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Abstrakt  

Hlavním předmětem této bakalářské práce je analýza a zlepšení procesu řízení 

neshodných produktů u výrobce dveřních křídel. Tento proces tvoří neodmyslitelnou součást 

požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické  

a praktické. Teoretická část se zabývá problematikou řízení neshodných produktů v rámci 

požadavků výše zmíněné normy na systémy managementu kvality. Náplní praktické části  

je popis současného stavu procesu řízení neshodných produktů ve vybrané organizaci a jeho 

analýza provedena za účelem nalezení slabých míst a zpracování návrhu ke zlepšení tohoto 

procesu.  
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Abstract 

The main subject of this thesis is analysis and improvement of control  

of nonconforming products process at the manufacturer door wings. This process  

is an essential part of the requirements of the standard ČSN EN ISO 9001: 2016. The thesis  

is devided into two parts - a theoretical and practical. The theoretical part deals with 

nonconforming products management process within the requirements of the above 

mentioned standards on quality management systems. In the practical part is the description  

of the current state of control of nonconforming products process in the selected organization 

and its analysis performed in order to discover weaknesses and make a suggestion to the 

process improvement. 
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Úvod 

Cílem všech ziskových organizací je vytvářet zisk a to především prostřednictvím 

spokojených zákazníků, čehož organizace dosáhne pomocí uspokojování jejich potřeb. Proto 

musí organizace dosahovat konkurenceschopnosti, která je velmi úzce spjata s kvalitou 

expedovaných produktů. Požadovaná kvalita produktů, což znamená, že produkt splňuje 

požadavky na něho kladené, vyžaduje odpovídající systém managementu kvality řídící  

se příslušnými standardy. 

V momentě, kdy produkt nesplňuje požadavky na něho kladené, jedná se o neshodný 

produkt, který lze kontrolními činnostmi odhalit a následně zabránit jeho distribuci 

zákazníkovi, čímž se zabývá jeden z požadavků normy ISO 9001 [2] a to řízení neshodných 

produktů. Řízení neshodných produktů nejen zabraňuje jejich uvolnění, ale je to mnohem 

komplexnější proces. Proces vyžaduje činnosti jako identifikaci neshod, jejich separaci, 

následné zaevidování a jejich řešení formou nápravných opatření. Díky vyvození důsledků 

v podobě vhodných opatření na základě přezkoumání podstaty a rozsahu neshody dochází 

k minimalizaci vzniku neshod, které jsou příčinou víceprací a vícenákladů organizací. Podíl 

procesu řízení neshodných produktů na zlepšování celého systému managementu kvality  

je zřejmý, jelikož se proces vyznačuje funkcí obrannou, která slouží především k zachycení 

neshodných produktů, a funkcí preventivní s cílem předcházet potenciálním neshodám. 

Tato bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část, přičemž náplní 

teoretické části je popis kontrolních činností sloužících k odhalování neshod ve výrobě  

a problematika řízení neshodných produktů dle požadavků normy ISO 9001 na systémy 

managementu kvality. 

Praktická část zahrnuje popis organizace CARMAN-DOORS, s.r.o. a kontrolní 

činnosti, které tato organizace uplatňuje. Následně je práce zaměřená na současný stav 

procesu řízení neshodných produktů této organizace s cílem analyzovat slabá místa tohoto 

procesu a zpracovat návrh, který povede k jeho zdokonalení zejména v oblastech činností 

identifikace a evidování neshod. 
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1 Teoretické východiska problematiky řízení neshodných 

produktů v rámci systému managementu kvality 

Smyslem existence každé organizace, ať už ziskové či neziskové, je uspokojování 

potřeb zákazníků. Přičemž hlavním cílem ziskové organizace je vytvářet zisk, kterého 

dosahuje právě prostřednictvím již zmíněného uspokojování potřeb zákazníků. Jelikož dnes 

existuje spousta organizací ve všech možných odvětvích, přikládá pozornost každá organizace 

konkurenceschopnosti, což znamená prosadit se v určitém odvětví v porovnání s ostatními. 

K dosažení konkurenceschopnosti musí organizace poskytovat kvalitní produkty a služby, 

díky čemuž dosáhne spokojenosti zákazníků.  

Kvalita je pojem, jehož univerzální definici najdeme v mezinárodní normě ISO 9000. 

Kvalita je „stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik objektu“ [1]. 

Z definice lze vyčíst, že je kvalita měřitelná a je možné tak vyjádřit do jaké míry je objekt 

schopen plnit definované minimum tzv. požadavek, které musí být splněno pro určený znak 

kvality. Jedná se o komplexní vlastnost objektu, přičemž je objektem myšlen produkt  

či služba, ale také všechny prováděné činnosti uvnitř i vně organizace včetně použitých 

zdrojů, které se podílely na kvalitě konečných výstupů. Je nutno brát v potaz i činnosti, které 

předcházejí samotné výrobě a následnému poskytování produktů či služeb, protože právě  

ty se vysoce podílejí na jejich výsledné kvalitě. 

Je zřejmé a žádoucí z výše uvedených informací, aby byly všechny činnosti 

organizace koordinovány a transformovány do vzájemně navazujících procesů, které 

představují určitý systém řízení. Takovýto systém řízení je označován jako systém 

managementu kvality.  

V rámci systému jsou koordinované činnosti organizace členěny do čtyř hlavních 

oblastí tzv. souborů, které vyžadují vzájemnou harmonizaci. Označovány jsou jako plánování, 

řízení, prokazování a zlepšování kvality. Plánování kvality je zaměřeno na stanovení cílů 

kvality, respektive je určováno, čeho chce organizace dosáhnout a pomocí jakých prostředků. 

Řízení kvality pak spočívá v realizaci činností, které byly naplánovány k plnění požadavků. 

Prokazování kvality slouží k tomu, aby byla organizace schopna poskytovat důvěru, že plní 

požadavky na kvalitu. Zlepšováním kvality je myšleno dosahování vyšší úrovně, než bylo 

původně stanoveno [3]. 

Cílem všech oblastí je zajišťování a poskytování takových produktů zákazníkům, které 

jsou schopny plnit svou funkci, tzn. produkty splňující požadavky na kvalitu. Pro organizaci 
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je tedy nepochybně žádoucí, aby nedocházelo k výrobě neshodných produktů nebo aspoň 

došlo k jejich minimalizaci a zejména se zabránilo uvolnění a poskytnutí takovýchto produktů 

zákazníkovi.  

V rámci prokazování kvality jsou v systému managementu kvality aplikovány postupy 

pro kontrolní činnosti sloužící k ověřování a posuzování shody. Tyto činnosti umožňují 

odhalovat neshodné produkty, které je nutné řídit dle požadavků normy ISO 9001. Organizace 

se většinou řídí dle vlastního dokumentovaného postupu. Nutno zmínit, že díky kontrolním 

činnostem a řízení neshodných produktů může také v návaznosti dojít k eliminaci neshodných 

produktů a následnému zlepšování procesů. 

1.1 Ověřování shody 

Aby byla organizace schopna zajišťovat kvalitu ověřováním a posuzováním shody  

ve výrobě formou kontroly a zkoušení, musí nejprve chápat, co se pod pojmem shoda skrývá. 

Shoda vůči produktu znamená, že je daný produkt vyhovující, tedy splňuje požadavky, které 

byly předem stanovené v příslušných dokumentech. Příslušnými dokumenty jsou zamýšleny 

například postupy, normy a výkresy [5]. 

Kontrola je proces, při kterém dochází k hodnocení shody měřením, srovnáváním  

či zkoušením a k následnému rozhodnutí o tom, zda je objekt kontroly ve shodě či neshodě  

se stanovenými požadavky. Osoba zodpovědná za vykonání kontroly musí vždy její výsledek 

zaznamenat do patřičných záznamů o technické kontrole [7]. 

Mezi cíle kontroly tudíž patří: 

 zhodnocení míry shody požadavku vůči skutečnosti, 

 odhalování neshod v procesu výroby, které by mohly způsobit výrobu neshodných 

produktů, 

 odhalování neshodných produktů a jejich identifikace, 

 zabránění uvolnění neshodných produktů, 

 zabezpečení dodržování technologických postupů, 

 poskytování výsledků kontroly prostřednictvím záznamů o technické kontrole  

za účelem odhalit příčiny vzniku neshodných produktů, 

 a následné přijímání a realizování opatření k nápravě. 

