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Abstrakt 

Autor: Karel Hradil 

Název práce: Návrh a realizace opatření ke zlepšení na montážní lince stropních modulů pro 

automobilový průmysl. 

Tato práce se zabývá návrhem a realizací opatření ke zlepšení stavu montážní linky stropních 

modulů pro automobilový průmysl. Teoretická část práce poskytuje vědomostní základnu 

související se zlepšováním kvality, která je navíc doplněna o témata řešená v rámci praktické 

části. Praktická část práce zahrnuje počáteční analýzu zmetkovistosti montážní linky, 

definování příčin nedostatků, realizaci naprav, analýzu a vyhodnocení změn po realizaci 

náprav.  
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Abstract 

Author: Karel Hradil 

The topic: Proposal and Realization of Actions to Improvements at the Assembly Line of 

Ceiling Modules for Automotive. 

This paper describes the proposal and implementation of actions to improve the assembly line 

of ceiling modules for the automotive industry. The theoretical part provides the knowledge 

base related to quality improvement, which is additionally supplemented by themes solved in 

the practical part. The practical part includes an initial analysis of the scrap of the assembly 

line, definition the reasons of deficiencies, implementation of correction action, analysis and 

evaluation of changes after implementation of correction actions. 
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1 ÚVOD 

Každý vlastník společnosti, která nějakým způsobem přeměňuje vstupy na výstupy, touží po 

100% efektivnosti. Nechce vynakládat zdroje na nedostatky. Chce přeměnit veškerý materiál 

na finální produkty. Požaduje nulovou zmetkovitost, plné využití kapacit, maximální prodeje 

a zisky. Ty požadavky jsou v dnešní velmi uspěchané době takřka nedosažitelné. Společným 

jmenovatelem pro obtížnou dosažitelnost zmíněných požadavků je změna.  

Tento nepříznivý efekt změny je možno snadno pozorovat v automobilovém průmyslu, kde se 

jednotlivé automobilky snaží upoutat, přilákat nebo udržet své zákazníky právě změnami, 

kterými se snaží získat výhodu před konkurencí v očích zákazníka. Ať už se jedná o 

„facelift“, zvyšování jízdního komfortu nebo bezpečnosti, vždy je toho docíleno změnou.  

Zaměříme-li se v souvislosti se změnami na nedostatky, respektive na nedostatky produktů, 

procesů a systémů, zjistíme, že jsou jejich nepřímým původcem. Vývoj nových produktů 

vyžaduje i vývoj nových procesů a systémů. Tento vývoj, tato změna jsou limitovány časem, 

ve kterém má nový výrobek být uveden na trh. Tento čas musí být velmi krátký ideálně kratší 

než u konkurence. Na návrháře a konstruktéry je tak vyvíjen obrovský tlak, protože musí ve 

velmi krátkém čase vytvořit nový nebo inovovaný výrobek a pro jeho výrobu je zapotřebí 

vytvořit nové nebo přizpůsobit staré systémy a procesy. Všechny tyto změny jsou prakticky 

dělány za pochodu, protože změna střídá změnu a nezbývá čas na velké přemýšlení o 

provázanosti jednotlivých prvků produktu, procesu nebo systému a ani na hluboké ověření 

robustnosti jejich návrhů před samotnou realizací. To samozřejmě vede k nedostatkům. 

Jedinou možností jak se vzniklých nedostatků zbavit nebo zmírnit jejich účinek je zlepšování. 

Zlepšování produktů, procesů i systémů je onou poslední záchranou zmíněných vlastníků 

společností, protože umožňuje zvyšovat efektivitu prostřednictvím snižování zmetkovitosti, 

snižování ztrát procesů, zkracování prostojů, zvyšování produktivity a zvyšování kvality 

produktů. Díky tomu se zvyšuje prodejnost a maximalizují se jejich zisky.  

Cílem této práce je právě zlepšování, přesněji řečeno, zlepšení procesu montáže stropních 

modulů vyráběných společností Grupo Antolin Ostrava s.r.o.. Důvodem pro realizaci této 

práce byla nutnost redukce nákladů spojených s nekvalitou a zvýšení spokojenosti zákazníka 

a koncových uživatelů.  V teoretické části práce je objasněn pojem zlepšování v souvislosti 

s kvalitou a dále jsou popsány nástroje a metodiky použité v praktické části. Praktická část 

práce obsahuje základní informace o společnosti Grupo Antolin a postup výroby, montáže a 

distribuce stropních modulů. Nosnou část práce představuje analýza zmetkovitosti montážní 
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linky, rozbor nejzávažnějších příčin nedostatků, popis realizovaných opatření a vyhodnocení 

jejich efektu prostřednictvím opětovné analýzy zmetkovitosti.   
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2 ZÁKLADNÍ POJMY A TERMINOLOGIE 

POKA YOKE – jedná se o japonský výraz označující samostatný systém nebo prvek stroje 

znemožňující výskyt specifické neshody. 

JIS / JIT kontejnery – jedná se o specifické označení přepravních kontejnerů pro stropní 

moduly. JIT kontejner slouží k přepravě stropních modulů do sekvenční zóny, kdežto JIS 

kontejner slouží k přepravě stropních modulů ze sekvenční zóny na montážní linku Hyundaie. 

Lera – jedná se o kontrolní přípravek, jež slouží k ověřování správnosti rozměrů stropního 

nosiče a jeho otvorů. 

Facelift – výraz kterým jsou pojmenovávány nově představené automobily, jež se oproti 

předchozímu modelu liší pouze kosmetickými a drobnými změnami. 

Water jet – je řezací zařízení, které k řezání využívá vysokotlakého tenkého paprsku vody.   

Skip – číslo označující provedení stropního nosiče daného projektu.  

Wagon – je interní označení provedení automobilu. Jedná se o verzi modelu s prodlouženým 

zavazadlovým prostorem spíše známou pod označením „Kombi“. 

Barrier net – jedná se plastový prvek stropního modulu, který kryje háčky v karosérii 

sloužící k zavěšení ochranné sítě. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části bude vysvětlen pojem „kvalita“. Budou probrána jednotlivá odvětví kvality 

s důrazem na oblast zlepšování. Dále budou zmíněny nástroje kvality a detailněji rozebrána 

Paretova analýza. Následně bude popsána problematika FMEA, kontrolních plánů, vizuální 

kontroly a totální produktivní údržby. 

3.1 Kvalita 

Kvalita je nezbytnou součástí světa a hraje výraznou roli ve všech aspektech každodenního 

života. Kvalita určuje hodnotu, pročež se stala jedním z podstatných faktorů dnešního trhu. V 

[1] je kvalita definována jako stupeň plnění požadavků souborem inherentních charakteristik. 

Podle [2] je kvalita způsobilost k použití. V [3] nalezneme, že kvalita je shoda s požadavky 

nebo specifikacemi. Podle [4] kvalita představuje vlastnosti produktu, které jsou v souladu 

potřebami zákazníka, čímž zajišťují jeho spokojenost. Poněkud rozpracovanější definici pak 

nalezneme v [5], kde je kvalita vydefinována jako schopnost produktu nebo služby dosáhnout 

nebo převýšit požadavky zákazníka pro zamýšlené použití. 

Podle výše uvedených definic je možno tvrdit že kvalita představuje naplňování požadavků 

zákazníka pomocí inherentních charakteristik a tím zajišťuje jeho spokojenost. Z pohledu 

českého prostředí je kvalita souborem přijatelných nedostatků a kvalitní výrobek nebo služba 

je pak taková, jejíž nedostatky je zákazník ještě a ochoten akceptovat. 

Zajištění vysoké kvality společnostem umožňuje zvýšit spokojenost zákazníků, zajisti 

prodejnost produktu, dosažení výzvy, zvýšení podílu na trhu, přísun peněz, zajištění 

prvotřídních cen, redukci množství chyb, omezení oprav a odpadů, omezení reklamací z pole, 

snížení nespokojenosti zákazníků, omezení inspekcí a testů, zkrácení času potřebného pro 

umístění nového produktu na trh, zvýšení výnosů, kapacit a výkonnosti v dodávání. [4] 

3.2 Trilogie kvality 

Kvalita se člení na tři základní oblasti. 

 Plánování kvality, 

 kontrola kvality a 

 zlepšování kvality.[4] 

Pro dodání kvalitního produktu potažmo služby je nejprve důležité pochopit, co zákazník 
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chce, následně navrhnout produkt, který tuto potřebu naplní a posléze navrhnout proces, který 

bude výrobek s požadovanými parametry schopen vyrobit. Zajištění konformity s požadavky 

zákazníka ve všech těchto fázích spadá do oblasti plánování kvality. Tato oblast je důležitá 

nejen pro spokojenost zákazníka, ale je klíčová zejména z hlediska budoucích nákladů na 

kvalitu potažmo nekvalitu. Opomenutí jakéhokoliv i sebemenšího aspektu ve fázi návrhu a 

vývoje pak ovlivňuje, v závislosti na své povaze, náklady na hodnocení, prevenci, interní 

vady, externí vady a odstraňování následků vad. Z pohledu zákazníka jsou pak ovlivněny 

náklady související s uvedením do provozu, provozem, údržbou, opravami a likvidační 

náklady na konci životního cyklu výrobku. Z nepeněžního pohledu návrh a vývoj ovlivňuje 

bezpečnost, ekologičnost, estetičnost a spolehlivost.[4], [5], [6] 

Z nedostatků fáze plánování kvality, pak vyplývá potřeba kontroly kvality a částečně i potřeba 

zlepšování kvality. Smyslem kontroly kvality je odhalování nedostatků a koordinace jejich 

nápravy. Smyslem zlepšování kvality je odstraňování nedostatků a inovace. [4], [5], [6], [11] 

Zlepšování kvality bude probráno v podkapitole 3.2.1   

Činnosti jednotlivých oblastí jsou stručně popsány v následující tabulce viz tab.1 

Tab.1 Činnosti jednotlivých oblastí kvality [4] 

 

Plánování kvality Kontrola kvality Zlepšování kvality

1. Stanovení kvalitativních 

cílů

Ohodnocení 

dosahované výkonnosti

Prokázání potřeby 

zlepšování

2. Zjištění kdo a kým je 

zákazníkem

Porovnání dosahované 

výkonnosti 

s nastavenými cíli

Ustavení infrastruktury

3. Určení potřeb zákazníků Řešení rozdílů Identifikace projektů 

zlepšování

4. Navrhnout vlastnosti 

produktu tak, aby 

odpovídali potřebám 

zákazníka

Ustavení projektových 

týmů

5. Navrhnout proces tak 

aby byl schopen vytvořit 

produkt požadovaných 

vlastnosti

Poskytnout týmům 

zdroje, trénink a 

motivaci pro:

- Diagnózu příčin

- Stimulaci náprav

6. Ustavení kontrolních 

procesů; Převedení 

plánů do operativy

Ustavení kontroly pro 

udržení výstupů 

zlepšování
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3.2.1 Zlepšování kvality 

Oblast zlepšování kvality zaštiťuje jak nutnost neustálého zlepšování, vyplývající z 

nedostatků produktu a procesu, tak nutnost inovací jako důsledek neustále se měnícího a 

vyvíjejícího se prostředí a požadavků zainteresovaných stran. [4], [6], [11] 

Neustálé zlepšování je nekončící proces obecně popisovaný Demingovým cyklem jinak 

známým také jako PDCA cyklus viz obr.1. 

 

Obr.1 Demingův cyklus [13] 

PDCA cyklus popisuje 4 kroky, v překladu Naplánuj – Vykonej – Zkontroluj – Reaguj. Jedná 

se o všeobecně platný postup zlepšovacího procesu, kdy začínáme naplánováním 

zlepšovacích činností. Následně dojde k realizaci zlepšení a posléze k posouzení dosažených 

výsledků. Poslední fází je reakce na dosažené výsledky, kdy v případě shody s očekávanými 

výsledky standardizujeme nově nabitou úroveň kvality a v návaznosti na neustálé zlepšování 

začínáme plánovat další zlepšovací aktivity, realizujeme je, ověříme, reagujeme na dosažené 

výsledky atd. V případě, kdy shody nebylo dosaženo, naplánujeme nové akce pro dosažení 

kýženého stavu a v duchu Demingova cyklu pokračujeme dále realizací, ověřením efektu a 

reakcí. [4], [5], [6], [13] 

Cyklus je nekončícím, protože v teoretické rovině je stále co zlepšovat. Zvyšování přesnosti, 

snižování zmetkovitosti, redukce odpadů, redukce emisí, řešení proměnlivé kvality vstupního 

materiálu, fluktuace lidí poukazující na slabá místa procesu, nutnost snižování nákladů atd.    
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3.3 Nástroje kvality 

V oblasti kvality se využívá celá řada nejrůznějších nástrojů, které napomáhají pochopení 

problematiky, definování klíčových faktorů, analýze současného stavu, monitorování regulaci 

procesu, plánování, odhalování příčin, popisu procesů apod. Mezi všeobecně uznávané patří 

sedm základních a sedm „nových“ nástrojů kvality.[6] 

Jednotlivé nástroje jsou vypsány níže. 

