřeba dál pracovat. Pokud je rizikové číslo příliš vysoké, je potřeba navrhnout vhodné 

opatření, aby se snížilo riziko těchto vad.  

Návrhy opatření jsou následně předloženy vedoucímu pracovníkovi daného projektu ke 

schválení. Po schválení a realizaci opatření je potřeba zhodnotit nová rizika jednotlivých 

možných vad. Tím dostáváme nová riziková čísla, která hodnotí účinnost provedených 

opatření. Pokud rizikové číslo neklesne pod kritickou hodnotou, je potřeba navrhnout 

účinnější opatření a po jeho provedení opět vypočítat rizikové číslo. 

3.3.4 Analýza stromu poruchových stavů 

Metoda FTA (Fault Tree Analysis) je metodou analýzy spolehlivosti složitých systémů, 

založenou na logické dekompozici určité nebezpečné události (poruchy) na tzv. elementární 

události, která umožňuje na základě odhadu pravděpodobnosti výskytu elementárních událostí 

stanovit pravděpodobnost výskytu nebezpečné události a modifikovat analyzovaný systém 

tak, aby se pravděpodobnost nebezpečné události snížila.      

Může být využívána jak preventivně, tak k vyšetřování již vzniklých problémů. Preventivní 

využití analýzy stromu poruchových stavů je součástí přezkoumání návrhu.      

Metoda FTA byla poprvé použita v roce 1962 firmou Bell Telephone Laboratories a byla 

zdokonalená firmou Boeing     . Ve svých počátcích se nejvíce uplatňovala zejména 

v leteckém průmyslu a v jaderné energetice. Aplikace této metody obvykle následuje po 

analýze FMEA, která je základním krokem pro analýzu chování systému.      

Základním nástrojem metody FTA je strom poruchových stavů, který představuje grafické 

vyjádření vztahu mezi jednotlivými dílčími událostmi (dílčími poruchami) a konečnou 

nežádoucí událostí.     

3.3.5 Hodnocení způsobilosti procesů 

Hodnocení způsobilosti procesů porovnává předepsanou úroveň kvality, obvykle určenou 

toleračními mezemi, se skutečně dosahovanými hodnotami sledovaného znaku kvality a 
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poskytuje důležité informace o vhodnosti navrhovaného procesu pro výrobu daného výrobku. 

    

K hodnocení způsobilosti procesů se používají indexy způsobilosti. 

Pro analýzu způsobilosti procesu na základě měřitelných znaků kvality lze doporučit tento 

postup     : 

1. volba znaku kvality; 

2. analýza systému měření; 

3. shromáždění údajů; 

4. průzkumová analýza shromážděných údajů; 

5. ověření normality sledovaného znaku kvality; 

6. posouzení statistické zvládnutosti procesu; 

7. výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s požadovanými hodnotami. 

Nultým krokem analýzy způsobilosti procesu by měla být podrobná analýza procesu. Tato 

analýza by se měla zaměřit na charakter procesu, jeho rozhodující vstupy a výstupy a na 

identifikaci faktorů, které ovlivňují hodnoty sledovaných znaků kvality.      
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4 Historie a základní údaje o společnosti 

V roce 1935 Ralph Allison založil firmu Audio Development Company (ADC) ve sklepě 

svého domu v jižním Mineapolis, kde vynalezl úplně první ADC produkt, audiometr. Je to 

elektronické zařízení na testování sluchu. Na začátku firma vyráběla většinou jen zesilovače a 

transformátory pro průmyslové použití. V roce 1942 společnost navrhla sofistikovaný audio 

systém pro University of Minnesota a výsledné produkty se staly základním kamenem pro 

vstup do telekomunikací. Firma se časem přejmenovala na ADC Telecommunications, Inc. 

V roce 2010 ji v akvizici koupila společnost Tyco Electronics, později TE Connectivity (dále 

jen TE).     

TE je technologickým lídrem na nejrychleji rostoucím trhu. Jejich výrobky pomáhají připojit 

elektřinu, data a signál k čemukoliv od automobilového a leteckého průmyslu až po 

širokopásmové komunikace, nebo energetické a průmyslové aplikace.     

TE má na celém světě 104 závodů, z toho 34 se nachází v oblasti EMEA (Europe, Middle 

East and Africa – Evropa, Střední východ a Afrika). Závody se rozdělují do jednotlivých 

odvětví, viz Obrázek 6. Pro telekomunikační průmysl v Evropě vyrábí produkty čtyři závody, 

viz Obrázek 7. 