Obecné schéma algoritmu procesu kontroly kvality pomocí vývojového diagramu  

je znázorněno na obrázku 1, který je na následující straně. 
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Obr. 1: Algoritmus procesu kontroly kvality [3]. 
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1.2 Činnosti kontroly kvality 

První činností celého procesu kontroly kvality je vymezení požadavku na kontrolu, 

který je stanoven zákazníkem dle jeho potřeb či očekávání nebo legislativou. Požadavek ale 

může být také stanoven organizací, pokud je vnímán jako uspokojení potřeby trhu. Jedná  

se o specifické určení vlastnosti produktu, kterou je nutno dodržet. Požadavky jsou 

transformovány do znaků kvality. Znaky kvality dělíme na atributy (neměřitelné) a parametry 

(měřitelné – např. rozměr nebo hmotnost).  

Následuje příprava na kontrolu, která zahrnuje přípravu dokumentace. Což znamená 

stanovení veškerých dílčích činností kontroly a souvisících zdrojů do příslušných dokumentů. 

Dokumenty také musí obsahovat kritéria (parametry) pro jasné posouzení shody. V souladu 

s dokumentací je pak připravená odpovídající technika (měřící zařízení), která je schopna 

zabezpečit přesnost požadovaných parametrů.  

Kontroloři, tedy ti, kteří mají učinit rozhodnutí, zda existuje shoda, musí být opatřeni 

zaškolením a popřípadě zařízením v závěru přípravy na kontrolu. To jim umožní pochopit 

požadavky na kvalitu produktu a hodnotit tak jeho skutečnou kvalitu [8]. 

1.2.1 Kontrola 

Za zajišťování kontroly kvality odpovídají pracovníci příslušného útvaru, nejčastěji 

označovaného jako technická kontrola. Tzv. kontroloři nezodpovídají však za úroveň 

dosažené kvality, nýbrž za účinnost a hospodárnost při odhalování neshodných produktů  

či neshod ve výrobním procesu. Dále za následnou identifikaci neshodných produktů  

a zajištění, že budou odděleny od produktů shodných. Ručí také za analýzu procesu a dodání 

jejího výsledku odpovědným osobám či útvaru [6]. 

Kontrola může být vykonávaná automaticky, mechanicky nebo manuálně, případně 

kombinací. K zhodnocení je využíváno smyslového vnímání člověka či používáno měřidel, 

zařízení anebo jiných metod, které umožňují jednoduché rozhodnutí o shodě či neshodě. 

Neexistuje systém kontroly, který by byl uplatitelný ve všech organizacích. Rozsah 

automatizace, použití měřidel a měřicích zařízení, metody a další hlediska kontroly závisí  

na charakteru výroby. Na základě toho je nezbytné vytvořit systém kontroly podle potřeb  

a možností organizace. Důležité je, aby bylo díky němu dosahováno cílů kontroly trvale  

a účinně, ale zároveň s minimálními náklady. Kontrola sice kvalitu nevytváří, ale podílí  

se na zvýšení výrobních nákladů. Takovýto systém může být tvořen sloučením různých druhů 

a forem kontrol [9]. V následující tabulce 1 jsou uvedeny jednotlivé druhy a formy kontroly, 

některé z uvedených druhů kontrol budou dále rozvinuty. 
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Tab. 1: Druhy a formy kontroly kvality [3]. 

Hledisko členění Druh kontroly 

Objekt kontroly kontrola 

– surovin, materiálu 

– hotových výrobků 

– nářadí 

– náhradních dílů 

– pomocného materiálu 

– dokumentace, údajů 

– strojů a zařízení 

Fáze životního cyklu 

produktu 

kontrola  

– koncepce, prognóz 

– výzkumu a vývoje 

– technické dokumentace 

– výrobní 

– funkční zkoušky prototypu 

– atestace hotových výrobků 

Místo provádění kontroly – výrobní pracoviště 

– pracoviště útvaru technické kontroly 

– laboratoře 

– zkušebny 

– nástrojárny 

– sklady 

– měrová střediska 

Použití měřidel a měřicích 

přístrojů 

kontrola  

– objektivní 

– subjektivní 

Rozsah kontroly kontrola  

– stoprocentní 

– výběrová 

– namátková 

Rozsah automatizace kontrola  

– ruční 

– mechanizovaná 

– automatizovaná 

Subjekt kontroly kontrola  

– primární 

– sekundární 

– automatizovaná 

Vliv zkušební metody na 

produkt 

metoda  

– destruktivní 

– nedestruktivní 

Začlenění do výrobního 

procesu 

kontrola  

– vstupní 

– operační 

– výstupní 
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Objektivní kontrolou se rozumí použití metod měřením srovnáváním. K dispozici  

je kalibr (porovnávací měřidlo) přesných rozměrů, které odpovídají požadavku. Pomocí 

příslušného kalibru je pak zkontrolováno, zda objekt podléhající kontrole odpovídá 

požadavkům. 

Subjektivní kontrola je pro kontrolora náročnější než kontrola objektivní, jelikož 

posuzování shody probíhá prostřednictvím smyslového vnímání daného kontrolora. Mezi 

nejčastější metody patří kontrola vizuální nebo srovnávání se vzorníkem. 

Stoprocentní kontrola spočívá v tom, že je zkontrolována celá dávka, respektive 

všechny kusy. Jelikož je časově náročné kontrolovat každý kus a nákladné, měl by být tento 

druh kontroly uplatňován u kusové či malosériové výroby anebo v případě, kdy  

je vyžadována mimořádná kvalita. Ačkoliv dochází ke kontrole každého kusu, není účinnost 

kontroly stoprocentní. Jestliže dochází při kontrole k poškození obalu kusu, je stoprocentní 

kontrola vyloučena. 

Výběrová kontrola se používá především ke kontrole větších dávek. Z dávky  

je vybrán náhodně předem určený počet vzorků a ty jsou podrobeny kontrole. Zjištěné 

výsledky pak rozhodují o přijetí či zamítnutí celé dávky, případně může být dávka 

zkontrolována jiným druhem kontroly. 

Namátková kontrola je uplatňována v případě dlouhodobého výskytu bezvadných 

produktů a nemá přesně určený počet kusů ke kontrole. Účelem zmíněné kontroly  

je časová úspora. 

Ruční, mechanizovaná a automatizovaná kontrola se liší dle úrovně technických 

prostředků. O kontrolu ruční se jedná v případě, kdy je prováděna bez výrazného použití 

techniky. Pokud je během kontroly využito přístrojů, které je potřeba ovládat odpovědnou 

osobou, označujeme kontrolu jako mechanizovanou. Automatizovaná kontrola pak probíhá 

pomocí přístrojů, které jsou řízeny počítačem. 

Primární kontrola je představována tzv. sebekontrolou. Sebekontrola je forma 

kontroly, při níž dochází k posuzování shody pracovníky, kteří se na výrobě podílí. Výhodou 

je zejména okamžitá možnost zareagování na vyskytlý problém. Pracovníci kontrolují 

výsledky své práce hned u zdroje, které rovnou vyhodnocují. Mohou pak sami nacházet 

příčiny neshod, nalézat vhodná opatření a realizovat je, ale pouze v případě, že se jedná  

o neshodu, kterou je možno řešit na místě [3]. 

Aby sebekontrola fungovala, musí organizace zabezpečit potřebné zdroje, stanovit 

odpovědnosti a provádět školení zaměstnanců v rámci ověřování a posuzování shody. 

Nezbytnou podmínkou je také motivace pracovníků [8]. 
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Sekundární kontrolu neprovádí pracovník, který se podílí na výrobě jako u kontroly 

primární, nýbrž jiná odpovědná osoba. Tou může být technolog, pracovník technické kontroly 

nebo pracovníci laboratoře a zkušeben apod. 

Destruktivní metoda slouží k zjištění, zda vlastnosti vybraného kusu splňují 

požadavky prostřednictvím mechanického či chemického poškození. Metoda má ničivý 

potenciál, proto vybraný kus není dále určen k provozu. Pokud kus, který byl podroben 

zkoušce, splňuje požadavky, předpokládá se, že i ostatní kusy z dávky splňují požadavky 

(aniž by byla na nich použita tato metoda). 