7 základních nástrojů kvality 

 Kontrolní tabulky a záznamníky, 

 Histogram, 

 Paretův diagram, 

 Vývojový diagram, 

 Išikawův diagram, 

 Bodový diagram a  

 Statistická regulace procesu.[6] 

7 „nových“ nástrojů kvality 

 Afinitní diagram, 

 Diagram vzájemných vztahů, 

 Stromový diagram, 

 Maticový diagram, 

 Analýza údajů v matici, 

 Diagram PDPC, 

 Síťový graf. [6] 

Všechny tyto nástroje jsou využitelné v oblasti zlepšování kvality a jsou aplikovatelné v 

jednotlivých fázích Demingova cyklu (viz kap. 3.2.1). Možnosti jejich aplikace pro jednotlivé 

fáze jsou vyobrazeny níže v tabulce 2. 
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Tab.2 Použitelnost nástrojů kvality v jednotlivých fází PDCA [7], [8] 

 

3.3.1 Paretova analýza 

Jedním v praxi hojně využívaných nástrojů je Paretův diagram. Tento nástroj je postaven na 

objevu italského ekonoma a sociologa Vilfréda Pareta, jež v 19. Století zjistil, že 80% 

bohatství vlastní 20% obyvatelstva. Tuto myšlenku později převzal profesor Juran a 

vydefinoval, že 80% neshod je způsobeno 20% příčin. Toto tvrzení začal nazývat Paretovým 

principem. [5], [6], [9] 

Paretova analýza je využívána pro označení problémů, které je nutno řešit nejdříve, protože 

jejich odstranění nebo snížení bude mít největší dopad na sledovanou problematiku. 

P D C A

Kontrolní tabulky a záznamníky √ √ √ √

Paretův diagram √ √

Išikawův diagram √ √

Statistická regulace procesu √ √ √

Histogram √ √ √

Vývojový diagram √ √ √

Bodový diagram √ √

Afinitní diagram √ √

Stromový diagram √ √ √ √

Analýza údajů v matici √ √

Síťový graf √ √

Diagram vzájemných vztahů √ √ √

Maticový diagram √ √

Diagram PDPC √ √
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Obr.2 Paretův diagram [9] 

Na obrázku 2 je vyobrazen příklad Paretova diagramu zobrazujícího výdaje organizace na 

jednotlivé druhy vad. Z grafu je patrné že vady D a E mohou za 80% všech výdajů a tvoří tak 

životné důležitou menšinu a zbytek vad tvoří užitečnou většinu. V uvedeném příkladu je 

použito pravidlo 80/20, pomocí kterého určujeme, že 20% příčin způsobuje 80% všech 

problémů. Dají se však také využít pravidla 90/10, 70/30, 60/40, 50/50. Pro zachování 

hlavního smyslu nástroje by však mělo platit, že životně důležitá menšina bude menší než 

užitečná většina. [6], [9] 
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3.4 FMEA 

FMEA byla poprvé představena ve vojenském standardu Mil-P 1629 v roce 1949 jako 

procedura pro analýzu následku selhání a jeho kritičnosti. Jejím účelem bylo klasifikovat 

možná selhání v závislosti na jejich dopadu na úspěch mise a bezpečnosti personálu a 

vybavení. Později v 60 letech začala být vyžívána agenturou NASA. V 80 letech se začala 

FMEA využívat v automobilovém průmyslu a postupně si nalezla v uplatnění v nejrůznějších 

odvětvích od potravinářského po zdravotní průmysl. [14] 

Smyslem FMEA je nadefinovat všechna potenciální rizika, ohodnotit je a zamezit jejich 

výskytu nebo omezit jejich dopad. [9], [12], [14]  

 FMEA neboli analýza možných způsobů a důsledků poruch je nejčastěji využívána jako: 

 FMEA návrhu, 

 FMEA procesu nebo 

 FMEA systému. [9] 

Níže na obr.3 naleznete příklad FMEA procesu. 

 

Obr.3 FMEA procesu [9] 

FMEA je týmovým nástrojem a klíčem k jejímu úspěchu je právě tým, jež by měl být 

sestaven z odborníků jednotlivých zainteresovaných oblastí a doporučuje se přizvat i osobu 

mimo oblasti pro poskytnutí rozdílného úhlu pohledu. Realizace FMEA probíhá vždy ve třech 

shodných fázích, kdy nejdříve dojde k analýze a hodnocení současného stavu. Následně k 

návrhu opatření a posléze k hodnocení stavu po realizaci opatření. [9], [12], [14], [15] 

V analytické fázi dojde k nadefinování všech možných vad a jejich možných příčin a 

následků. Následně dojde ohodnocení významu vady, očekávaného výskytu vady a 

odhalitelnosti vady. Všechny faktory jsou obodovány na stupnici od 1 do 10. 10 znamená 

největší význam, nejčastější výskyt a nemožnou odhalitelnost. Hodnocení 1 pak představuje 

opak. Součástí vyhodnocení je také výpočet rizikového čísla, které je součinem bodování 
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významu vady, očekávaného výskytu vady a odhalitelnosti vady. Rizikové číslo jinak známé 

jako RPN, pak nabývá hodnot od 1 do 1000, přičemž čím vyšší číslo tím horší. Ohodnocení 

jednotlivých faktorů a rizikové číslo slouží k rozhodnutí, je-li nutno provést opatření nebo ne. 

V některých přístupech se volí tzv. „kritické rizikové číslo“, které určuje maximální 

přípustnou hodnotu rizikového čísla a tato hodnota je nejčastěji určována popřípadě schválena 

zákazníkem. Volba kritického rizikového čísla, ovšem vede ke snaze týmu vejít se s 

rizikovým číslem pod tuto hranici, což vede k nesprávnému ohodnocení rizika. Dalším 

možným přístupem může být řešení prvních 20% nejvyšších rizikových čísel a po snížení 

rizika plynule přecházet k řešení dalších 20% nejvyšších rizikových čísel, čímž je vyvíjen tlak 

na neustálé zlepšování procesu. Pří vyhodnocení je také nutno přihlédnout i k jistým 

specifikům interpretace bodování, která jsou znázorněna v tabulce 3. [9], [12], [14], [15] 

Tab.3 Specifika při vyhodnocování rizika [9] 

  

Ve fází stanovování opatření může ovlivnit pouze dva faktory. Výskyt a odhalitelnost. Výskyt 

můžeme snížit například zavedením POKA-YOKE a odhalitelnost pak přidáním nebo 

zlepšením kontroly. Po stanovení opatření se určí osoba odpovědná za realizaci opatření a 

termín splnění. Po realizaci opatření přichází na řadu poslední fáze opětovného vyhodnocení 

rizika, přičemž platí, že pokud se nám nepodaří dosáhnout přijatelného rizika, pokračujeme ve 

stanovování náprav do dosažení přijatelného stavu. [9], [12], [14], [15] 

3.5 KONTROLNÍ PLÁN 

Kontrolní plán je důležitou součástí plánu kvality a jeho hlavním smyslem je určit co, jak, kde 

a jak často se má kontrolovat. Běžně se využívá prototypový, předvýrobní a výrobní plán, 

přičemž oblast použití je patrná z jejich názvu. [16], [17] 

Kontrolní plán vychází zejména z vývojového diagram procesu, FMEA a zvláštních znaků. K 
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jeho realizaci se pak přistupuje týmově ve skupině zainteresovaných odborníků, přičemž se 

využívá informací z přezkoumání návrhu, výsledků auditů a předchozích zkušeností s 

obdobnými produkty (Reklamace, úzká místa procesu …). [16], [17] 

Kontrolní plán běžně obsahuje: 

 Číslo a název dílu, 

 číslo a popis operace, 

 znaky produktu a procesu, 

 zvláštní znaky, 

 specifikace a tolerance produktu a procesu, 

 kontrolní metoda, 

 rozsah výběru, 

 četnost kontroly a  

 plán reakce. [16], [17] 

Po vyhotovení kontrolního plánu pak dochází k jeho rozpracování do kontrolních směrnic 

jednotlivých pracovišť. 

3.5.1 Vizuální kontrola 

Vizuální kontrola je specifickým druhem kontroly, který využívá lidského zrakového aparátu. 

Kvůli své podstatě vizuální kontrola nezajišťuje 100% detekci a její úspěšnost ovlivňuje celá 

řada faktorů. Mezi klíčové faktory patří: 

 Osvětlení, 

 čas dostupný pro kontrolu, 

 zkušenosti, dispozice, rozpoložení a motivace kontrolora, 

 zpětná vazba o účinnosti kontroly a školení, 

 velikost objektu kontroly, 

 podstata, četnost a variabilita kontroly, 

 pracovní prostředí (teplota, vlhkost, čistota vzduchu …), 
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 organizace práce (přestávky, rotace operátorů, směna …), 

 atd. [10] 

Mezi faktory nejvíce ovlivňující výsledky vizuální kontroly patří osvětlení, čas dostupný pro 

kontrolu a zkušenost kontrolora. Pro osvětlení je nejdůležitější barva a intenzita osvětlení 

obojí se volí s ohledem na maximální kontrast vyskytujících se vad. Čas pro kontrolu by měl 

být samozřejmě pokud možno co největší. V naprosté většině případů je však limitován 

výrobním taktem. Z toho důvodu je nejlepší nadefinovat časově nejefektivnější techniku 

kontroly a vštípit jí kontrolorům. Co se zkušeností kontrolorů týče, rozhodujícím hlediskem je 

samozřejmě čas. Podstatně je však můžeme ovlivnit patřičným tréninkem a neustálým 

přeškolováním po zjištění průchodu defektu. [10] 

3.6 TPM 

TPM neboli Totální produktivní údržba zařízení je filozofií a souborem technik zajišťující 

dosažení a udržení vysoké provozuschopnost strojů a zařízení, zkrácení časů potřebných pro 

jejich přestavování, minimalizaci výskytu nehod a nulovou zmetkovitost. Základní myšlenkou 

je přenesení údržbářských činností na obsluhu stroje, přičemž se vychází z faktu, že obsluha 

stroje je jako první schopna odhalit abnormality v chování stroje a zamezit vzniku poruchy 

anebo včasným varováním omezit dopady a časové ztráty na minimum. [18], [19] 

Mezi základní prvky TPM patří přenesení základních údržbářských aktivit jako je čištění, 

mazání a základní diagnostika poruch stroje a odstraňování lehkých závad přímo na obsluhu 

stroje. Jedná se o sdílení odpovědností mezi údržbářem a obsluhou stroje. Sdílení 

odpovědnosti za bezporuchovost i dosahovanou výkonnost. Dalším prvkem je nutná motivace 

a trénink obsluhy a údržby strojů. Neposlední v řadě je neustále zlepšování v oblasti snižování 

prostojů a omezování zmetkovitosti prostřednictvím malých zlepšovacích týmů. Dále pak 

zvyšování účinnosti strojů za pomocí odstraňování 6 velkých ztrát, a posledním prvkem je, 

aplikace preventivní a prediktivní údržby.[6], [18] 

Veškerá výše zmíněná fakta jsou teoretickým východiskem pro praktickou část diplomové 

práce.  
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4 Výroba, montáž a doručování stropních modulů 

Výroba stropních modulů je realizována společností Grupo Antolin, která se zabývá výrobou 

celé řady interiérových dílů pro automobily nejrůznějších značek. Portfolio společnosti je 

tvořeno stropními moduly, dveřními moduly, sedadly, interiérovým osvětlením, kryty 

sloupků, prvky palubních desek, hlukovými izolacemi a pohlcovači vibrací. Grupo Antolin 

má 120 výrobních továren a působí ve 25 zemích po celém světě a její historie se datuje od 

roku 1950. 

Grupo Antolin Ostrava je pobočkou vyrábějící stropní nosiče pro automobilky Volkswagen, 

Audi, Opel, Porsche, Renault, Hyundai a Kia, přičemž výroba je soustředěna ve dvou 

výrobních halách. Na první hale jsou vyráběny stropní nosiče pro Hyundai a Kia a na hale 

druhé se vyrábí zbytek. První hala kromě výroby stropních nosičů zajišťuje i montáž všech 

nezbytných komponent pro vytvoření stropního modulu pro automobilku Hyundai. Montážní 

linka zásobuje automobilku Hyundai v Nošovicích 1300 kusy stropních modulů denně, což je 

zhruba 300 000 stropních modulů ročně. Jedná se o moduly pro modely ix20, i30 a ix35 viz 

obr.4. 