 

Obrázek 5: Logo TE [2] 
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Obrázek 6: Průmyslové odvětví v TE Connectivity 

 

 

Obrázek 7: TE pobočky pro telekomunikaci 
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4.1 Vize organizace 

TE stanovila následující vize, kterých chce dosáhnout    : 

 Být předním partnerem pro naše zákazníky 

 Docílit vynikající návratnost pro naše akcionáře a investory 

 Mít vysoce angažované zaměstnance. 

4.2 Mise organizace 

Misí organizace je zrychlení růstu a posílení základního kapitálu pomocí    : 

 Poskytování mimořádných služeb zákazníkům 

 Posílení vedení v inovacích 

 Vítězství na rozvíjejících se trzích 

 Vedením na trhu inteligentních propojení 

 Rozvojem strategických partnerství a akvizicí 

 Bezchybným výkonem, skvělými lidmi a nastavenými hodnotami. 

4.3 Klíčové hodnoty organizace  

TE na svých stránkách definovala své klíčové hodnoty, což jsou    : 

 Integrita 

 Zodpovědnost 

 Týmová práce 

 Inovace. 
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5 TE v České republice 

Brněnský závod TE byl založen v roce 2005. Na začátku zde pracovalo zhruba 100 lidí na 

výrobní ploše 100 m
2
. V současné době firma zaměstnává přes 700 lidí a vyrábí na ploše přes 

3000 m
2
 a pořád roste. Vyrábí se zde produkty pro telekomunikační průmysl. Závod je 

rozdělen na výrobkové skupiny (viz Obrázek 8 až Obrázek 11). Firma se zaměřuje převážně 

na ruční montáž součástek na bázi mědi a vláknové optiky. Vyrábí se zde veškeré 

komponenty pro datové komunikace od adaptérů, přes optické kabely až po rozváděcí skříně 

pro datová centra    . 

Součástí brněnského závodu je i oddělení R&D&E. Zabývá se návrhem nových nebo úpravou 

stávajících produktů dle požadavků zákazníků. K oddělení patří testovací laboratoř, kde se 

ověřuje shoda s požadavky zákazníka a se zákonnými předpisy. 

 

Obrázek 8: Výrobky skupiny Optical Devices (optické přístroje) 
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Obrázek 9: Výrobky skupiny Copper Connect (měděné součástky) 

 

Obrázek 10: Výrobky skupiny Optical Distribution Frames (optické rozváděcí skříně) 



31 

 

 

Obrázek 11: Výrobky skupiny Boxes (Optické boxy) 

5.1 Výrobková řada BUDI 

Skupina Boxes je poměrně nové oddělení v brněnském závodě. Vyrábí zcela nové řešení pro 

přívod vysokorychlostní sítě do budov. Největší skupina vyráběných produktů je BUDI, která 

má velký potenciál na mezinárodním trhu. 

Název BUDI je zkratka a pochází z výrazu Building Distribution Enclosure a jedná se o 

rozvodové skříně pro užití v budovách. 

BUDI je skupina výrobků kompaktních montovatelných vláknových skříní pro vnitřní a 

venkovní použití. 

Skříňky jsou speciálně navrženy pro rychlé FTTH nasazení a jednoduché připojení. FTTH 

znamená Fiber to the Home. Je formou dodávky optické komunikace, kde se vlákno 

rozprostírá od centrály až po obytný či firemní prostor uživatele. V tomto prostoru může být 

signál šířen dalšími prostředky, jako je kroucená dvojlinka (viz Obrázek 13), koaxální kabel 
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(viz Obrázek 12), technologie PLC (Power Line Communication – viz Obrázek 14), 

bezdrátový způsob (např. WIFI nebo bluetooth) nebo další optické vlákno.     

 

 

Obrázek 12: Koaxální kabel 

 

Obrázek 13: Kroucená dvojlinka 

 

Obrázek 14: Technologie PLC 

Vnější izolace 

Měděná síťka 

Izolace 

Vodivé měděné 

jádro 

Vnější izolace 

Stínění (pouze u STP) 

Dielektrikum 

Vodivé 

dráty 
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Výrobky řady BUDI se vyznačují vysokou variabilitou a dělí se: 

Dle velikosti (viz Obrázek 15): 

 BUDI 2S – nejmenší; 

 BUDI 1S – velmi malé; 

 BUDI S – malé; 

 BUDI M – střední. 