U nedestruktivní metody na rozdíl od předchozí metody nedochází k porušování 

materiálu výrobku. Toho se dosahuje díky využívání šetrnějších metod jako například 

ultrazvuk nebo indukční metody. 

Vstupní kontrolou je chápáno ověřování shody objektu kontroly na počátku celého 

procesu. Objektem kontroly je v takovém případě vstupní materiál či informace. 

Operační kontrola zahrnuje aktivity ověřování a posuzování shody objektu kontroly, 

které jsou prováděny během probíhajícího procesu. 

Výstupní kontrola je určena k zjišťování, zda výstupy z procesu splňují stanovené 

požadavky. Na základě toho výstupní kontrola také zabezpečuje, že dávka je úplná, splňuje 

požadavky a je vhodná k uvolnění internímu nebo externímu zákazníkovi. 

1.3 Řízení shodných produktů 

S produktem, který je shledán jako shodný prostřednictvím kontrolních činností  

(výše uvedeno), je dále zacházeno dle dokumentovaných postupů organizace. První obecnou 

činností takového postupu bývá zpracování záznamu (protokolu) z důvodu poskytnutí důkazů, 

že byla dosažena požadovaná shoda. Produkt pak může být uvolněn k dalšímu zpracování  

do výroby nebo expedován k zákazníkovi. Do záznamu se uvádí také osoba, která uvolnění 

schválila [3]. 

I v případě, že výrobní proces produkuje shodné produkty, je nutné v rámci zlepšování 

kvality proces dále sledovat a analyzovat. Na základě výsledků analýzy, pokud je to třeba, 

dochází ke zpracování návrhu a realizaci preventivního opatření. Každé realizované opatření 

musí podléhat kontrole účinnosti. 

Jestliže produkt není ve shodě se stanovenými požadavky, je označován jako 

neshodný a dle tohoto hlediska patřičně řízen. Procesu řízení neshodných produktů budou 

věnovány následující kapitoly. 
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1.4 Řízení neshodných produktů 

Proces řízení neshodných produktů je součástí požadavků normy ISO 9001, který úzce 

souvisí také s procesem nápravného opatření. V rámci těchto procesů se zachovávají jednotné 

termíny, které uvádí norma ISO 9000 [1]: 

Shoda – splnění požadavku. 

Neshoda – nesplnění požadavku. 

Vada – neshoda vztahující se k zamýšlenému nebo specifikovanému použití. 

Preventivní opatření – opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné 

potenciální nežádoucí situace. 

Nápravné opatření – opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné potenciální 

nežádoucí situace. 

Náprava – opatření k odstranění zjištěné neshody. 

Přeřazení do jiné třídy – změna třídy neshodného produktu nebo služby, aby byly  

ve shodě s požadavky, které se liší od původních požadavků. 

Výjimka – povolení k použití nebo uvolnění produktu nebo služby, které nevyhovují 

specifikovaným požadavkům. 

Povolení odchylky – povolení, vydané před realizací, odchýlit se od původně 

specifikovaných požadavků na produkt nebo službu. 

Uvolnění – povolení k postoupení do další etapy procesu nebo do dalšího procesu. 

Přepracování – opatření provedené na neshodném produktu nebo službě tak, aby byly  

ve shodě s požadavky. 

Oprava – opatření provedené na neshodném produktu nebo službě, aby byly přijatelné pro 

zamýšlené použití. 

Vyřazení – opatření provedené na neshodném produktu nebo službě, aby se zabránilo jejich 

původně zamýšlenému použití. 
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Řízení neshodných produktů je neodmyslitelnou součástí systému managementu 

kvality z hlediska zabezpečování kvality. Organizace musí být schopna řídit produkty, které 

neodpovídají požadavkům, aby tak zabránila jejich neplánovanému použití, aplikaci nebo 

instalaci. Takovéto produkty musí organizace identifikovat, zaznamenat, přezkoumat podstatu 

a rozsah nalezeného problému a určit opatření, která mají být provedena [4]. 

Neshodné produkty rozlišujeme dle jejich původu a možnosti vypořádání se s nimi. 

Toto základní dělení je zobrazeno na obrázku 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Vazby mezi druhy neshodných produktů a způsoby vypořádání [3]. 

 

Cizí neshodný produkt nevzniká ve vlastním prostředí organizace, ale mimo ní. K jeho 

objevení může dojít při přejímání dávky prostřednictvím kontroly nebo až ve výrobním 

procesu, kdy je použit. Takovou situaci organizace může řešit reklamací či vlastním 

přepracováním. 

Vlastní neshodný produkt naopak vzniká uvnitř organizace. Ideálně je nalezen  

a oddělen ještě před uvolněním do další etapy procesu výroby nebo k zákazníkovi. V případě, 

že jej nalezne zákazník, dojde ke zvýšení nákladů organizace, které je nutno vynaložit  

na odstranění neshody a ke snížení její reputace. 

Použitelný neshodný produkt je například takový, u kterého je možná oprava či úprava 

nebo je přijat na základě výjimky (s korekcí nebo bez ní), anebo může být přiřazen pro jiné 

alternativní použití [3]. 

Nepoužitelný neshodný produkt, se kterým se nelze vyrovnat s žádným ze způsobů 

uvedených u neshodného produktu použitelného. Jediný způsob jak se s ním vypořádat je jeho 

vyřazení, tzn. sešrotování [4]. 

Jak postupovat při řízení neshodných produktů je znázorněno na obrázku 3 pomocí 

vývojového diagramu.  

Neshodný produkt 

Cizí Vlastní 

Použitelný Nepoužitelný 
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Obr. 3: Vývojový diagram procesu řízení neshodných produktů [3]. 
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1.4.1 Zjištění neshodného produktu 

Ve fungujícím systému managementu kvality nejčastěji dochází k odhalení 

neshodných produktů při kontrolních činnostech sloužících k ověřování a posuzování shody, 

které byly již zmíněny v kapitole 1.2.1 Kontrola. Může také nastat situace, že je neshodný 

produkt nalezen v procesech výroby za jejich průběhu. Pokud odhalí neshodu někdo jiný než 

pracovník odpovědný za kontrolu, musí daný pracovník o neshodě neprodleně informovat 

odpovědný útvar nebo pracovníka (osobně nebo prostřednictvím vedoucího pracovníka). 

1.4.2 Identifikace neshodného produktu 

Norma požaduje, aby byly odhalené neshodné produkty identifikovány. Hlavním 

cílem identifikace je, aby nedošlo k zaměnění neshodného produktu se shodným a tak k jeho 

následnému uvolnění. Správná identifikace se také podílí na rychlejším odhalení příčin vzniku 

neshod, což umožňuje zlepšování procesu v návaznosti na realizovaná opatření v rámci 

zabezpečování jeho kvality.  

Identifikace by měla být vizuální, aby bylo při prvním pohledu na produkt jasné,  

že se jedná o produkt neshodný. Zároveň by díky ní měla mít organizace schopnost  

i v budoucnosti určit „kdy, kde, z čeho, kým a jak byl daný produkt zhotoven“ [3]. 

Organizace si však může sama určit konkrétní způsob, jakým bude označovat 

(identifikovat) produkty, které nesplňují požadavky. Norma ISO 9001 totiž nevyžaduje jeden 

jediný způsob a vzhledem k tomu jsou možnosti identifikace rozsáhlé. Mezi nejběžnější 

způsoby identifikace patří: 

 aplikace barevných štítků na produkty, 

 aplikace značek obsahující název a referenční číslo, 

 aplikace symbolů různých tvarů, 

 aplikace čárových kódů, které umožňují elektronickou identifikaci, 

 vyrývání značek přímo do produktu 

 uložení produktů do speciálních obalů či krabic, na kterých se bude vyskytovat 

označení. 

Zdali je to vhodné, mělo by proběhnout ověření shody předchozího produktu anebo 

celé dávky, v které se neshodný produkt vyskytl [7]. 

1.4.3 Separace neshodného produktu 

V případě, že je neshodný produkt odhalen a identifikován musí být separován. 

Separace neshodného produktu znamená, že je produkt fyzicky oddělen od produktů 

shodných a umístěn do příslušných prostorů, to jsou speciálně vymezená a označená místa 

organizací dle potřeb a možností. 
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Takovým obvykle zvoleným místem může být: 

 plocha v místě výroby ohraničená páskou, 

 klec, 

 koš, 

 kontejner, 

 nebo stojan s přihrádkami. 