 

Obr.4 Hyundai ix20, i30 a ix35 [20], [21], [22] 

4.1 Základní koncept 

Vyhotovení stropních modulů pro Hyundai je na první hale zajišťováno výrobní a montážní 

linkou, přičemž jsou následně doručovány do sekvenční zóny, odkud putují přímo na linku 

zákazníka. V následujících podkapitolách budou popsány základní koncepty jednotlivých 

úseků a proces vyhotovení od první výrobní operace až po doručení zákazníkovi. Pro 

ucelenost je koncept vyobrazen na následujícím obrázku viz obr.5. 

 

Obr.5 Základní koncept 
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4.1.1  Koncept výrobní linky 

Výrobní linka nosičů se skládá ze čtyř sublinek. Dvě sublinky slouží k výrobě nosičů se 

střešním oknem a dvě zbývající k výrobě nosičů bez střešního okna. Na linkách se vyrábějí 

nosiče pro projekty JC (ix25), GD (i30), EL (ix35) a nosiče pro projekty automobilky KIA. 

Všeobecně platí, že linka je tvořena válečkovačem, vodní kabinou, lisem, „waterjetem“ a 

linky pro nosiče se střešním oknem jsou navíc vybaveny Umbukem, strojem přehýbajícím 

látku v oblasti střešního okna. 

Nosiče jsou vyráběny na základě výhledových plánů obdržených od zákazníka s přihlédnutím 

k velikosti zásob uvažovaných referencí na výrobním skladě. Jedná se tedy o výrobu na sklad. 

4.1.2 Koncept montážní linky 

Montážní linka stropních modulů je složena z 3 sublinek pro projekty EL (ix35), GD (i30), JC 

(ix25). Koncepčně je každá linka tvořena vysekávacím stolem, několika montážními stoly a 

kontrolním stolem. 

Stropní moduly jsou montovány podle aktuálních požadavků zákazníka. Kdy na základě 

informací o karosériích vystupujících z lakovny, jsou na montážní linku zasílány specifikace 

stropních modulů, které mají být smontovány. Od obdržení informace o specifikaci, po 

montáž do automobilu uplyne šest hodin. V tomto čase je nezbytné stropní modul 

zkompletovat, přepravit do Hyundaie do sekvenční zóny a následně transportovat na výrobní 

linku. 

Stropní moduly pro EL projekt je vyobrazen na následujícím obrázku (viz obr.6). 

 

Obr.6 Stropní modul pro EL projekt 
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4.1.3 Koncept sekvenční zóny 

Sekvenční zóna je plocha pronajatá společností Grupo Antolin přímo v montážní hale 

Hyundaie a slouží jako vyrovnávací sklad zajišťující doručování dílů na montážní linku 

zákazníka. Smyslem je pokrýt výpadky a zpoždění v montáži a dopravě. V sekvenční zóně je 

zásoba cca 400 stropních modulů, které stačí na pokrytí šestihodinové poptávky. Sekvenční 

tým je tvořen několika logistiky, kteří zajišťuji manipulaci se stropními moduly a jejich 

dopravu na montážní linku, a rezidentem, který je spojovacím článkem mezi Grupo 

Antolinem a Hyundaiem a spadá pod oddělení kvality. 

4.2 Postup výroby stropních modulů a jejich doručení zákazníkovi 

Stropní modul je vyráběn ve dvou hlavních fázích viz obr.7. První fází je výroba nosiče, což 

je vlastně holý strop bez namontovaných komponent. Druhou fází je montáž komponent na 

vyrobený nosič.  

 

Obr.7 Fáze výroby stropního modulu 

4.2.1 Výroba nosiče 

Výroba nosiče se liší podle verze stropu, se střešním oknem a bez střešního okna, a podle 

projektu. Všechny typy nosičů se skládají z polyuretanové desky, rohože ze skelného vlákna, 

papíru a látky viz obr.8. 

 

Obr.8 Vrstvy nosiče 
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Výroba nosiče bez střešního okna začíná umístěním polyuretanové desky na dopravník, který 

ji dopraví do válečkovače, což je zařízení které nanáší na polyuretanovou desku lepidlo. Po 

projetí válečkovačem operátor přidá vrstvy skelné rohože a papíru. Vzniklý polotovar na 

dopravníku projede vodní kabinou, kde je rovnoměrně postříkán definovaným množstvím 

vody. Následně je na další pozici před lisem přidána vrstva krycí látky a vzniklý celek je 

vložen do lisu. V lisu získá polotovar tvar nosiče, přičemž zbývá odstranit část materiálu po 

obvodu, který primárně slouží pro správné napnutí materiálu při lisování. Na další pozici 

dojde k ořezání vodním řezákem, který odřeže přebytečný materiál pomocí vodního paprsku a 

zároveň vyřeže otvory pro stropní madla, lampy apod. v závislosti na vyráběné referenci. Na 

stanovišti za řezákem dojde k odstranění přebytečného materiálu, vizuální kontrole a označení 

nosiče výrobním štítkem. Takto vyhotovený nosič je následně vložen do transportní klece a 

po jejím zaplnění odvezen do skladu, čekajíc na další zpracování.   

Postup výroby je zjednodušeně vyobrazen na obr.9. 

 

Obr.9 Postup výroby nosiče bez střešního okna 

VSTUPUJÍCÍ MATERIÁL POPIS OPERACE VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ 
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4.2.2 Montáž komponent 

Postup montáže se liší podle projektu a verze stropu. Všeobecně platí, že na nosič jsou 

namontovány a nalepeny elektronické komponenty a jiné funkční prvky, kabeláže a 

polyethylenové pěny. Proces montáže stropních modulů bude v následujících řádcích popsán 

na GD lince na stropním modulu bez střešního okna. 

Po obdržení informace o stropních modulech které mají být smontovány, je podle požadované 

specifikace vytisknut montážní štítek, který obsahuje informace o tom, jaké komponenty mají 

být na nosič namontovány. Štítek je přenesen na vysekávací stůl, kde je naskenován, přičemž 

se na monitoru objeví, jaký typ nosiče má operátor pro montáž použít. Patřičný nosič je 

následně vyndán z transportní klece a zkontrolován neobsahuje-li nějaké defekty viz obr.10. 

 

Obr.10 Vstupní kontrola nosiče 

Po kontrole je nosič umístěn na vysekávací stůl, je na něj přilepen montážní štítek a v 

závislosti na specifikaci jsou vyseknuty otvory pro mikrofon a interiérové lampy viz obr.11. 
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Obr.11 Vysekávací stůl 

 Následně je namontován mikrofon a strop je předán na další stanoviště viz obr.12. 

 

Obr.12 Montáž mikrofonu 
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Na tomto stanovišti dojde k přilepení polyethylenových pěn a přilepení rámečku pro 

středovou interiérovou lampu viz obr.13. 

 

Obr.13 Lepení pěn 

Na dalším pracovišti jsou nalepeny kovové rámečky pro zbylé interiérové lampy a je zde 

naneseno lepidlo pro kabeláž viz obr.14.  

 

Obr.14 Nanesení lepidla pro kabeláž 
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Další stanoviště zajišťuje lepení kabeláže, připojení konektorů a přelepení kabeláže 

samolepícími pěnami viz obr.15.  

 

Obr.15 Lepení kabeláže 

Posledním pracovištěm je kontrolní stůl. Na stole jsou domontovány lampy a ukotvovací 

kolíky. Stůl je vybaven světelnými a indukčními senzory, které kontrolují přítomnost 

jednotlivých komponent. Dále se kontroluje připojení mikrofonu a lamp, funkčnost lamp a 

dokončený strop je zkontrolován, zda-li nemá nějaké vizuální nedostatky viz obr.16. 

 

Obr.16 Kontrolní stůl 
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Po kontrole je modul naložen do transportního kontejneru viz obr.17 

 

Obr.17 Nakládaný kontejner 

Zjednodušeně je proces vizuálně znázorněn na následujícím obrázku viz obr.18. 

  

Obr.18 Popis výroby stropního modulu GD bez střešního okna 

VSTUPUJÍCÍ MATERIÁL POPIS OPERACE VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ 
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4.2.3 Transport 

Stropní moduly jsou transportovány v tzv. JIT kontejnerech viz obr.19 níže. Najednou se 

přepravuje 81 stropních modulů, v devíti kontejnerech, po devíti kusech v každém z nich. 

Každý smontovaný strop je po finální kontrole vložen do kontejneru. Když je kontejner plný, 

asistent vedoucího směny naskenuje všechny stropní moduly v daném kontejneru popořadě 

od zdola nahoru, následně je vytištěn kontejnerový list, kde jsou vypsány jednotlivé 

specifikace naložených stropních modulů a je zde číslo a čárový kód kontejneru. Kontejner je 

posléze na základě zmíněného čárového kódu naskenován do kamionu a spolu s osmi dalšími 

kontejnery přepraven do Hyundaie. 

4.2.4 Sekvenční zóna 

V Hyundaii jsou kontejnery vyloženy z kamionu a převezeny do sekvenční zóny, kde jsou 

uskladněny na pozice uvolněné prázdnými kontejnery. Každá pozice má své označení a 

čárový kód. Při uskladnění nového kontejneru se naskenuje čárový kód pozice a kontejnerový 

lístek na kontejneru, čímž dojde ke spárování stropních modulů v kontejneru s danou pozicí. 

Tato informace je pak použita při sekvencování stropů, kdy operátor zajištující manipulaci 

dostane pokyn, na jakou skladovou pozici má dojít a kolikátý stropní modul má z daného 

kontejneru vytáhnout. Tento strop následně přinese a vloží na přesně definovanou pozici do 

tzv. JIS kontejneru viz obr.19. JIS kontejnery jsou používány pro doručování stropních 

modulů přímo na montážní linku Hyundaie. Ve chvíli, kdy je JIS kontejner plný, nalepí se na 

jednotlivé stropy sekvenční štítky a dojde k jejich naskenování. Vždy se skenuje štítek 

sekvenční a štítek montážní, aby se ověřilo, zda byl naložen správný stropní modul a tím se 

zamezilo namontování jiného stropního modulu, než byl vyžádán do auta. Na linku se 

následně JIS kontejnery vozí po dvou a operátoři na lince z nich vybírají stropní moduly v 

definovaném pořadí a montují je do auta.  

 

Obr.19 JIS a JIT kontejnery 

JIS kontejner 
JIT kontejner 
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4.3 Identifikace a sledovatelnost 

Identifikace je zajišťována štítky s čárovými kódy. Každý stropní modul má dva štítky. První 

štítek je štítkem výrobním, který kromě čárových kódů obsahuje informace o vodním řezáku 

na kterém byl vyřezán, datu a čase výroby, verzi a barvě nosiče, SAPovém čísle, sériovém 

čísle konkrétního nosiče, modulu a skipu viz obr.20. 

 

Obr.20 Výrobní štítek 

Druhý štítek je montážní štítek, který kromě čárových kódů obsahuje informace o specifikaci 

stropního modulu, sériovém čísle, výkresovém čísle, provedení, kabeláži, datu a čase tisku 

štítku, modelu, dodavatelském kódu a směně, která stropní modul montovala viz obr.21. 

 

Obr.21 montážní štítek 

Výrobní štítek je na nosič nalepen až po dokončení jeho výroby a zajišťuje tak jeho přesnou 

identifikaci. Navíc je podle data a času možno dohledat, jací operátoři nosič vyráběli a jaká 

šarže vstupních materiálů byla při jeho výrobě použita. Oproti tomu montážní štítek se na 

nosič lepí na začátku procesu a kromě identifikace stropu slouží také jako průvodka, přičemž 

na něm je uvedeno provedení daného stropního modulu.  
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5 Analýza výchozího stavu montážní linky 

Před samotným zlepšováním montážní linky bylo nejprve nutné určit, v čem tkví největší 

problémy. Východiskem byla analýza zmetkovitosti na montážní lince, přičemž byly 

sledovány dvě základní oblasti: 

1. Problémy s detekcí 

2. Problémy procesní kvality 

Zmetkovitost na montáž lince se dělí do dvou základních kategorií na zmetky zachycené na 

vstupu a zmetky zachycené na výstupu. Zmetky zachycené na vstupu jsou nosiče s 

neopravitelným defektem, které nebyly zachyceny výstupní kontrolou výrobní linky anebo 

byly poškozeny transportem. Zmetky zachycené na výstupu jsou rozpracované nebo 

dokončené stropní moduly, které byly poškozeny v průběhu montáže, anebo musely být 

vyřazeny z důvodu neshodného nosiče nezachyceného na vstupu. 