 

Obrázek 15: Rozdělení výrobků dle velikosti [2] 

Dle použití: 

 pro svařované spoje – SP: Patří mezi spoje nerozebíratelné. Ze známých metod se 

nejvíce ujalo a rozšířilo svařování elektrickým obloukem. Detailní technologie sváření 

jsou „tajemstvím“ jednotlivých firem.      

 pro spojování pomocí adaptérů: Tzv. konektorované spoje, se většinou používají 

v ústřednách, případně v místech opakovaných zesilovačů, v menší míře i 

v kabelových trasách při použití kabelů s páskovou strukturou.      

 kombinace předchozích dvou. 

 

 



34 

 

Dle kapacity svarů (BUDI splice with FIST): 

 až 36 svarů – BUDI 2S; 

 až 96 svarů – BUDI 1S; 

 až 168 svarů – BUDI S; 

 až 216 svarů – BUDI M. 

Dle počtu spojení (BUDI Plug-and-Play): 

 až 12 spojů – BUDI 2S; 

 až 32 spojů – BUDI 1S; 

 až 48 spojů – BUDI S; 

 až 96 spojů – BUDI M. 

Dle použitých adaptérů (a konektorů): 

 SC: podporovaný ISO/IEC 11801 

 LC: nová generace konektorů 

Výhody: 

 jednoduchá instalace; 

 kompaktní a flexibilní design; 

 rychlé připojení; 

 rozsáhlý sortiment příslušenství. 

 žáruvzdorný; 

 UV stabilní materiál pro venkovní použití; 

 vodotěsné; 

 možnost instalovat jednotlivé skříňky i kompletní okruhy; 

 kompatibilní s ostatními TE produkty; 

 umožňuje integraci pasivních optických komponentů; 

 umožňuje převod optického signálu na elektrický (převod z optiky na měď); 

 odstranitelné víko; 

 zabezpečení zámkem. 
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6 Popis současného stavu  

Tato část je zpracována v technické zprávě.      

7 Analýza současného stavu 

Tato část je zpracována v technické zprávě.      

8 Projekt BUDI FIXATION 

Tato část je zpracována v technické zprávě.      

8.1 Představení projektu 

Tato část je zpracována v technické zprávě.      

8.2 Průběh projektu 

Tato část je zpracována v technické zprávě.      

9 Návrhy na zlepšení 

Tato část je zpracována v technické zprávě.      

9.1 Aplikace vybraných návrhu na zlepšení 

Tato část je zpracována v technické zprávě.      

 

  



36 

 

Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat možnosti využití metod plánování a zlepšování 

kvality při návrhu a vývoji produktu v organizaci. Zaměřuje se zejména na využití FMEA 

návrhu produktu. 

Vývoj produktu je velice složitý proces, kde z nehmotného nápadu se postupně stává 

hmatatelný produkt. Tento proces může trvat i několik let a mohou na tom pracovat desítky 

lidí. Plánování kvality produktu je proto velice důležité během celého procesu vývoje 

produktu.  

V teoretické části této bakalářské práce bylo představeno několik nástrojů pro plánování 

kvality, včetně FMEA návrhu produktu. V praktické části byla představena společnost TE a 

vybraná výrobková řada. V technické zprávě pak byl popsán průběh projektů na návrh a vývoj 

nových produktů a analýza současného stavu. Dle této analýzy byly navrženy příležitosti ke 

zlepšení, ze kterých několik byl vybrán a demonstrován na konkrétním projektu. 

Společnost TE Connectivity se v Brně zabývá výrobou součástek pro telekomunikační 

průmysl, ale z důvodu neustálého zlepšování kvality zavádí stále nové metody a nástroje. 

Nástroj, jako FMEA návrhu produktu, je v brněnském závodu novinkou a proto je potřeba 

tomu věnovat náležitou pozornost. K tomu, aby byl tento nástroj společnosti nápomocen a 

nebyl jenom povinný, ale nepoužitelný svazek údajů, je potřeba nastavit jeho pravidla, 

hodnocení a průběh.  

Společnost sice všechny tyto náležitosti splnila, přesto se najdou mezery, které je potřeba 

zaplnit pro bezproblémové používání tohoto nástroje. V technické zprávě je uvedeno několik 

návrhů pro zlepšení, které se týkají nástroje FMEA návrhu produktu a dalších, které by při 

správném použití každý návrh produktu zjednodušily a urychlily. 

Věřím, že tato bakalářská práce bude společnosti a hlavně oddělení návrhu a vývoje 

nápomocny při zdokonalování jeho procesů a při rozhodování o zavedení nových metod pro 

zlepšování plánování kvality. 
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