1.4.4 Záznam o neshodě 

Záznam o neshodě je důležité provést, jelikož poskytuje informace, které slouží 

k analýze příčin vzniku neshody. Klasickou formou záznamu je formulář, do něhož je potřeba 

zaznamenat alespoň potřebné minimum informací o neshodě. 

Je však možné a vhodné zaznamenat co nejvíce informací, protože mohou být 

přínosné pro jakékoliv šetření s cílem zabránit opakování neshody. Kromě názvu produktu, 

referenčního čísla, sériového čísla, specifikace problému, úseku a doby výskytu mohou být 

také zaznamenány provozní podmínky, teplota, vlhkost a veškeré další údaje, které  

by se mohly podílet na diagnostikování příčiny vzniklé neshody [10]. 

1.4.5 Přezkoumání neshody 

Přezkoumáním neshody se zamýšlí činnosti, při kterých dochází ke stanovení  

a zaznamenání příčiny vzniku neshody, určení a zaznamenání postupu, jak bude s neshodným 

produktem vypořádáno včetně ekonomického dopadu daného řešení na organizaci. 

Organizace musí mít nadefinované odpovědnosti a pravomoci k těmto činnostem 

přezkoumání a řešení neshod. 

Je vhodnější, aby byly tyto činnosti prováděny specializovaným týmem, který  

je vybrán na základě místa vzniku neshody a dle její povahy. Pokud se jedná o sériovou  

či hromadnou výrobu, může přezkoumání neshody provést pracovník, jenž objevil neshodu. 

Když si pracovník provádějící přezkoumání není jist, jak se s neshodou vypořádat, distancuje 

se a úlohu přebírá prve zmíněný specializovaný tým. 

Po určení příčiny vzniku neshody následuje rozhodování o formě vypořádání  

se s neshodným produktem, přičemž se musí brát také zřetel na vícenáklady a čas věnovaný 

jednotlivým variantám řešení. Zvolená varianta by měla být tou nejvýhodnější možnou, tedy 

„zvolit variantu spojenou s minimálními negativními dopady“ [3]. 

Dle univerzálního postupu se v prvé řadě vychází z toho, zda je neshodný produkt 

použitelný nebo nepoužitelný. V případě, že je nepoužitelný, dochází k jeho sešrotování. 

Pokud je však zhodnocen jako použitelný, existuje více možností jak s produktem naložit. 

Jelikož je zájmem organizace plnit požadavky zákazníků, je primárně bráno v úvahu 
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přepracování neshodného produktu. Za podmínky, že je organizace schopna přepracovat 

produkt z technologického hlediska, se stanoví odhad vícenákladů na přepracování. Když  

je stanovený odhad pro organizaci nepřípustný či není přepracování technicky možné, 

odhadují se vícenáklady na opravu. Jestliže je nynější odhad únosný, přistoupí se k opravě 

nevyhovujícího produktu s ohledem na smluvní vztah se zákazníkem. Je-li vyžádáno 

smlouvou, oprava produktu musí být hlášena zákazníkovi, který k ní dá souhlas na základě 

udělení výjimky. O všech schválených výjimkách musí organizace uchovávat záznamy. 

V situaci kdy jsou i vícenáklady na opravu vysoké a tedy nepřípustné pro organizaci, může 

dojít ke změně specifikací produktu se souhlasem zákazníka. Pokud nedojde k souhlasu,  

je produkt přeřazen do jiné třídy, tak aby byl ve shodě s novými požadavky. 

1.4.6 Vypořádání neshody 

Po ukončení činnosti přezkoumání neshody následuje realizace navržené varianty 

vypořádání se s neshodou. Jestliže je produkt nutné přepracovat nebo opravit, musí být 

stanoveno a realizováno následné ověření požadavků. Popis případných korekcí či oprav 

zákazníkovi je třeba zaznamenat v případě, že to smluvní vztah vyžaduje [4]. 

1.4.7 Kalkulace nákladů a ztrát 

Během přezkoumání neshody se pracuje pouze s odhady na vícenáklady. V případě,  

že byla ukončena předešlá činnost (vypořádání neshody), je v tuto chvíli možné vyčíslit 

všechny skutečné vícenáklady, které byly vynaloženy na neshody, konkrétně na vypořádání 

neshody (sešrotování, přepracování, oprava, ztráty v důsledku prodeje za nižší cenu atd.). 

1.4.8 Řešení škod 

Pokud dojde po řádném prošetření k závěru, že se konkrétní pracovník podílí  

na vzniku neshodného produktu, stanoví tzv. škodní komise výši úhrady. Toto šetření  

je součástí hodnocení neshody, jelikož neshoda může vzniknout záměrným porušením 

povinností pracovníka nebo je zaviněna jeho nedbalostí. Hlavním cílem je „vyhledání příčiny 

nedostatku, ne sankce vůči viníkům, a poukazování na nedostatky, ne jejich zastírání“ [6]. 

1.4.9 Rozbory neshod 

Veškeré záznamy o neshodách a příčinách vzniku neshod se podílejí na zlepšování 

kvality, proto je nutné, aby byly vedeny a uchovávány. Všechny dosažené informace  

ze záznamů jsou pak pravidelně podrobeny rozboru (analýze). Cílem rozboru neshod  

je přijímání nápravných nebo preventivních opatření na základě jeho výsledků, díky čemuž 

dochází k neustálému zdokonalování procesu. 
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1.5 Nápravná a preventivní opatření 

Termíny (preventivní opatření, nápravné opatření a náprava) k dané problematice jsou 

uvedeny v kapitole 1.4 této práce. Pro snadnější pochopení vazeb těchto termínů k neshodám 

a jejich rozlišení slouží tabulka 2. 

 

Tab. 2: Význam druhů opatření ve vztahu k neshodám a jejich příčinám [6]. 

NESHODA/OPATŘENÍ 
Okamžité 

(náprava) 
Nápravné Preventivní 

Existující neshoda odstranit výskyt 
zabránit opakování 

výskytu 
 

Příčina existující 

neshody 
 odstranit  

Potenciální neshoda   zabránit výskytu 

Příčina potenciální 

neshody 
  odstranit 

 

Organizace by měla mít stanovený postup pro odstranění příčiny existující  

i potenciální neshody a prevenci opětovného či potenciálního výskytu. Odpovědnosti pro 

opatření je třeba stanovit společně s jeho postupem. Postup by měl zahrnovat identifikaci 

existující/potenciální neshody, vyšetření příčiny vzniku existující/potenciální neshody, 

stanovení opatření potřebných k odstranění příčiny existující/potenciální neshody a realizaci 

opatření. Poté by mělo proběhnout sledování k zajištění, že opatření bylo přijato, je účinné  

a byl proveden záznam [4]. 

Nápravná opatření musí být také realizovaná pro produkty již dodané, ale následně 

byly odhaleny jako nevyhovující. Pokud je to možné, je potřeba obeznámit i zákazníky. 

1.5.1 Okamžité opatření (náprava) 

Opatření okamžité slouží k odstranění neshody, aby nevznikly škody anebo se alespoň 

snížily. V případě, že je nalezena neshoda na konkrétním produktu, je potřeba zaměřit  

se i na produkty, u kterých by se mohla vyskytovat stejná neshoda. V praxi obvykle v takové 

situaci dochází k zavedení stoprocentní kontroly těchto produktů. Tedy produktů, které byly 

zhotoveny v tentýž časový úsek, totožným strojem i jeho obsluhou a použitím totožného 

technologického postupu. 

Okamžité opatření přetrvává do momentu nabytí jistoty, že u dalších produktů  

už se nevyskytne stejná neshoda jako u předešlých. Toto opatření se ale nezabývá příčinou 

vzniklé neshody, takže nenabízí celkové řešení problému. Zjištěním příčiny se zabývá 

opatření nápravné.  
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1.5.2 Nápravné opatření 

Nápravné opatření (jako reakce na vyskytlou neshodu) je požadavkem normy  

ISO 9001. Toto opatření se nezabývá pouze nalezením příčiny neshody (výše uvedeno), ale 

také jejím odstraněním. Podílí se tak přímo na obnovení schopnosti produktu plnit požadavky, 

které byly stanoveny. 