Výchozí analýza zmetkovitosti zahrnovala data za první čtyři měsíce roku 2014, přičemž 

sledovanými hodnotami byly zmetky výrobní linky zachycené a nezachycené na vstupu 

montážní linky, což bylo ukazatelem účinnosti vstupní kontroly, a zmetkovitost montážní 

linky oproštěná o zmetky nezachycené na vstupu, což bylo ukazatelem nedostatků samotné 

linky. Navíc bylo sledováno množství neshodných kusů zachycených v sekvenční zóně, 

množství zákaznických reklamací a množství reklamací z pole za sledované období pro 

sledování účinnosti výstupní kontroly a výstupů linky před zlepšením. 

Množství a procentuální vyjádření nezachycených zmetků na vstupu je vyobrazeno v grafu1. 

 

Graf.1 Účinnost vstupní kontroly _ leden - duben 
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Od ledna do dubna vstupní kontrolou prošlo 1614 kusů zmetků, z čehož bylo zachyceno 1485 

zmetků a nezachyceno 129 zmetků. Za sledované období byla tedy účinnost vstupní kontroly 

92,01% viz tab.4. 

Tab. 4 Shrnutí výsledků 

 

Množství a procentuální vyjádření nezachycených zmetků na výstupu je vyobrazeno v grafu 

2. 

 

Graf.2 Účinnost výstupní kontroly 

Za sledované období výstupní kontrolou prošlo 691 kusů zmetků, z čehož bylo zachyceno 606 

zmetků a nezachyceno 85 zmetků, z nichž bylo 36 zachyceno v sekvenční zóně, 2 zachyceny 

Hyundaiem a 47 zachyceno až koncovým zákazníkem. Za sledované období byla tedy 

účinnost výstupní kontroly 87,7% viz tab.5. 

Tab. 5 Shrnutí výsledků 

 

Jako více než vhodný analytický nástroj pro rozbor zmetkovitosti montážní linky byla zvolena 

Paretova analýza viz graf 3. 

Zachyceno na vstupu 1485 ks

Nezachceno na vstupu 129 ks

Účinnost kontroly 92,01 %

L

Data

Zachyceno na výstupu 606 ks

Nezachceno na výstupu 85 ks

Účinnost kontroly 87,70 %

Data
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PARETOVA ANALÝZA VAD MONTÁŽNÍ LINKY 

 

Graf.3 Paretova analýza vad montážní linky 

V jednotlivých sloupcích analýzy jsou vady uvedeny podle číselného označení z katalogu vad 

viz obr.22. Z analýzy je patrné, že více než 70% zmetkovitosti je tvořeno vadami 1080 

(škrábanec), 1110 (špína) a 1020 (kontaminace lepidlem). 

 

Obr.22 Katalog vad 

Pro úplný rozbor bylo nezbytně nutné aplikovat Paretovu analýzu na zmetkovitost podle 

jednotlivých projektů viz grafy 4, 5 a 6. 
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PARETOVA ANALÝZA VAD MONTÁŽNÍ LINKY - PROJEKT EL 

 
Graf.4 Paretova analýza vad montážní linky - EL projekt 

Projektu EL dominují stejné 3 vady jako u celkové analýzy tedy, 1080 (škrábanec), 1110 

(špína) a 1020 (kontaminace lepidlem). 

PARETOVA ANALÝZA VAD MONTÁŽNÍ LINKY - PROJEKT GD 

 

Graf.5 Paretova analýza vad montážní linky – GD projekt 

U projektu GD způsobují největší problémy 1080 (škrábanec), 1195 (vytažená nit) a 1110 

(špína). 

PARETOVA ANALÝZA VAD MONTÁŽNÍ LINKY- PROJEKT JC 

 

Graf.6 Paretova analýza vad montážní linky – JC projekt 
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Projekt JC má největší problémy s vadami 1080 (škrábanec), 1020 (kontaminace lepidlem) a 

1040 (zlomený strop). 

V tabulce 6 je vidět shrnutí výsledků jednotlivých Paretových analýz. 

Tab.6 Shrnutí výsledků Paretových analýz  

 

5.1 Rozbor a popis příčin největších vad podle Paretovy analýzy 

Z výsledků Paretových analýz se dá všeobecně tvrdit, že největším problémem napříč všemi 

projekty je škrábanec (1080). Udělat škrábanec na stropní látce není nijak zvlášť těžké. 

Všechny škrábance na stropech jsou způsobeny neopatrnou manipulací. Samozřejmě je 

zřejmé, že stropnice se musely poškrábat o nějakou ostrou hranu. Při nepřetržité výrobě není 

na opatrnou manipulaci čas, nehledě na fakt, že stropy jsou poměrně velké co do plochy, což 

činí manipulaci ještě obtížnější.   

Další na prvních místech vyskytující se vadou je špína (1110). Stropnice se na montážní lince 

mohou zašpinit od montážních stolů, rukou, potažmo rukavic operátorů a samozřejmě při 

manipulaci zavaděním o regály stoly a podobně. 

Neméně významnou vadou je kontaminace lepidlem (1020). Ke kontaminaci může, stejně 

jako k zašpinění, dojít přímo na montážních stolech a při manipulaci, kdy stačí zavadit o 

trysku lepící pistole a okamžitě dojde k potřísnění. 

Projekty JC a GD mají navíc své specifické vady, které vyplývají z materiálu použitého při 

jejich výrobě. U GD projektu se objevuje vytažená nit (1195). Jedná se o vadu, kdy dojde k 

vytažení vlákna z vazby látky a tím dojde k narušení její struktury. K vytažení nitě dochází na 

vysekávacím stole, kdy na vysekávacím noži nebo matrici vlivem používání dojde k 

přílišnému opotřebení a nedojde k přestřižení všech vláken, která se pak dále natahují až do 

EL GD JC Celkem

1.
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přetržení, ke kterému většinou dojde ve vzdálenosti do 1 centimetru od místa střihu. Přetržené 

vlákno je vytaženo spolu s odstřižkem, přičemž v místě, kde vlákno chybí, vznikne viditelná 

prohlubeň, což samozřejmě činí nosič nepoužitelným. Další často se vyskytující příčinou je 

zachycení vlákna přetokem lepidla, kdy při odtržení lepidla dojde k vytažení nitě. Jiná 

specifická vada je typická pro JC projekt. Jedná se o zlomený strop (1040). Ke zlomení může 

dojít opět neopatrnou manipulací a při zatlačování komponent, speciálně kabeláže, do lepidla. 

Příčiny jednotlivých vad jsou shrnuty v následující tabulce viz tab.7. 

Tab.7 Příčiny vad 

 

Všechny výše zmíněné vady plynou z určitých nedokonalostí nastaveného systému. Tyto 

nedokonalosti se dají eliminovat nebo se jejich působení dá do určité míry omezit vhodnými 

činnostmi.  

  

Projekty Vada Příčina

1080

(Škrábanec)
Neopatrná manipulace, ostré hrany na lince

1110

(Špína)

Špinavé výrobních zařízení, špinavé ruce 

operátorů 

1020

(Kontaminace 

lepidlem)

Výrobních zařízení nebo rukavice operátorů od 

lepidla, od lepící pistole

1080

(Škrábanec)
Neopatrná manipulace, ostré hrany na lince

1195

(Vytažená nit)

Vytažení vysekávacím mechanismem nebo při 

odtržení přetoku lepidla 

1110

(Špína)

Špinavé výrobních zařízení, špinavé ruce 

operátorů 

1080

(Škrábanec)
Neopatrná manipulace, ostré hrany na lince

1020

(Kontaminace 

lepidlem)

Výrobních zařízení nebo rukavice operátorů od 

lepidla, od lepící pistole

1040

(Zlomený strop)
Neopatrnost při manipulaci a lepení komponent

GD

JC

EL
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6   Nápravná opatření 

Jedním z prvních logických kroků na cestě ke zlepšení kvalit montážní linky bylo zvýšení 

šanci na odhalení nedostatků. Detekce sama o sobě samozřejmě problémy neřeší, ale pomáhá 

je odhalovat a pojmenovat a je tak výchozím bodem k jejich vyřešení. Navíc také hraje 

důležitou roli při ochraně zákazníka od nedokonalostí výrobního systému. 

Následným logickým krokem bylo vyřešení nedostatků výstupů linky, v rámci čehož bylo 

nutno vyřešit otázky způsobu a dosahování zajišťování kvality, primární údržbu a operativní 

dohled na kvalitu na lince. 

Na obr.23 je vyobrazeno schéma znázorňující provázanost jednotlivých akcí a nedostatků 

zjištěných analýzou výchozího stavu montážní linky. 

 

Obr.23 Schéma nedostatků a náprav 

6.1 Zavedení pravidelné přejímací kontroly doručovaných stropů 

Pro zvýšení šancí na zachycení nevyhovujících stropů bylo nejprve nutné v maximální možné 

míře využít rezidentů v sekvenční zóně, kteří provádějí kontrolu přímo v prostředí a 

podmínkách zákazníka. Tato kontrola má mnoho výhod. Jednou z nich je bezesporu vyšší 

stupeň odfiltrování zákazníka od nevyhovujících stropních modulů a s tím související snížení 
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počtu zákaznických reklamací, což je dobré pro jméno firmy a značně se snižuje množství 

práce, která by musela být provedena při odhalení vady zákazníkem. Další nespornou 

výhodou je zákaznický pohled na kvalitu, protože rezidenti vědí, co je možné na linku pustit a 

co už ne. Pro zužitkování této výhody byla zavedena pravidelná přejímací kontrola 

doručovaných stropů. 

Před zavedením bylo potřebné zjistit časové dispozice rezidentů. Z toho důvodu rezidenti 

denně vyplňovali průběh směny příklad viz obr.24. 

 

Obr.24 Průběhu směny z 9.2 2014 

Na základě informací získaných po měsíci vyplňování bylo stanoveno, že dostupný čas pro 

kontrolu doručovaných stropů je průměrně 90 minut. Pro tento čas bylo zapotřebí stanovit 

takový objem a frekvenci kontroly, aby se průřezově napříč celou směnou zkontrolovalo co 

nejvíce stropů, pokud možno co nejdůkladněji a kontrolu bylo možno provádět ve 

stanoveném rozsahu i při vyšší vytíženosti při plnění ostatních pracovních úkolů rezidenta. 

Do sekvenční zóny jezdí za směnu 6 kamionů každý s 9 kontejnery s 9 stropními moduly v 

každém z nich. Pro zajištění dostatečného průřezu kontroly bylo stanoveno, že se bude 

kontrolovat 5 dodávek, přičemž z každé dodávky si rezident náhodně vybere 5 kontejnerů a z 

každého z nich si náhodně vybere 3 stropní moduly, čímž se zajistila kontrola v požadovaném 

objemu 75 kusů za směnu. 

Pro kontrolu byl vyhotoven jednoduchý záznamník rozdělený do 4 hlavních sloupců. 

Dodávka, pozice v JIT, stav stropnic a popis nalezené s neshody. 

Do „Pozice v JIT“ se vyplňuje pozice nově dovezených kontejnerů, protože nové kontejnery 

se zaváží na volné pozice a ty se ne vždy vyskytují vedle sebe. Proto logistik dovážející 
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kontejnery na pozice zapíše do záznamníku, na jaké pozice kontejnery dovezl. Rezident 

posléze obejde vypsané pozice a provede kontrolu. 

Do „Stav stropnic“ rezident vypisuje výsledek kontroly, buďto OK nebo NOK. V případě 

nalezení neshody pak do kolonky „Popis nalezené neshody“ popíše daný nedostatek. 

Příklad vyplněného záznamníku je vyobrazen níže viz obr.25. 

 

Obr.25 Záznam pravidelné přejímací kontroly dodávek z 9.4.2014 

Celý postup pravidelné přejímací kontroly dodávek je popsán níže. 