Nalezení příčiny již vzniklé neshody trvá relativně delší dobu. Aby nedošlo k rozšíření 

neshody, musí se proto po tuto dobu přijmout opatření okamžité [3]. 

Nápravné opatření by se ideálně mělo uskutečňovat při objevení každé neshody, 

bohužel je to z hlediska personálního, časového a ekonomického nereálné. Zatímco opatření 

okamžité by mělo být samozřejmým impulsem při odhalení neshody, nápravné opatření  

by mělo být přijímáno v moment, kdy se projeví, že příčina není náhodného rázu. 

Proces nápravného opatření lze rozdělit na čtyři dílčí procesy: analýza příčin, návrh  

a realizace nápravného opatření, přezkoumání nápravného opatření a uvolnění procesu. 

Analýza příčin 

Cílem analýzy příčin je odhalení kořenové příčiny neshody. Při vyhledávání příčiny  

je využíváno jednoduchých týmových metod jako je například Ishikawův diagram  

(též diagram příčin a následků), Paretův diagram, bodové hodnocení apod. 

Návrh a realizace nápravného opatření 

Tento krok je většinou prováděn opět v týmu, jelikož odhalený problém může být 

komplexnější, což vyžaduje odborníky z různých oblastí. Složený tým pak navrhne konkrétní 

postup opatření a následně se toto opatření realizuje. 

Přezkoumání nápravného opatření 

Realizované opatření je vždy nutné přezkoumat. Přezkoumává se jeho účinnost  

a efektivnost. Pokud bylo dosaženo eliminace neshod, hodnotíme zavedené opatření jako 

účinné. Efektivnost se přezkoumává provedením analýzy nákladů na opatření a získaných 

efektů způsobených odstraněním příčiny neshody. Výsledkem přezkoumání je rozhodnutí  

o zachování opatření [7].  

Uvolnění procesu 

Příčina neshody je ošetřena (odstraněna) a není třeba proces nápravného opatření 

momentálně opakovat. Organizace musí uchovávat záznamy o všech dílčích procesech, které 

slouží jako důkazy. 

Pro úplnou představu zakomponování těchto čtyř dílčích částí do uceleného procesu 

počínaje výskytem neshody slouží vývojový diagram, který je zobrazen na následujícím 

obrázku 4. 
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Obr. 4: Vývojový diagram nápravného opatření [7]. 
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1.5.3 Preventivní opatření 

Cílem preventivního opatření je odstranění příčiny potenciální nehody a zbránit tak 

jejímu vzniku. Toto opatření se tedy vztahuje k neexistujícím neshodám, u kterých existuje 

určitá míra pravděpodobnosti, že se mohou vyskytnout. V rámci zlepšování kvality se jedná  

o způsob zabezpečení žádných či nejmenších odchylek od stanovených požadavků. Díky 

preventivnímu opatření dokáže organizace také předejít ztrátám, které způsobují již vzniklé 

neshody. Má proto větší význam po ekonomické stránce než opatření nápravné. 

Je v nejlepším zájmu organizace definovat možné oblasti a příčiny potenciálních 

neshod, navrhovat a realizovat účinná preventivní opatření. K definování oblastí 

preventivních opatření slouží [7]: 

 analýza procesů a neshod, 

 analýza reklamací a stížností zákazníků, 

 analýza rizik, 

 benchmarking, 

 průzkum trhu, 

 zprávy z auditů. 

Preventivní opatření by mělo být také nedílnou součástí v rámci plánování kvality. 

Potenciál tohoto opatření je totiž největší ve fázi návrhu a vývoje, jelikož mnohé  

z používaných metod (např. metoda FMEA, analýza stromu poruchových stavů) dokážou 

právě eliminovat potenciální neshody. 

Opět je nutné uchovávat záznamy o potenciálních příčinách neshod, navržených  

a realizovaných preventivních opatřeních a o jejich přezkoumání. Záznamy jsou pak 

využívány k analýze údajů o neshodách. 
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2 Představení organizace CARMAN-DOORS, s.r.o. 

Organizací CARMAN-DOORS, s.r.o. byla umožněna spolupráce při tvorbě této 

bakalářské práce, která se zaobírá v následující praktické části procesem řízení neshodných 

produktů právě této organizace. 

Organizace se nachází v Ostravě v areálu Poruby a působí zde od roku 1903. Původně 

se zabývala výrobou nábytku. Výrobní hala tedy byla tvořena zámečnickou dílnou, oddělením 

pro stavební práce a parní pilou. Součástí byl také obchod, který sloužil k prodeji nábytku  

a dřeva.  

V roce 1945 došlo k vyhoření téměř všech objektů organizace. Avšak výroba byla 

postupně obnovena a začala se zaměřovat konkrétněji na kuchyňský nábytek a ložnicové 

sestavy. Zaměření se s přibývajícími léty měnilo a tak v devadesátých letech organizace 

nazývaná jako Severomoravské dřevařské závody Šumperk vyráběla a prodávala dveře, stěny 

i zárubně. 

Březen roku 2006 je označován jako započetí nové éry CARMAN-DOORS, s.r.o. 

Došlo k rozšíření sortimentu s návazností na řešení a poskytování kvality, díky čemuž 

vzrostla stabilita organizace. Hlavním posláním této organizace je výroba, prodej a montáž 

jedinečných dveří (interiérových, celodřevěných či protipožárních). Zákazníkům je nabízen 

komplexní servis, jehož součástí je odborná poradenská činnost, technické konzultace, 

zpracování cenových nabídek, doprava, montáž a následný servis. Organizace je schopna také 

zajistit širokou škálu typů dveří na základě vizí a představ zákazníků. Dveře jsou vyráběny 

v nejvyšší kvalitě, která je zaručena získaným certifikátem dle normy ISO 9001. Podoba 

organizace v současnosti je zachycena na obrázku 5. 

 

 

Obr. 5: Organizace CARMAN-DOORS, s.r.o. [11]. 
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2.1 Organizační struktura 

Na obrázku 6 je znázorněna pomocí jednoduchého schématu organizační struktura 

CARMAN-DOORS, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Organizační struktura CARMAN-DOORS, s.r.o. [12]. 
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2.2 Dělení neshod v rámci organizace 

Dle organizační směrnice CARMAN-DOORS, s.r.o. „Řízení neshod OS PP 05“  

se neshoda řídí dle místa jejího výskytu. Existují čtyři možnosti: 

 reklamační řízení s dodavateli, 

 reklamační řízení se zákazníky, 

 řízení vlastních neshod vzniklých při výrobní činnosti organizace, 

 řízení vlastních neshod vzniklých při ostatních činnostech organizace v rámci systému 

managementu kvality. 

Cílem praktické části této práce je analýza současného stavu procesu řízení 

neshodných produktů konkrétně v návaznosti na mezioperační kontrolu při výrobních 

činnostech organizace a následné zpracování návrhu na zlepšení tohoto stavu. 

2.2.1 Výrobní činnosti společnosti 

Výrobní proces má stanovený přesný pracovní postup, jehož posloupnost určuje 

pověřený pracovník technické přípravy výroby kvůli rozmanitosti typů dveří. Výrobní 

posloupnost je zadána do systému HELIOS jako neodmyslitelná součást technické 

dokumentace. Obecně se výroba dělí na následující výrobní uzly: 

 příprava výroby, 

 uzel šití rámů, 

 uzel lisování dveřních rámů a ploch, 

 uzel formátování a olepování, 

 uzel okovávání a kompletování dveří, 

 uzel výřezů a zasklívání, 

 atypická dílna a povrchová úprava. 

Každý uzel má přiděleného odpovědného zaměstnance, který odpovídá za chod, plán  

a pořádek na pracovišti. Na obrázku 7 je možno vidět příklady výrobků (dveře), které 

CARMAN-DOORS, s.r.o. vyrábí. 

 

 

Obr. 7: Příklady výrobků CARMAN-DOORS, s.r.o. [11]. 
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3 Kontrolní činnost organizace CARMAN-DOORS, s.r.o. 

Tato kapitola má za cíl popsat systém kontrolní činnosti organizace  

CARMAN-DOORS, s.r.o. v jednotlivých činnostech výroby. Takováto kontrolní činnost  

se dělí na vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu. 

Kontrolní činnost je prováděna za záměrem ověření splnění požadavků na produkt, 

které byly předem stanoveny. Současně je kontrolní činnost řízena a prováděna dle postupu, 

který je uveden v organizační směrnici „Kontrolní činnost OS PP 04“. Garantem směrnice  

je manažer kvality, který ve spolupráci s příslušnými osobami určuje: 

 typ kontroly, 

 prostředky k provedení kontroly, 

 úsek, kde má být kontrola prováděna, 

 četnost kontrol, 

 osoby, které za kontrolu odpovídají. 

3.1 Vstupní kontrola 

Vstupní kontrola probíhá na počátku celého výrobního procesu a to dodaného 

materiálu. Dodavatel zašle materiál dle dohodnutého způsobu dopravy uvedeného  

na objednávce. Skladník provede před naskladněním kvantitativní a kvalitativní přejímku, 

kterou potvrdí na dodací list svým podpisem. Při kontrole dodaného materiálu kontroluje 

skladník jeho shodu s údaji na dodacím listu. Následně všechny dodací listy předá vedoucímu 

nákupu, který provede kontrolu dodávky (soulad s objednávkou) a dodací list taktéž podepíše. 

U dodávky materiálu pro výrobu se kontrolují následující parametry: 

 množství, 

 rozměry materiálu, 

 typ materiálu, 

 povrchová úprava, 

 vlhkost materiálu, 

 neporušenost obalů, 

 kontrola celistvosti, 

 potlučení, 

 kontrola způsobu balení, 

 promáčení. 
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Pro kontrolu některých s vyjmenovaných parametrů výše se používá: 

 posuvné digitální měřidlo, 

 vpichový vlhkoměr, 

 svinovací metr, 

 třmenový mikrometr 25 – 50 mm, 

 digitální hloubkoměr. 

Na dodaný materiál po provedené vstupní kontrole s vyhovujícím výsledkem vystaví 

vedoucí nákupu příjemku v počítači v informačním systému HELIOS. Poté se materiál označí 

identifikačním štítkem a uloží na jednotlivé sklady: 

 materiál jako lepený hranol, dřevotřískové desky, dřevovláknité desky, zasklívací  

a klapací lišty je uložen do skladu velkoplošného materiálu, 

 materiál jako zámky, závěsy, hranovací páska, lepidla, kování, ostatní materiál  

je uložen do skladu materiálově technického zabezpečení, 

 a zárubně jsou uloženy do skladu hotových výrobků. 

Pokud je dodaný materiál určen na již vystavený výrobní příkaz, předá jej skladník 

přímo do výroby. 

V případě, že skladník nebo pracovník přímo ve výrobě zjistí neshodu, nahlásí  

ji vedoucímu nákupu a ta se dále řeší dle organizační směrnice „Reklamace na dodavatele 

SMS3-RP01“. Neshodný produkt vedoucí nákupu oddělí a uloží do vyhrazeného prostoru  

ve skladu materiálově technického zabezpečení. Takto oddělený neshodný produkt následně 

označí, zaeviduje neshodu do „Evidence vystavených reklamací“ a vystaví reklamační 

protokol. Poté probíhá komunikace mezi vedoucím nákupu a dodavatelem, která zajistí 

vyřešení reklamace. 

Pokud lze použít dodávku s odchylkou nebo změnou, vystaví vedoucí nákupu písemný 

požadavek na odchylku nebo změnu, který předá k odsouhlasení vedoucímu útvaru, který 

dodávku nárokoval. 

Vedoucí nákupu odpovídá za rychlé a optimální řešení. Do doby ukončení změnového 

nebo reklamačního řízení nesmí být materiál použit. Jestliže dojde k ohrožení termínů 

dodávek k zákazníkům, řeší reklamaci ve spolupráci s vedoucím výrobního a obchodního 

úseku a zároveň zajišťuje náhradní dodávku v požadované kvalitě. 

3.1.1 Rozsah kontrol 

Rozsah a způsob kontroly stanoví vedoucí nákupu podle druhu dodávky. V případě 

materiálů na výrobu dveří s požární odolností skladník kontroluje dodávku materiálu dle 

specifické kontroly. 
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Manažer kvality společně s vedoucím nákupu zpracovávají tabulky kontrol  

na konkrétní materiály, dle kterých se pak skladník nebo pracovník výroby řídí. Pro 

znázornění slouží tabulka 3 pro zárubně. 

 

Tab. 3: Tabulka kontrol pro zárubně [CARMAN-DOORS,s.r.o.]. 

Materiál Dodavatel 
Kontrolované 

parametry 

Četnost 

kontroly 
Kontroluje 

Odpovědná 

osoba 

1 

Typ DZD 

s těsněním, 

tloušťka 

plechu  

1,5 mm 

HSE 

Rozměr, 

povrchová 

úprava, 

množství, 

kvalita, 

certifikát 

Příjem 

materiálu 

na sklad 

Skladník 
Vedoucí 

nákupu 

2 
Typ  

CGH 100 
HSE 

Rozměr, 

povrchová 

úprava, 

množství, 

kvalita, 

certifikát 

Příjem 

materiálu 

na sklad 

Skladník 
Vedoucí 

nákupu 

3 

Dřevěná 

obložková 

zárubeň 

TOPDOORS 

Rozměr, 

povrchová 

úprava, 

množství, 

kvalita, 

certifikát 

Příjem 

materiálu 

na sklad 

Skladník 
Vedoucí 

nákupu 

4 

PUR pěna 

TEKAPUR 

(B1) 

OKENTĚS 

Množství, 

kvalita,  

termín 

spotřeby, 

označení 

Příjem 

materiálu 

na sklad 

Skladník 
Vedoucí 

nákupu 

 

3.2 Mezioperační kontrola 

Mezioperační kontrolu provádí pracovník výroby v jejím průběhu podle konstrukčního 

výkresu (viz Příloha 1 – Vzor konstrukčního výkresu), který obsahuje požadované cílové 

hodnoty parametrů výrobku, včetně jejich tolerancí. Vzhledem k variabilitě typů dveří  

se pracovníci řídí především také vystavenými zakázkovými listy, které obsahují všechny 

důležité informace (rozměry, barva, výplň atd.). 

V současné době je mezioperační kontrola realizována mezi každým výrobním uzlem. 

Pro znázornění slouží schéma na následující straně na obrázku 8, kde je mezioperační 

kontrola označená jako písmeno K. 
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Obr. 8: Mezioperační kontrola ve výrobě [vlastní zdroj]. 

 

Příprava výroby 

Příprava výroby je pracoviště sloužící k přípravě materiálu na šití dveřních rámů  

a na ruční výrobu atypických dveří. Podle vygenerovaného seznamu přípravy materiálu 

pracovníci připraví jednotlivé komponenty skladby dveří a rozdělí je podle posloupnosti práce 

na dalším pracovišti. V tuto chvíli materiál již prošel vstupní kontrolou, která je popsaná výše.  

V případě, že je potřeba materiál předělat (nařezat pomocí zkracovací pily) speciálně 

pro atypické dveře, musí pracovník po předělání materiál znovu zkontrolovat měřením 

(přeměření rozměrů pomocí svinovacího metru) a vizuálně. 

Uzel šití rámů 

Toto pracoviště je určené výlučně na šití rámů dveří, kdy pracovníci pomocí 

pneumatických sponkovaček ušijí rámy dveří podle stanovené výkresové dokumentace. Před 

přesunutím dveřních rámů na místo skladování k další operaci, musí pracovníci zkontrolovat 

rozměry pomocí svinovacího metru a také zkontrolovat, zda nedošlo za použití sponkovaček 

k příliš velkému narušení (rozštípnutí) rámů vizuálně či zešikmení rámu pomocí úhelníku. 

Uzel lisování dveřních rámů a ploch 

Na tomto pracovišti dochází k lisování dveřních rámů a ploch, kdy po nanesení lepidla 

pracovníci vyskládají sestavu dveří (rám + plocha) a automaticky nebo manuálně zavedou  

do lisovací linky na základě předepsaného postupu. Po ukončení procesu lisování musí 

pracovník vizuálně zkontrolovat, zda se na dveřích neuchytilo lepidlo či nejsou manipulací 

z linky například podřené. Zda pracovník zvolil správný typ plochy, může zkontrolovat 

pomocí dostupného vzorkovníku. 