6.1.1 Postup pravidelné přejímací kontroly dodávek kontroly 

Při zavážení kontejnerů z nově příchozí dodávky logistik zapíše pozice zavezených 
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kontejnerů do formuláře "PRAVIDELNÁ PŘEJÍMACÍ KONTROLA DODÁVEK - 

ZÁZNAM". Rezident si na základě známých pozic nově příchozích kontejnerů náhodně 

vybere 5 kontejnerů ke kontrole. Z každého z 5 vybraných kontejnerů si rezident náhodně 

vybere 3 stropy, které důkladně zkontroluje (tzn. pohledová strana bez vad a nedostatků, 

nepohledová strana - správný počet a pozice všech komponent, dostatečná přilnavost všech 

komponent, bez vad a nedostatků). Každý zkontrolovaný strop rezident označí na montážním 

štítku specifickou značkou (iniciály rezidenta). Má-li některý z kontrolovaných stropů 

nedostatek, rezident následně provede kontrolu všech zbývajících stropu ze stejného 

kontejneru. Výsledky kontroly rezident zapíše do formuláře. V případě neshody je do patřičné 

kolonky zaznamenán popis neshody, rezident opatří patřičnou foto dokumentaci a strop, 

pokud je to možné, opraví nebo vyřadí do šrotace. Následně po těchto akcích okamžitě 

informuje Inženýra kvality, montážní linku a vedoucího montážní linky o zjištěné neshodě a 

provede záznam do "Main problem list". 

Všichni rezidenti byli seznámeni s pravidly a postup pravidelné přejímací kontroly dodávek, 

což stvrdili svým podpisem viz obr.26. 

 

Obr.26 Postup a pravidla pravidelné přejímací kontroly dodávek 

6.2 Zlepšení osvětlení 
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Jelikož stropní moduly jsou pohledovými díly, je důležité, aby byly bez vizuálních vad 

zejména na pohledové straně stropu. Proto je operátory na montážní lince prováděna vizuální 

kontrola nosičů na vstupu hotových stropnic na výstupu linky. Vstupní kontrola je 100% 

postavena na vizuální kontrole prováděné operátory. Vizuální kontrola na výstupu je jediným 

prostředkem pro odhalení nedostatků na pohledové straně modulu. Pro vizuální kontrolu je 

kromě správné techniky také nezbytné řádné osvětlení. Osvětlení o správné barvě a 

dostačující intenzitě. Při pokusech bylo zjištěno, že některé vady, zejména prosaky lepidla, 

jsou pocitově lépe viditelné pod bílým světlem s minimální intenzitou 1000 luxů. 

Při kontrole stavu osvětlení na montážní lince bylo zjištěno, že na lince se vyskytují jak bílé, 

tak žluté zářivky a jsou rozmístěny bez jakéhokoli řádu. Navíc při proměřování luxmetrem 

byla na řadě míst, zejména v zóně vstupní kontroly, naměřena výrazně nižší hodnota než 

stanovených 1000 luxů. Podle hodnot naměřených na jednotlivých stanovištích pak bylo 

určeno, jak musí být světla rozmístěna, popřípadě kde musí být přidána, aby došlo ke zvýšení 

intenzity alespoň na požadovanou minimální hodnotu. Navíc po komunikaci s 

managementem bylo dohodnuto, že osvětlení na lince se sjednotí a na celou linku byly 

nainstalovány bílé zářivky. Při opětovném proměřování intenzity osvětlení po provedení 

všech změn byla minimální naměřená hodnota na „nejtemnějším“ místě linky 1200 luxů. 

6.3 Verifikace kontrolního stolu 

Jak již bylo zmíněno výše, část výstupní kontroly je prováděna vizuálně a část kontroly je 

prováděna kontrolním stolem, který ověřuje přítomnost komponent, jejich správnou montáž a 

popřípadě jejich funkčnost. K ověřování přítomnosti a správnosti montáže stůl využívá velké 

množství optických a menší počet indukčních senzorů. 

 Právě optické senzory jsou nejslabším místem celého stolu, což pramení zejména z principu, 

jakým fungují a jak se nastavují. Senzor vysílá světelný paprsek, který se při nárazu na nějaký 

objekt zčásti odrazí zpět a je zachycen detekční částí senzoru, který pak měří dobu odezvy a v 

závislosti na nastavení následně vysílá informaci, že předmět detekuje nebo ne. U 

používaných senzorů se de facto nastavuje vzdálenost, po kterou objekt detekují tzn., že 

máme-li senzor nastaven na detekci na vzdálenost 5 cm při odchylce ±0,5 cm, tak při 

vzdálenosti 5,5 cm už objekt nedetekuje, ale vyskytuje-li se objekt ve vzdálenosti mezi 0 a 5,5 

cm, tak vysílá signál o detekci. Tento jev způsobuje problémy v případě, že se na senzoru 

dostane nějaká nečistota (lepidlo, usazená vrstva prachu) a také způsobuje problémy při 

nastavení, kdy například po výměně údržbář nastaví senzor na příliš velkou vzdálenost a 
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senzor pak vysílá signál o detekci komponent, které ve skutečnosti na stropě nejsou. 

Problematika nečistot bude řešena v dalších kapitolách v rámci primární údržby. Co se týče 

nastavení senzorů, bylo ho zapotřebí nějakým způsobem ověřit. Finálním a nejjednodušším 

řešením bylo vytvoření testovacích stropních modulů pro každý projekt. Na těchto speciálních 

stropech chybí komponenty, které mají být detekovány jednotlivými senzory. Hlavní 

myšlenkou je vložení takovéhoto stropu na kontrolní stůl, přičemž by stůl měl signalizovat, že 

všechny komponenty chybí. Pokud tomu tak není, údržbář provede patřičné nastavení, dokud 

se nedosáhne požadovaného stavu. Následně je vložen 100% kompletní stropní modul, 

přičemž by všechny komponenty měly vykazovat přítomnost, a opět, pokud tomu tak není, 

údržbář provede patřičné nastavení do dosažení požadovaného stavu. 

 

Obr.27 Dokument „Uvolnění kontrolního stolu“ 
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Celý postup pro provádění verifikace byl popsán v dokumentu „Uvolnění kontrolního stolu“ 

viz obr.27, který byl zahrnut do dokumentace uvolnění linky (kap 6.4.1), přičemž pro 

vyhodnocení správné funkčnosti stolu byla technologem vytvořena vizualizace chybových 

hlášek, které se u jednotlivých projektů v průběhu verifikace musí zobrazit. Následně byl 

stanoven interval provádění kontroly, který byl v závislosti na četnosti problémů se senzory 

nastaven na dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek.  

6.4 Zajišťování kvality při kompletaci stropních modulů 

Na stropní moduly je kladena celá řada kvalitativních požadavků, které by měly vycházet z 

FMEA, požadavků zákazníka, norem a legislativních požadavků, přičemž jejich zajištění by 

mělo být pokryto kontrolním plánem. V průběhu března došlo ke kompletní revizi FMEA 

všech projektů za kooperace technologa, inženýra kvality a vedoucího výroby. Následně došlo 

k promítnutí zjištění do kontrolních plánů a kontrolní dokumentace jednotlivých projektů. 

Ještě před revizí FMEA byly provedeny změny v dokumentaci operativního zajišťování 

kvality, kterou tvořili dokumentace pro uvolnění vysekávacího stolu a linky.  

6.4.1 Uvolnění linky 

Počátkem roku 2014 byly na lince dva základní dokumenty uvolnění. Dokumenty uvolnění 

vysekávacího stolu a uvolnění linky. Jejich smyslem bylo na začátku každé směny ověřit, že 

vysekávací stůl vysekává správně a na lince je vše k dispozici. Příklady obou zmíněných 

původních dokumentů jsou doloženy v příloze. 

Původní dokument uvolnění výseku byl přepracován zejména z hlediska srozumitelnosti a 

doplněn o postup kontroly na kontrolním přípravku. Dokument uvolnění linky byl zrušen a z 

části nahrazen dokumentem „Uvolnění 1. Kusu“. Soubor dokumentace uvolnění linky byl 

navíc rozšířen o již existující postup „Verifikace poka yoke mikrofonů“ a o zcela nový 

dokument „verifikaci kontrolního stolu“ zmíněný výše (kap 6.3). 

Smyslem dokumentace uvolňování výseku je, jak už bylo zmíněno výše, ověřit, že vysekávací 

stůl vysekává správně, přesněji řečeno, že vyseknuté otvory jsou ve správné pozici. Pozice 

otvorů na stropě je funkčním znakem, který je zajišťován zmíněnou procedurou a týká se 

pouze projektu GD (i30). V rámci tohoto úkonu jsou na začátku směny do nosiče vyseknuty 

otvory pro mikrofon a interiérové lampy. Takto vyseknutý nosič se vloží do kontrolního 

přípravku tzv. „Lery“, kde jsou nakresleny toleranční pole, a zde dojde k ověření pozice 

vyseknutých otvorů. Pokud jsou otvory v toleranci, stropy se pověsí na stojan vedle 
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vysekávacího stolu, kde visí, dokud nejsou nahrazeny kusy další směny. Pokud otvory nejsou 

v toleranci, musí údržbáři seřídit vysekávací mechanismus. Poté dojde k opětovnému 

vyseknutí nosiče a novému ověření, přičemž se celý proces neustále opakuje, dokud nejsou 

otvory v toleranci. Původní dokument měl dvě slabiny. Prvně nezahrnoval ověřování „Barrier 

netů“ na verzi „Wagon“ a za druhé podceňoval proces ověřování na kontrolním přípravku, 

který byl kritický pro odhalení špatného seřízení. 

Do nového dokumentu ověřování bylo přidáno ověřování vyseknutí „Barrier netů“ na verzi 

„wagon“, které v autě kryjí háčky pro uchycení sítě v zavazadlovém prostoru. Dále pak byl 

přidán detailní popis kontroly na „Leře“ s obrázky, načež došlo k přeškolení všech operátorů. 

Dokumentace „Uvolnění výseku“ je vyobrazena na následujícím obrázku viz obr.28. 

 

Obr.28 Uvolnění vysekávacího stolu 1/2 
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Návod pro provádění kontroly na „leře“ je vyobrazen na následujícím obrázku viz obr.29. 

 

Obr.29 Uvolnění vysekávacího stolu 2/2 

Ověření pozice vyseknutých otvorů na „Leře“ bylo zahrnuto do odpovědností koordinátora 

kvality viz kapitola 6.7. 

„Uvolnění prvního kusu“ viz obr.30 je nově vytvořeným dokumentem, přičemž jeho smyslem 

bylo ověření funkčnosti jednotlivých montážních stolů, kontrola práce operátorů na začátku 

směny a jejich motivace k lepším výkonům. Jak z názvu vyplývá, úkon se provádí s prvním 
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vyráběným stropem dané směny a je prováděna mistrem, který si se stropnicí projde celým 

procesem od začátku až do konce procesu a zjišťuje zda-li vše funguje a vše je prováděno v 

souladu s požadavky. Na konci je mistrem provedena kontrola prvního montovaného kusu a 

na strop je nalepena nálepka „Uvolněno“ a dopíše se: "1. kus", datum a směnu a na strop 

umístí své razítko, čímž stvrzuje, že je strop ve 100% kvalitě. Po vytvoření pozice 

koordinátora kvality byla kontrolní činnost zahrnuta do odpovědností koordinátora kvality viz 

kapitola 6.7. 

 

Obr.30 Uvolnění 1.kusu 
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Dokument „Verifikace kontrolního stolu“ byl probírán již v kapitole 6.3 a dokument 

„Verifikace poka yoke mirkofonu“ již na lince existoval a byl do souboru zahrnut, protože 

tam logicky patří. Z tohoto důvodu nebudou dále rozebírány. 

Ke všem popisovaným dokumentům, kromě „Uvolnění 1. kusu“, existuje jednotný záznam, 

který vznikl přepracováním původních záznamů. Úryvek z vyplněného záznamu je vyobrazen 

na obrázku 31. 

D 

Obr.31 Záznam uvolnění kontrolního a vysekávacího stolu 

6.4.2 Úprava kontrol plánu a kontrolní dokumentace 

Jak již bylo zmíněno úvodu podkapitoly 6.4, v průběhu března 2014 došlo k revizi FMEA GD 

projektu a posléze k revizím FMEA pro zbývající projekty, přičemž po každé z nich 

následoval revize kontrolního plánu. Kontrolní plány byly zpřehledněny a doplněny o nové 

nebo chybějící poznatky. Na následujícím obrázku viz obr.32 jsou vyobrazeny příklady 

provedených úprav.  
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Obr.32 Úryvky kontrolního plánu před a po úpravě 

Ve většině případů chyběly v kontrolním plánu konkrétní kvalitativní požadavky na 

jednotlivé díly a požadavky na jejich montáž. V ojedinělých případech pak úplně chyběly 

požadavky na některé kontrolní operace.   