Uzel formátování a olepování 

Po předání dveří z předešlého uzlu na toto pracoviště se jednotlivé dveře zavedou  

do vstupního místa linky k formátování a olepování, přičemž odpovědný pracovník nastaví 

rozměry pro daný typ dveří. V momentě, kdy dveře opouští linku, dochází k jejich přesunu  

na následné opracování (začišťování, ořezávání). Bohužel při tomto přesunu není příliš času 

na kontrolu každých dveří, proto musí kontrolu provádět pracovníci procesu opracovávání. 

Opět je zde uplatňována kontrola vizuální a kontrola rozměrů přeměřením. 

K K K K K 

Příprava 

výroby 

Šití rámů Uzel 

lisování 

dveřních 
rámů a 

ploch 

Uzel 

formátování a 

olepování 
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a kompletování 
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Uzel okovávání a kompletování dveří 

Po provedené kontrole jsou dveře přesunuty na uzel okovávání a kompletování dveří, 

kde dojde k obrábění dveří za pomocí linky na straně zámků a pantů dle zadaných informací 

pracovníkem do programu linky (podle vystavených zakázkových listů). Pracovník  

na výstupu musí zkontrolovat vizuálně povrch dveří a orientaci dveří. Při následné montáži 

zámků je nutná jejich vizuální kontrola. 

Uzel výřezů a zasklívání 

V případě, že se jedná o typ dveří se skly, jsou dveře přesunuty na uzel výřezů  

a následné zasklívání. Výřezy jsou opět prováděny pomocí linky dle zadaných programů 

pracovníkem. Hotové výřezy je nutné zkontrolovat a to tak, že musí pracovník přeměřit jejich 

rozměry. Ve zbylém čase by měl pracovník vizuálně zkontrolovat obě strany dveří. Dveře 

jsou následně přesunuty k dodatečnému opracování, po kterém jsou připravené na zasklívání 

pomocí ručního nářadí. Pracovník zasklívání si dveře převezme, základně očistí a provede 

zasklení. Na závěr provede vizuální kontrolu. 

Atypická dílna a povrchová úprava 

Atypická dílna je zvláštní typ pracoviště, které slouží k výrobě atypických dveří  

a povrchové úpravě, kdy je způsob práce určený výrobním příkazem. Probíhá zde kontrola 

vstupní, mezioperační i výstupní. Je opět uplatňována jak kontrola vizuální, tak kontrola 

měřením.  

3.2.1 Manipulace v rámci předcházení neshod v procesu výroby 

Manipulaci provádějí jen příslušně proškolení pracovníci. Při manipulaci materiálem  

a výrobky musí být zabezpečeno zamezení poškození výrobků, zhoršení stavu výrobků nebo 

zdraví pracovníků. Způsoby manipulace a druhy manipulačních prostředků závisí na druhu 

dodávky nebo výrobků. 

K manipulaci dodávek nebo výrobků se používají: 

 dřevěné palety, 

 europalety, 

 dřevěné bedýnky. 

Prostředky, které pracovníci využívají k manipulaci: 

 nízkozdvižné vozíky, 

 vysokozdvižné vozíky, 

 šestiosé roboty, 

 tříosé manipulátory, 

 dvouosé manipulátory, 
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 dopravníky, 

 hydraulické plošiny, 

 otáčecí mechanismy. 

Palety, ve kterých jsou manipulovány dodávky nebo výrobky, musí být nepoškozené, 

zbavené nečistot a třísek. V případě potřeby dodávek nebo výrobků se manipulují jednotlivě 

nebo ve svazcích. Vázací prostředky jsou uloženy na vyhrazených místech. Pracovníci, kteří 

používají zvedací zařízení a vázací prostředky jsou řádně proškoleni z bezpečnosti práce  

a jejich používání. Volbu způsobu manipulace provádí mistr nebo skladník. Za údržbu 

manipulačních prostředků odpovídá správce majetku. Kontrolu vázacích prostředků  

a zvedacích zařízení zajišťuje odpovědný pracovník. 

3.3 Výstupní kontrola 

Pokud jsou dveře kompletní, následuje výstupní kontrola, která je jednou 

z nejvýznamnějších kontrol organizace, jelikož se díky ní dokážou zachytit všechny neshody, 

které nebyly dřív objeveny. Výstupní kontrolu provádí odpovědný pracovník na konci celého 

procesu výroby. Jedná se především o kontrolu vizuální a kontrolu měřením, kdy  

se kontroluje správnost rozměrů podle vystavených zakázkových listů a konstrukčního 

výkresu. Přičemž se jedná o kontrolu stoprocentní, odpovědný pracovník musí tedy 

zkontrolovat každé dveře. Balení a skladování hotových výrobků se provádí ihned po realizaci 

výstupní kontroly.  

3.3.1 Skladování výrobků v rámci předcházení neshod 

Skladování výrobků je prováděno tak, aby se zabránilo poškození nebo znehodnocení 

stavu výrobku ve vyhrazených prostorech. Skladování výrobků ve výrobním procesu  

je prováděno ve výrobních prostorách na vyhrazených místech. Skladování hotových výrobků 

a náhradních dílů je zajištěno na vyhrazených prostorách expedice a v krytých skladech. 

Hotové výrobky jsou označeny číslem zakázky a výrobním štítkem. 

3.3.2 Ochrana hotových výrobků v rámci předcházení neshod 

Co se týče ochrany výrobků, používají se takové metody balení, které zaručují ochranu 

výrobků proti poškození v průběhu dodávky. Zvláštní požadavky zákazníka na způsobu 

balení, nebo ochranu jsou uvedeny v zakázkových listech. Pokud není požadavek na zvláštní 

způsob balení a ochranu v listě uveden, provede se balení hotových výrobků s ohledem  

na hmotnost, tvar a způsob odeslání. Kontrolu balení a ochrany výrobků proti poškození 

provádí a kontroluje pracovník skladu. 
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4 Současný stav procesu řízení neshodných produktů 

organizace CARMAN-DOORS, s.r.o. 

Záměrem této kapitoly je popsat a analyzovat současný stav procesu řízení 

neshodných produktů ve výrobě organizace CARMAN-DOORS, s.r.o. v návaznosti  

na mezioperační kontrolu. Právě tato analýza současného stavu je důležitá pro nalezení 

slabých míst v rámci řízení neshodných produktů, aby mohlo dojít k jeho zdokonalení. 

Na základě informací, které byly získány z poskytnuté organizační směrnice „Řízení 

neshod OS PP 05“ či komunikací se zaměstnanci organizace, kteří jsou součástí problematiky 

procesu řízení neshodných produktů vzniklých ve výrobě, byl popsán jeho současný stav. 

4.1 Zjištění neshodných produktů 

K odhalení neshod při výrobních činnostech dochází při realizaci kontrolní činnosti, 

která má za cíl ověření a posouzení shody. Ve výrobě organizace uplatňuje vstupní, 

mezioperační a výstupní kontrolu. Vstupní kontrolu provádí skladník, mezioperační  

a výstupní kontrola je pak prováděná pracovníkem přímo na svém výrobním uzlu.  Nejčastěji 

se jedná o kontrolu vizuální a kontrolu měřením. 

4.1.1 Druhy neshod v návaznosti na mezioperační kontrolu 

Pokud je na pracovišti přípravy výroby potřeba předělat materiál pro atypické dveře, 

mohou následně vzniknout neshody jako: 

 špatný rozměr materiálu, 

 narušení povrchu materiálu (poškrábání), 

 prasknutí materiálu. 

Na pracovišti šití dveřních rámů může dojít nejčastěji k: 

 zjištění špatné rovinnosti hranolu, 

 narušení povrchu hranolu (spadnutím), 

 vyrobení rámu špatného rozměru, 

 zešikmení rámu při jeho sešívání. 

Na pracovišti lisování dveřních rámů a ploch nejčastěji vznikají neshody jako: 

 narušení povrchu plochy manipulací (poškrábání, praskliny), 

 odštípnutí rohů ploch při nesprávné manipulaci, 

 fleky na plochách dveří způsobené špatným nanesením lepidla, 

 fleky na plochách dveří způsobené špatnou údržbou linky. 
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Na pracovišti formátování a olepování nejčastěji neshody způsobuje linka a to: 

 rozštípnutí dveří (kvůli špatnému zareagování čidel), 

 špatné olepení dveří (kvůli nedostatečnému nahřání lepidla). 