Po revizích ve FMEA a kontrolního plánu na projektu GD bylo zapotřebí revidovat rovněž 

výrobní a kontrolní dokumentaci, kterou tvořily dva oddělené dokumenty. Ovšem existence 

dvou různých dokumentů, které by měly fungovat v součinnosti, nebyla ideální. A to zejména 

protože nebylo přehledné si ke každému bodu z výrobních pokynů hledat informace na 

jednom papíře a pokyny ke kontrole zase na druhém. Vznikal nesoulad a hlavně nepochopení 

zejména kontrolních úkonů. Navíc při revizích docházelo k opomenutím a nebyl revidován 

jeden nebo druhý dokument. Z popsaných důvodů bylo s technologem montážní linky 

vykomunikováno, že dojde k sjednocení obou dokumentů v jeden celek. Sjednocení bylo ještě 

podpořeno zjištěním, že globální interní předpisy tento krok umožňují a existuje dokonce 

forma pro sjednocenou dokumentaci, která musela být pouze přeložena. Pro každou pracovní 
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pozici vznikla sada dokumentů s názvem „Výrobní pokyny a samokontrola“, které mají pro 

každou výrobní činnost na stejném řádku popsánu i činnost kontrolní. Dokumentace se stala 

klíčovou při zaučování nových lidí a velký úspěch sklidila i při auditech. 

Úryvek zmiňované dokumentace z EL linky z prvního montážního stolu je vyobrazen na 

obrázku 33. 

 

Obr.33 Výrobní pokyny a samokontrola – 1.stůl EL NR 

Níže (obr.34) je pro srovnání vyobrazena původní kontrolní směrnice pro první montážní stůl 

EL linky. 
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Obr.34 Původní kontrolní směrnice pro první montážní stůl EL linky 

6.5 Zdokonalení primární údržby 

Na cestě ke zlepšování kvality, zejména při rozkrývání příčin vad 1110 (špinavý strop) a 1020 

(kontaminace lepidlem), bylo zjištěno, že mnoho problémů je způsobeno nevyhovujícím 

stavem výrobních zařízení. U výrobních zařízení se navíc poměrně často vyskytovala celá 

řada stále se opakujících poruch. Situaci kolem poruch na montážní lince navíc značně 

komplikovala vytíženost údržbářů, kteří kromě montážní linky mají na starost i linku výrobní, 

kde je velké množství na údržbu poměrně náročných zařízení. Jejich činnost se pak primárně 
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soustředí na výrobní linku a v případě poruchy na montážní lince většinou dorazí s několika 

minutovým zpožděním, což ovšem způsobuje nemalé problémy zejména v případech, kdy 

montážní linka stojí a nemůže tak vyrábět kusy, přičemž po opětovném rozběhnutí linky je 

vyvíjen velký tlak na operátory, aby danou ztrátu dohnali, což ovšem vede k větší chybovosti. 

Pro zlepšení celé situace bylo zapotřebí nejprve rozkrýt příčiny poruch, což zahrnovalo 

zejména komunikaci s údržbáři a hodiny pozorování na lince. Postupným rozkrýváním 

jednotlivých příčin pak bylo zjištěno, že nejvíce problémů bylo způsobeno nečistotami, 

nepořádkem, nezájmem operátoru o své pracoviště a nedůsledným vedením v této oblasti. 

Nečistoty působily velké problémy mechanismům výrobních zařízení a vrstvily se na nich tak 

dlouho, dokud nedošlo k poruše. Nezájem operátorů v řadě případů způsobil velké prostoje, 

ať už se jednalo o přehlížení příznaků počátečních problémů (unikající vzduch, blikání 

senzorů atd.) nebo zanedbání kontroly parametrů výrobního zařízení, které vyústilo v 

hodinový prostoj. Všeobecný přístup operátorů, mistrů i vedoucího linky situaci jen 

zhoršoval, protože veškerou odpovědnost za výrobní zařízení a veškeré poruchy adresoval 

oddělení údržby, které ovšem bez pomoci a podpory montážní linky nebylo schopno docílit 

snížení poruchovosti. 

Řešením bylo změnit a zlepšit systém primární údržby a přenést odpovědnost za stav 

pracoviště na operátory. Tato změna byla managementem, pravděpodobně kvůli entusiasmu, 

přesunuta na bedra inženýra kvality. 

 

Obr.35 Původní dokument primární údržby 
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6.5.1 Změna primární údržby 

Na montážní lince má každé pracovní stanoviště a taviče lepidla vlastní dokument primární 

údržby a záznamy o primární údržbě. Původní dokumenty primární údržby nebyly příliš 

obsáhlé a operátoři vykonávali jen nejzákladnější kontroly a úkony a rozdíly mezi v pokynech 

mezi jednotlivými stanovišti byly jen minimální. Příklad původního dokumentu z prvního 

montážního stolu na GD lince je vyobrazen výše na obr.35.  

Úryvek z původního záznamu primární údržby je vyobrazen níže na obr.36. 

 

Obr.36 Úvodní záznam primární údržby 

Změna systému primární údržby začala změnou dokumentace. Dokumentace byla přetvářena 

stůl po stole na GD lince za téměř nepřetržitá komunikace s údržbáři, operátory a mistry 

napříč všemi směnami, přičemž vždy vznikl hrubý koncept dokumentu pro dané stanoviště, 
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který byl dále komunikován a testován za účasti všech výše zmíněných. Vzniklá dokumentace 

je vyobrazena níže na obr.37. Jedná se o dokument vytvořený pro první stůl na GD lince, 

který byl již dvakrát revidován a úpraven do vyobrazené podoby. 

 

Obr.37 Nový dokument primární údržby 1/2 



 

48 

Níže na obr.38 je vyobrazena druhá strana dokumentu s fotografiemi vztahujícími se k 

jednotlivým bodům pokynů primární údržby, které napomáhají správnému pochopení 

požadavků dokumentů a v některých případech poskytují grafický etalon pro rozlišení mezi 

vyhovujícím a nevyhovujícím stavem. 

 

Obr.38 Nový dokument primární údržby 2/2 

První strana dokumentu obsahuje horizontální členění na požadavky na kontrolu, úklid, 

čištění, a v některých případech i mazání, a postup řešení malých problémů. Vertikálně je 

členěn podle operací, které mají být provedeny, způsobu kontroly, frekvence a způsobu 

nápravy při zjištění nedostatku. 

V kolonce „Způsob nápravy při zjištění nedostatku“ je často odkazováno na záznam 
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„Nedostatky na pracovišti“ viz obr.39.   

 

Obr.39 Záznam – Nedostatky na pracovišti 

Tento záznam byl vytvořen pro zaznamenání nedostatků, které nezpůsobí zastavení linky a 

nemusí proto kvůli nim být okamžitě volána údržba, aby je odstranila. Například. Operátor na 

začátku nebo v průběhu směny zjistí, že mu nefunguje podavač šroubků, operátor je nucen 

šroubky odebírat přímo ze zásobníku, ale linka není přímo ohrožena. Operátor tedy 

nedostatek zapíše do „Nedostatků na pracovišti“ a údržbář při další kontrole záznamu 

podpisem stvrdí, že nedostatek převzal a po jeho odstranění zapíše příčinu nedostatku a 

podpisem stvrdí, že opravu provedl, přičemž následně mistr zkontroluje, zdali opravdu došlo 

k vyřešení problému, což opět stvrdí podpisem. První verze dokumentu neobsahovali podpis 

údržbáře, že opravu převzal a u některých nedostatků, které vyžadovaly objednání materiálu, 

což proces opravy prodloužilo, pak nikdo nevěděl, zdali údržba o nedostatku ví, či nikoliv. 

Později se ukázalo, že v některých případech údržbář nedostatek řádně neodstranil nebo 

neuvedl stroj do provozuschopného stavu, ale podepsal se, že je vše v pořádku. Jako reakce 

byl následně přidán podpis mistra, který si opravu vždy ověří a zkontroluje, že vše funguje jak 

má. Tím se opět omezily zbytečné prostoje 

V rámci primární údržby bylo nutno vytvořit ještě jeden záznam, kde operátor odškrtne, že 

provedl primární údržbu. Tento záznam byl brzy po svém vydání doplněn tak, aby pomohl 

zajistit čistotu a pořádek na pracovišti. Tento doplněk byl především reakcí na kontroly 

prováděné po zavedení nové dokumentace primární údržby, kdy se často stávalo, že operátor 

tvrdil, že nedostatky zejména v oblasti čistoty a pořádku nezpůsobil on, ale operátor z 

předchozí směny. Z toho důvodu byl vymyšlen a aplikován velice jednoduchý systém 

využívající dvou podpisů po sobě následujících operátorů. Záznam „Předání pracoviště je 
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vidět na obr.40. 

 

Obr.40 Záznam předání pracoviště 

Operátor do záznamu na začátku směny zapíše aktuální datum a po provedení primární 

údržby v souladu s požadavky patřičné dokumentace v zaškrtávacím okénku odškrtne, že tak 

učinil. Na konci své směny provede v souladu s požadavky primární údržby úklid a v 

záznamu stvrdí svým podpisem, že pracoviště je čisté. Operátor přicházející na směnu si 

pracoviště zkontroluje. Objeví-li nějaký nedostatek, požádá předávajícího operátora, aby vše 

uvedl do pořádku. Je-li spokojen, podpisem stvrdí, že pracoviště převzal v pořádku. 

Jednoduchá metoda podpisů do pracovišť vnesla očekávaný pořádek zhruba po měsíci, kdy 

operátoři pochopili, že pokud si pracoviště řádně nepřebrali a posléze byl nalezen nějaký 

nedostatek, tak za něj byli hodnoceni oni, protože podpisem stvrdil, že přebrali pracoviště 

čisté. 
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6.6 „Otupování“ linky 

Z výsledků počáteční analýzy vyplynulo, že nejčastěji se vyskytující se vadou je vada 1080 

(škrábanec). Škrábanec na stropní látce je možno, jako na většině povrchů, udělat o něco 

ostrého. Pro snížení výskytu této vady tedy bylo nezbytně nutné začít odhalovat místa, o která 

je možno strop poškrábat. S odhalováním se začalo postupně, kdy vždy když se při 

procházení zmetků za předchozí den narazilo na nějaký poškrábaný strop, tak se začalo 

zjišťovat, jak k tomu došlo. Tímto způsobem byla detekována řada míst, která problémy 

způsobovala. Největší posun v oblasti škrábanců byl zaznamenán po zavedení Koordinátorů 

kvality, jejichž pracovní náplní je mimo jiné odhalovat příčiny vzniku vad. 

Problémových míst na lince byla odhalena a odstraněna celá řada a pár z nich bude uvedeno 

níže. 

Jedním z prvních odhalených problémových míst byly navěšovací háky. Tyto háky slouží 

jako mezioperační zásoba, přičemž stropnice jsou na ně navěšovány v oblasti děr pro 

upevnění sluneční clony. V průběhu vyhazování zmetků z předchozích směn byl na GD 

stropnicích opakovaně pozorován podélný škrábanec v oblasti předních sloupků. Při hlubší 

investigaci bylo zjištěno, že některé háky, ačkoliv měly zaoblení, byly stále poměrně ostré a 

stačilo jedno silnější zadrhnutí při navěšování stropnice a škrábanec byl na světě. Po tomto 

zjištění byly kompletně všechny háky znovu přebroušeny a natřeny. 

Dalším problém byl rovněž řešen a odstraněn na GD lince. Na GD stropnicích ve verzi 

„Wagon“ s „Barrier nety“ byl pozorován škrábanec podélného nebo jemně zešikmeného 

směru. Výskyt škrábance na této verzi logicky vedl k vysekávacímu stolu 1.b, což je montážní 

stůl sloužící pouze k výseku otvorů pro „Barrier Nety“ a je na něm možno přišroubovat 

mikrofon. Při detailnějším prozkoumání montážního stolu bylo odhaleno, že matrice 

vysekávačů mají ostré hrany a rohy, přičemž stůl funguje tak, že po provedení všech úkonů se 

stropnice zvedá a přesouvá těsně nad matricemi a stačí jeden neopatrný pohyb k vytvoření 

nenávratného poškození. Po odhalení tohoto nedostatku bylo s údržbáři vykomunikováno 

zbroušení ostrých hran na všech již použitých matricích i na matricích, které budou v 

budoucnu montovány na zmiňovaný vysekávací stůl. 

6.7 Vytvoření pozice koordinátora kvality 

Posledním výrazným krokem na cestě ke zvyšování kvalit linky bylo vytvoření pozice 

koordinátorů kvality. Důvodu pro vytvoření této pozice bylo hned několik. 
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Předně zodpovědnost za kvalitu doručovaných stropů nese mistr na patřičné směně, ovšem 

kvalita je pouze jedním z mnoha faktorů, na které se musí soustředit. Výsledkem jejich 

snažení je pak dosažení kompromisu mezi jednotlivými faktory, přičemž dochází k 

upřednostňování faktoru nejvíce ovlivňujícího měsíční bonusy, čímž je samozřejmě vyrobení 

požadovaného množství stropů. Dalším důvodem je menší tlak na kázeň, čistotu a pořádek 

vyplývající s vytíženosti pozice mistra a jejich provozní slepoty. Posledním neméně 

důležitým důvodem bylo neustálé zlepšování. Kvalita doručovaných stropů je podmíněna 

kvalitou montážní linky, kvalitou operátorů a kvalitou jejich vedení. Mistři notně potřebovali 

někoho, kdo jim poskytne podporu pro zvýšení těchto kvalit. 

Z výše zmíněných důvodů byla vytvořena pozice, jejíž pracovní náplň tvoří činnosti, které 

napomáhají dosahování patřičných výsledků v oblasti kvality. Pro tyto účely bylo zapotřebí 

sepsat popis pracovního místa a nastavit vhodný systém bonusů, které povedou ke zlepšení 

výše zmíněných nedostatků. 

Na obrázcích níže jsou vyobrazeny podstatné úryvky z vytvořeného popisu pracovního místa, 

jehož součástí jsou z interních důvodů i pracovní povinnosti výrobního dělníka. Na obr.41 je 

úryvek z první strany popisu s obeznámením o cílech pozice.  

 

Obr.41 Popis pracovního místa 1/3 

Následující obrázek (obr.42) vyobrazuje soupis náplně práce koordinátora kvality.
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Obr.42 Popis pracovního místa 2/3 

Poslední stranu popisu pracovního místa viz obr.43 tvoří soupis pravomocí a kritéria 

hodnocení koordinátora kvality. Kritéria hodnocení zahrnují interní zmetkovitost, externí 

zmetkovitost, výsledky týdenních auditů, odhalování příčin problémů a plnění povinností. 
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Obr.43 Popis pracovního místa 3/3 

Z ukazatelů je patrné, že největší důraz je kladen na plnění povinností a výsledky týdenních 

auditů, při nichž inženýr kvality ověřuje zejména kvalitu vyhotovených stropů a pořádek a 

čistotu na lince. Dalšími položkami jsou interní a externí zmetkovitost, přičemž hlavním 

smyslem těchto bodů je udržet zájem o kvalitu výstupů linky a vyvíjet tlak na aktivitu v 

oblasti zlepšování. Posledním bodem je odhalování příčin vad, jejichž příčiny jsou nejasné. 

Tento ukazatel tlačí koordinátory k rozkrývání příčin problémů a je tak významným 

motivátorem v oblasti neustálého zlepšování. 

K jednotlivým kritériím bylo nutné zpracovat jejich hodnocení resp. rozhodovací škálu při 

udělování bonusů. Hodnocení jednotlivých kritérií jsou rozepsány níže v tab.8. Plnění 

povinností bylo rozpracováno pouze do dvou stupňů na 5% bonus v případě nesplnění jedné 

povinnosti a žádný bonus v případě neplnění více povinností. Tato přísnost byla zvolena 

záměrně, aby se dosáhlo definovaných aktivit při operativním zajišťování kvality. Položka 

„Výsledky týdenních auditů“ byla rozdělena podle možného bodového ohodnocení po 

provedení auditu, přičemž pro dosažení plných bonusů žádná ze směn nesmí přesáhnout 3 

bodovou hranici. „Procento odhalení příčin problémů u nejasných příčin problémů“ bylo 

odstupňováno po 1% s ohledem na občasně problematické určení příčiny a nepůsobilo tak 

demotivačně. Poslední dvě kritéria byla stanovena s ohledem na akceptovatelné množství. 

Kritérium interní zmetkovitosti bylo odstupňováno podle průměrného množství zmetků za 
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směnu a škála pro kritérium externí zmetkovitosti byla postavena na množství neoficiálních 

reklamací. Hodnoty nebyly od počátku stanoveny příliš přísné, ale v rámci vyvíjení tlaku na 

neustále zlepšování budou postupně snižovány.  

Tab.8 Ukazatele pro měsíční prémie 

 

Koordinátoři kvality byli vybráni z dělnických pozic a na svou novou pozici se začali 

zaučovat od poloviny září, přičemž oficiálně začali fungovat od 1. října 2014. 

Koncem roku 2014 byly pro koordinátory kvality vytvořeny záznamníky „Pravidelná kontrola 

linky“ a „Pravidelná inspekce hotových stropů“ za účelem zintenzivnění dohledu na kvalitu 
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vyráběných stropů a pořádek na lince. Oba záznamy byly vytvořeny čistě jako vynucovací 

prostředek kontroly k zajištění minimální frekvence kontroly za směnu a zvýšení povědomí o 

důležitosti kvality. Záznam „Pravidelná kontrola linky“ je vyobrazen na obr.44. 

 

Obr.44 Záznam „Pravidelná kontrola linky“ 

Na obr.45 je úryvek ze záznamu „Pravidelná inspekce hotových stropů“ 

 

Obr.45 Záznam „Pravidelná inspekce hotových stropů“ 

Dalším krokem bude zvýšení minimálního počtu kontrolovaných stropů za směnu. 
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7 Analýza po aplikaci zlepšení 

Pro zhodnocení přínosů aplikovaných zlepšení byla provedena analýza výstupů linky za 

poslední 4 měsíce roku 2014. Z hlediska srovnatelnosti dat s předchozím obdobím je v tomto 

bodě nutno uvést, že v mezidobí na montážní lince došlo ke změnám. První změnou 

iniciovanou vedením bylo zrušení stanic „Firewall“ Jednalo se de facto o pozici, kde se 

opravovaly nedostatky stropních modulů a byla zde prováděna dodatečná (výstupní) kontrola. 

Toto zrušení představovalo problém zejména ze začátku, protože operátoři víceméně na tuto 

pozici spoléhali, že vše zachytí a opraví. Po jejím zrušení byly veškeré kontrolní úkony 

přesunuty na kontrolní stůl a opravy se provádějí přímo na lince nebo pracovišti mimo linku. 

Další změna proběhla na EL lince, kde došlo k přeskupení výrobních stolů a byl zaveden 

systém blížící se jednokusovému toku. Původní systém využíval 3 totožných lepících stolů, 

kde se prováděly stejné operace tzn., že docházelo k roztrojení výrobního toku, který se opět 

sbíhal na kontrolním stole. V rámci přeskupení došlo k rozdělení úkonů lepícího stolu na tři 

pracovní pozice. Počet stolů na lince tedy zůstal stejný, ale výrobní úkony jsou prováděny 

postupně a nedochází k souběžné výrobě. Výrobní tok tak má pouze jednu cestu. Z hlediska 

kvality nebyla tato akce přínosem. Prvním problémem byly stoly na „nových“ pracovních 

stanicích, které vznikly pouze odmontováním přebytečných komponent a nebyly tak plně 

přizpůsobeny k požadovanému účelu, což způsobilo nárůst zmetkovitosti. Jejich optimalizace 

a odladění pak zabrala další 2 měsíce. Dalším problémem bylo rozmístění stolů samotných, 

speciálně stolu číslo 3, kde je nedostatek manipulačního prostoru, což bude detailněji popsáno 

níže (viz PARETOVA ANALÝZA VAD MONTÁŽNÍ LINKY- PROJEKT EL). Poslední 

změnou, kterou je nutno zmínit byla redukce počtu montážních stolů na JC lince z 9 na 5 při 

kterém kromě stolů byl omezen i počet montážních přípravků, což ve výsledku výrazně 

přispělo k omezení výskytů vady 1080 (škrábanec) na JC lince. Tento bod bude taktéž 

rozebrán níže (viz PARETOVA ANALÝZA VAD MONTÁŽNÍ LINKY- PROJEKT JC) 

V rámci analýzy po aplikaci zlepšení byly opět sledovány výsledky účinnosti vstupní 

kontroly. Dále pak změny ve škále nejčastějších vad pomocí Paretových analýz, přičemž se 

sledovaly jak změny v souhrnné zmetkovitosti celé montážní linky, tak výsledky linek pro 

jednotlivé projekty.   

 V grafu 7 je vyobrazena účinnost vstupní kontroly v období od září do prosince 2014, tedy za 

poslední 4 měsíce roku 2014, přičemž porovnání s výsledky předchozího období před aplikací 

změn je vidět v tab.9. 
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Graf.7 Účinnost vstupní kontroly _ září – prosinec 

Tab.9 Změna výsledků vstupní kontroly 

 

Data z konce roku vykazují jistý posun. Zatím co množství neshodných nosičů zachycených 

na vstupu montážní linky vykazuje téměř 139% nárůst, tak množství zmetků nezachycených 

na vstupu vykazuje nárůst pouze 21%. Z pohledu účinnosti se jedná o 3,74% navýšení 

účinnosti vstupní kontroly, protože podíl nezachycených zmetků se snížil. Za nárůstem 

zmetkovitosti výroby za sledované období stojí výrazné zhoršení kvality dodavatele látky a 

polyuretanové desky, kterou ovšem vstupní ani výstupní kontrola výroby není schopna plně 

odfiltrovat. Z hlediska montáže sjednocení barvy osvětlení a zvýšení jeho intenzity, zajistilo 

posun v zachytitelnosti neshodných nosičů na vstupu montážní linky.  

Co se týče celkové zmetkovitosti montážní linky a zmetkovitosti jednotlivých sublinek 

v tabulce 10 je znázorněna změna jejich výsledků. 

Tab.10 Změny zmetkovitosti montážní linky 

 

Zachyceno na vstupu 1485 ks 3538 ks + 138,25%

Nezachceno na vstupu 129 ks 157 ks + 21,71%

Účinnost kontroly 92,01 % 95,75 % + 3,74%

Před Po Změna

EL 209 ks 141 ks - 32,54%

GD 196 ks 126 ks - 35,71%

JC 72 ks 26 ks - 63,89%

Celkem 477 ks 293 ks - 38,57%

Změna

Počet zmetků

Před Po
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Ve zmetkovitosti montážní linky došlo oproti předchozímu sledovanému období k poklesu o 

téměř 39%. Podíváme-li se na jednotlivé projekty, vidíme, že u linek EL a GD došlo k více 

než 30% snížení zmetkovitosti a u projektu JC dokonce k 64% poklesu. 

Pro hlubší analýzu změn byla opět použita Paretova analýza viz grafy 8, 9, 10 a 11, a 

srovnávací tabulky 11, 12,13 a 14.  

PARETOVA ANALÝZA VAD MONTÁŽNÍ LINKY 

Graf.8 Paretova analýza vad montážní linky Před-Po 

Tab.11 Změna v nejvíce se vyskytujících vadách montážní linky 

 

Při pohledu na Paretovy analýzy před a po zlepšení vidíme u dvou ze tří nejvyšších vad 

výrazný posun. U vady 1080 (škrábanec) došlo k téměř 30% poklesu z 235 na 166 

poškrabaných stropů, což je výsledkem odhalování míst na lince kde docházelo k poškrabání, 

přičemž k zintenzivnění této aktivity došlo po zavedení pozice koordinátora kvality. U vad 

1080 235 ks 166 ks - 29,36%

1110 61 ks 8 ks - 86,89%

1020 57 ks 9 ks - 84,21%

Počet zmetků

ZměnaPřed Po

Před 

Po 
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1110 (špína) a 1020 (kontaminace lepidlem) došlo ke snížení na téměř sporadický výskyt. U 

obou vad za zlepšením stojí zejména zvedení předávání pracoviště a změna primární údržby s 

důrazem na vtáhnutí operátorů do údržbářských aktivit. Nemalou roli sehrála i aktivita 

koordinátorů kvality, kteří v rámci své pozice pomáhají při výcviku a zlepšování operátorů. 

PARETOVA ANALÝZA VAD MONTÁŽNÍ LINKY- PROJEKT EL 

 

Graf.9 Paretova analýza vad linky Před-Po – EL linka 

Tab.12 Změna v nejvíce se vyskytujících vadách EL linky 

 

Projekt EL dosáhl výrazné zlepšení v souvislosti s vadami 1110 (špína) a 1020 (kontaminace 

lepidlem), přičemž důvody tohoto zlepšení, již byly popsány výše. U poškrábaných stropů 

(1080) z El linky nedošlo více méně k žádnému zlepšení. Důvodem k tomuto faktu, ovšem 

není neschopnost odhalit příčiny poškrabání, ale finanční hledisko. Na EL lince bylo zjištěno, 

že původcem více než 85% všech poškrábaných stropních modulů je montážní stůl 3A. U 

1080 108 ks 105 ks - 2,78%

1110 39 ks 4 ks - 89,74%

1020 30 ks 4 ks - 86,67%

Počet zmetků

Před Po Změna

Před 

Po 
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tohoto stolu se střetávají 3 faktory způsobující tento problém. Jedná se o nedostatek 

manipulačního prostoru, konstrukci montážního stolu a rychlost taktu EL linky (40 stropů za 

hodinu). Přesněji řečeno, při umísťování rozpracovaného stropního modulu na tento stůl nebo 

při jeho odjímání operátor manipuluje se stropem v těsné blízkosti hrotů lepících ramen, které 

slouží k přichycení lepených pěn v rameni.  Při opatrné manipulaci by k tomuto poškození 

docházelo spíše jenom sporadicky, nicméně vlivem taktu na opatrnou manipulaci není čas. 

Smysluplným řešením tohoto problému je úprava designu montážních přípravků, což by 

ovšem vyžadovalo investici do linky. Podstatnou informací je, že EL projekt v květnu roku 

2015 končí a bude nahrazen projektem TL (Hyundai Tucson) pro který bude kompletně nová 

linka a linka EL už nebude nadále využívána. Z tohoto důvodu vedení investici neschválilo. 

PARETOVA ANALÝZA VAD MONTÁŽNÍ LINKY- PROJEKT GD 

 

Graf.10 Paretova analýza vad montážní linky Před-Po – GD linka 

Tab.13 Změna v nejvíce se vyskytujících vadách GD linky 

 

1080 100 ks 54 ks - 46,00%

1195 31 ks 17 ks - 45,16%

1110 16 ks 1 ks - 93,75%

Po

Počet zmetků

ZměnaPřed 

Před 

Po 
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GD projekt měl největší problémy s vadami 1080 (škrábanec), 1195 (vytažená nit), 1110 

(špína) a 1040 (zlomený strop). Nejpalčivějším problémem stále zůstávají poškrábané stropy, 

ovšem jejich výskyt byl snížen téměř na polovinu následkem odstraňování ploch na 

montážních stolech, o které se stropy škrábaly. Většina z 54 výskytů vady 1080 byla stejně 

jak u EL projektu způsobena kontaktem stropnice s hroty lepících ramen a dojde-li ke 

schválení investice bude dalším zlepšovacím krokem úprava designu montážních přípravků. 

Výskyt vady 1195 (vytažená nit) se snížil o 45%, přičemž za celou situací stojí zejména 

včasné odhalení nedostatku vysekávacího stroje a většina (2/3) vytažených nití, které se 

vyskytly po zavedení primární údržby, byla způsobena odtržením přetoku lepidla. Za celé 4 

měsíce se špinavý strop objevil pouze jednou, což opět potvrzuje přínos primární údržby, 

předávání pracoviště a koordinátorů kvality. Výskyt zlomených stropů (1040) se snížil o 38% 

a největší podíl na tomto zlepšení má zvýšení pevnosti nosičů. Zvýšení pevnosti nosičů bylo 

realizováno v říjnu roku 2014 na přání zákazníka, který měl taktéž problémy s vysokou 

lámavostí stropních modulů při montáži do karosérie vozů.   

PARETOVA ANALÝZA VAD MONTÁŽNÍ LINKY- PROJEKT JC 

 

Graf.11 Paretova analýza vad montážní linky Před-Po – GD linka 

Před 

Po 
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Tab.14 Změna v nejvíce se vyskytujících vadách JC linky 

 

Na JC lince došlo minimálně z pohledu procenta zmetkovitosti k velkému zlepšení a k více 

než 60% snížení zmetkovitosti. Pokles je znatelný na původních nejvíce se vyskytujících se 

vadách, jimiž byly vady 1080 (škrábanec), 1020 (kontaminace lepidlem) a 1040 (zlomený 

strop). U původně největšího problému linky, škrábání stropů, došlo k 74% procentnímu 

zlepšení. Největší zásluhy na tomto snížení však nemají aktivity s pojené s vyhledáváním 

ostrých ploch, ale snížení počtu montážních stolů iniciované managementem, kdy došlo k 

redukci z 9 na 5 montážních stolů, což logicky snížilo i počet míst, kde může dojít k 

poškrábání. Navíc na zbývajících stolech došlo ke změně ergonomie pracoviště a v důsledku 

potřeby místa i k odstranění lepících ramen, která způsobují velké problémy se škrábanci na 

ostatních projektech a kde ovšem nemohou být odmontovány z důvodu vysokého taktu. 

Všechny tyto změny byly provedeny mistry, kteří si osvojili zkušenosti s projektem ze 

slovenské sesterské společnosti. 

Za 80% snížením množství stropnic kontaminovaných lepidlem (1020) stojí zejména 

zlepšením primární údržby, snížením počtu stolů, kde se nanáší lepidlo. Za snížením 

lámavosti stropů (1040) stojí zejména zvýšení pevnosti, stejně jako tomu bylo u projektu GD. 

Navzdory zlepšení jsou však JC nosiče stále poměrně křehké a není příliš složité je zlomit. 

Tato vada se pro JC linku stala aktuálně největším problémem a pravděpodobně bude řešena 

zlepšením manipulačních podmínek. 

V následujícím grafu (graf 12) je vyobrazena účinnost výstupní kontroly za poslední čtyři 

měsíce roku 2014. Porovnání s výsledky předchozího období je pak vyobrazeno v tabulce 15. 

Účinnost výstupní kontroly se zvýšila o 0,36% oproti předchozímu sledovanému období. 

Zásluhy je opět možno připsat sjednocení osvětlení a značnému snížení výskytu kontaminace 

lepidlem (1020), které je ze své podstaty hůře detekovatelné. Zlepšení o 0,36% není tak 

výrazné jak tomu bylo u zlepšení vstupní kontroly (3,74%). Zde je ovšem nutné si uvědomit, 

že v mezidobí byly zrušeny stanice výstupní kontroly (viz úvod kapitoly), což krátkodobě 

velice snížilo účinnost a tyto počáteční zhoršené výsledky se promítly i v souhrnných datech. 

1080 27 ks 7 ks - 74,07%

1020 15 ks 3 ks - 80,00%

1040 12 ks 8 ks - 33,33%

Před Po

Počet zmetků

Změna
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Graf.12 Účinnost výstupní kontroly _ září – prosinec 

Tab.15 Změna výsledků výstupní kontroly 

 

Všechna zlepšení popsaná výše se projevila na výstupech montážní linky, které jsou 

porovnány v následující tabulce (viz tab.16). 

Tab.16 Změny výsledků výstupní kontroly a výstupů montážní linky 

 

Z výsledků je patrné, že objem zmetků se snížil o 184 kusů, což činí 39% pokles. Toto snížení 

je bezesporu výslednicí výše zmíněným změn a i z Paretových analýz je dobře patrný posun u 

všech projektů směrem k lepšímu. Množství stropních modulů s nedostatkem zachycených 

rezidenty v sekvenční zóně se téměř zdvojnásobilo, přičemž došlo k téměř 46% navýšení 

účinnosti kontroly, což spolu s téměř 90% snížením reklamací z pole, tedy reklamací od 

koncového zákazníka, je důkazem účinnosti zavedené pravidelné přejímací kontroly stropních 

Zachyceno na výstupu 606 ks 450 ks - 25,74%

Nezachceno na výstupu 85 ks 61 ks - 28,24%

Účinnost kontroly 87,70 % 88,06 % + 0,36%

ZměnaPřed Po

Objem zmetků montáže 477 ks 293 ks - 38,57%

Zachyceno v sekvenční zóně 36 ks 53 ks + 47,22%

Účinnost kontroly sekv. zóny 42,35 % 88,33 % + 45,98%

Zákaznické reklamace 2 ks 3 ks + 50,00%

Reklamace z pole 47 ks 4 ks - 91,49%

Před ZměnaPo
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modulů prováděné rezidenty. Nárůst zákaznických reklamací ze 2 na 3 oproti výchozímu 

období sice nevykazuje zlepšení, ale v globálním pohledu se jedná spíše o fluktuaci. Níže v 

grafu 13 jsou vyobrazeny trendy výstupů montážní linky. 

 

Graf.13 Trend výstupů montážní linky za rok 2014 

V grafu trendů jsou patrné nejrůznější změny. Úroveň zmetku zachycených v sekvenční zóně 

začala po zavedení pravidelné přejímací kontroly plynule narůstat až do poklesu v říjnu, kdy 

došlo ke snížení v důsledku snížení celkové zmetkovitosti. Onen nárůst zachycených zmetků 

je souběžně doprovázen poklesem reklamací z pole. Na křivce zákaznických reklamací 

sledujeme víceméně pravidelnou fluktuaci a nedochází zde k žádné výrazné změně. Oproti 

tomu křivka zmetkovitosti začíná vykazovat značný pokles po náběhu primární údržby 

v měsíci srpnu a po zavedení pozice koordinátorů kvality na přelomu září a října dojde ještě 

k výraznějšímu poklesu, který je ukončen až celozávodní dovolenou na konci roku 2014.  

Vytvoření 

pozice 
koordinátora 

kvality 

Celozávodní 

odstávka 

Spuštění systému nové 

primární údržby primární 
údržby na všech linkách 

Zavedení 

pravidelné 

přejímací 
kontroly 

dodávek 
Celozávodní 

odstávka 
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8 ZÁVĚR 

Východiskem pro zlepšení procesu montáže stropních modulů se stala analýza zmetkovitosti 

montážní linky realizovaná prostřednictvím Paretovy analýzy, jež byla aplikována jak na 

celkovou zmetkovitost, tak na zmetkovitost jednotlivých projektů. Z výstupů analýzy 

vyplynulo, že nejčastěji vyskytujícími se vadami na stropních modulech jsou škrábance, 

kontaminace lepidlem a zašpinění. 

Prvním počinem v oblasti zlepšování bylo zlepšení detekce neboli zvýšení schopnosti zachytit 

neshodný nosič na vstupu nebo neshodnou stropnici na výstupu, popřípadě před doručením 

zákazníkovi. Za tímto účelem byla zavedena pravidelná přejímací kontrola doručovaných 

stropních modulů v sekvenční zóně, která měla zvýšit ochranu zákazníka před neshodnými 

kusy. Dále pak bylo zlepšeno osvětlení na montážní lince za účelem zvýšení účinnosti vstupní 

a výstupní kontroly. Posledním krokem pro zvýšení šance na detekci neshodného stropu na 

výstupu linky bylo zavedení ověřování správné funkčnosti kontrolního stolu. 

Po investigaci příčin neshod byla realizována různá opatření. K omezení výskytu škrábanců 

bylo po dobu několika měsíců zjišťováno, na jakých místech linky dochází k poškrábání 

stropnic a problémová místa byla vylepšena. Při vyhledávání míst linky, kde dochází 

k poškrabání stropů, značně pomohla nově vytvořená pozice koordinátorů kvality, jejichž 

pracovní náplní je mimo jiné také odhalování míst, kde dochází poškrabání stropů a dohled na 

kvalitu práce operátorů na lince.  

Co se týče kontaminace lepidlem a zašpinění stropů, jednou z podstatných příčin obou 

z těchto vad byl nevyhovující stav výrobních zařízení, který byl taktéž příčinou mnoha dalších 

problémů. Tato situace byla vyřešena kompletním přepracováním systému primární údržby, 

jež vtáhl operátory do problematiky funkčnosti výrobních zařízení a přenesl na ně 

odpovědnost za čistotu a pořádek jak strojů, tak pracoviště jako celku.  

Kromě opatření přímo ovlivňujících úroveň zmetkovitosti byla také realizována nepřímá 

opatření zahrnující shromáždění dokumentovaných uvolnění a ověřování linky a jejich 

doplnění o další dva postupy. Dále pak doplnění, úpravu a zpřehlednění kontrolních plánů a 

na to navazující přepracování kontrolních směrnic a jejich sloučení s výrobními pokyny do 

dokumentu „Výrobní pokyny a samokontrola“, jejímž účelem bylo zpřehlednění jednotlivých 

kontrolních operací v závislosti na výrobních úkonech a usnadnilo tak jejich pochopení 

zejména pro nové příchozí operátory. 

Při analýze přínosů zlepšení souvisejících s oblastí detekce bylo zjištěno, že došlo ke zvýšení 
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účinnosti vstupní kontroly o necelé 4% na 95,75%, účinnost výstupní kontroly vzrostla z 

0,36% na 88,06% a účinnost kontroly v sekvenční zóně se zvýšila o téměř 46% na 88,33%. 

Výsledný efekt zbývajících realizovaných opatření byl ověřen opětovnou aplikací Paretovy 

analýzy na zmetkovitost montážní linky. Z celkové analýzy vyplynulo, že výskyt škrábanců 

se snížil o více než 30% a výskyt lepidlem kontaminovaných nebo špinavých stropů klesl o 

více než 80%. Celkový objem zmetkovitosti poklesl o necelých 40%. 
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