Na následném opracování dveří nejčastěji může dojít ke vzniku rýhy v ploše při 

začisťování a ořezávání dveří. 

Na pracovišti okovávání a kompletování dveří patří mezi nejčastější neshody: 

 spletení orientace dveří (kvůli špatnému zadání do programu linky), 

 špatné vyfrézování zámku (chyba linky), 

 vadný zámek (rozpadlý, špatně odsazený), 

 podření či uštípnutí dveří (při manipulaci). 

Na pracovišti výřezů a zasklívání pak může dojít k: 

  zjištění špatných rozměrů hranolů rámu (když linka dělá výřez a zajede do rámu), 

 odchýlení rozměrů výřezu (i nepatrná odchylka může pak způsobit problém při 

zasklívání), 

 podření dveří (při manipulaci). 

V atypické dílně může dojít k podobným či stejným neshodám, ale mezi nejčastější 

problém dle pracovníků patří lisování, kdy se stává, že se dveře uprostřed prohnou a jsou pak 

tedy zvlněné. 

4.1.2 Úrovně odhalování neshod 

Základním prvkem pro odhalování neshod jsou odpovědní zaměstnanci a taktéž i pro 

jejich následné řízení. Odpovědnosti příslušných zaměstnanců se liší a dají se rozdělit do tří 

úrovní – výrobní, operativní a rozhodovací. 

Do výrobní úrovně spadají pracovníci, kteří zodpovídají za provedení kontroly  

na jejich výrobním uzlu. V případě, že naleznou neshodu, která je velmi snadno odstranitelná 

či opravitelná, můžou její odstranění či opravu neprodleně realizovat. Příkladem takové 

neshody je jemná rýha, kterou lze ihned pracovníkem zabrousit. 

Pokud nalezená neshoda není snadno odstranitelná či opravitelná, nahlásí příslušný 

pracovník tuto neshodu mistru výroby, který spadá do operativní úrovně. Mistr výroby mimo 

jiné zjišťuje neshody vzniklé ve výrobě, následně provádí prvotní filtraci neshody spolu 

s pracovníky konkrétních uzlů na malou nebo závažnou neshodu. Zároveň s pracovníky 

komunikuje o možném řešení (nápravě) neshody. 

Rozhodovací úroveň tvoří vedení, které spolupracuje s výše zmíněnými úrovněmi. 

Úkolem této úrovně je především práce spjatá s dokumentací a stanovením opatření. 
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4.2 Identifikace 

V současné době pracovníci výroby označují neshodu pomocí černého fixu, kdy  

na štítek napíši „NESHODA“ a případně doplní, o jaký druh neshody se jedná. Štítek 

následně přilepí na neshodný produkt. Pracovníci na pracovišti lisování dveřních rámů a ploch 

a také na pracovišti okovávání a kompletování dveří neshody navíc fixem kroužkují 

(například rýhy na ploše nebo vady na zámcích).  

4.3 Separace 

Neshodné výrobky pracovníci ihned po označení oddělí a uloží do místa vyhrazeného 

právě pro tyto neshodné výrobky. Takovým místem je stojan s přihrádkami označen nápisem 

NESHODY. 

4.4 Záznam o neshodě 

Pracovník si provede do směnového výkazu záznam o vyskytlé neshodě, který 

obsahuje základní údaje: Datum, číslo zakázky, počet kusů, popis neshody, příčina neshody, 

podpis. Mistr výroby na konci směny zaeviduje zjištěné neshody do „Evidence neshod“. 

Evidence neshod je vedena v Excelu a obsahuje tyto údaje: 

 zařazení do pracoviště, 

 datum, 

 číslo zakázky/dveře, 

 počet kusů, 

 typ neshody, 

 příčina neshody. 

4.5 Vypořádání neshody 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.1.2 Úrovně odhalování neshod, v případě,  

že pracovníci odhalí neshodu snadně odstranitelnou nebo opravitelnou, mohou ihned neshodu 

odstranit či opravit. Pokud nalezená neshoda není snadno odstranitelná či opravitelná, nahlásí 

příslušný pracovník tuto neshodu mistru výroby. Mistr výroby spolu s daným pracovníkem 

rozhodnou, zda lze předmět uvolnit na základě výjimky, použít jinak nebo má být vyřazen. 

Schválení výjimky nevyžaduje souhlas zákazníka, ale je udělena po konzultaci mistra výroby 

s vedením. Jiné použití znamená v praxi nejčastěji například to, že pokud dojde k uštípnutí 

rohu u plochy dveří, může se plocha seříznout a použít na užší dveře. Vyřazení znamená,  
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že předměty nejsou dále zpracovávány či poskytovány zákazníkovi. Vyřazené dveře mohou 

však sloužit jako podložky pro hotové dveře, aby se neodřely. 

4.6 Kalkulace nákladu a ztrát 

Kalkulaci nákladu a ztrát zabezpečují pracovníci oddělení technické přípravy výroby. 

V případě neshodných produktů se konkrétně jedná o stanovení vícenákladů, které jsou spjaty 

s operacemi opravy a přepracování. Pracovníci oddělení technické přípravy výroby  

po ukončení činnosti kalkulace informace zadávají do systému HELIOS. 

4.7 Rozbory neshod 

Záznamy o neshodách jsou využívány k rozboru neshod. Rozbor neshod slouží 

k rozhodnutí o potřebě nápravného či preventivního opatření a následnému stanovení 

nápravného či preventivního opatření. Za provádění činnosti rozborů neshod zodpovídá 

manažer kvality. 

4.8 Nápravné opatření 

Při zjištění neshody pracovník pověřený jejím řešením, prošetří příčiny neshody.  

A pokud je to žádoucí po konzultaci s odpovědným vedoucím pracovníkem (např. manažer 

kvality či manažer výroby) navrhne opatření k nápravě, které by mělo odstranit příčinu 

neshody a tím se předešlo k opakovanému výskytu neshody. Nápravné opatření musí být 

úměrné důsledkům zjištěných neshod. Mistr výroby je o všem informován a dohlíží, aby 

došlo k realizaci nápravného opatření ve výrobě. 

4.9 Preventivní opatření 

Preventivní opatření musí být úměrné důsledkům možných problémů. Informačními 

zdroji pro preventivní opatření jsou výsledky interních a externích auditů, evidované neshody, 

stížnosti a podněty zákazníků a obecně veškeré záznamy o kvalitě. Na základě těchto 

informací a podnětů předkládá manažer kvality spolu s manažerem výroby v rámci porad 

vedení návrh preventivních opatření v systému zabezpečení kvality včetně návrhů na doplnění 

a změny příslušných řídících dokumentů organizace. 
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5 Návrhy na zlepšení v procesu řízení neshodných 

produktů 

Účelem této bakalářské práce je zpracování návrhu, který by zajišťoval zlepšení 

procesu řízení neshodných produktů. Aby bylo možné takovýto návrh vytvořit, je v prvním 

kroku nejdůležitější analyzovat slabá místa tohoto procesu. Jelikož má kontrolní činnost podíl 

na procesu řízení neshodných produktů, je vhodné neustále pracovat na zlepšení i této činnosti 

a taktéž analyzovat její slabá místa. 

Z uvedeného popisu současného stavu a jeho následné analýzy vyplynulo několik 

zjištění v rámci odhalení slabých míst. 

Zjištění 1 

Ihned na začátku procesu je znatelná slabina v rámci činnosti identifikace, která není 

pro všechny uzly jednotná, protože každý pracovník nadepisuje na štítek „NESHODA“ 

různým stylem písma a jinou velikostí. Štítky obsahují také minimální počet informací  

a to, že se jedná o neshodu a popřípadě druh neshody. 

Zjištění 2 

Méně patrným nedostatkem je nízký počet míst vyhrazených pro separaci neshod. Při 

konzultaci s konkrétními pracovníky některých uzlů bylo zjištěno, že by uvítali místo navíc, 

aby nemuseli neshodný produkt přenášet na vzdálenější místo a tím ztrácet čas. 

Zjištění 3 

Další slabinou procesu řízení neshodných produktů je činnost, při které je prováděn 

záznam o neshodě. Pod tuto činnost spadá zápis zjištěných neshod do databáze v Excelu, 

která slouží jako tzv. Evidence neshod. Informace, které obsahuje, jsou pak využívány 

k posouzení, zda je vhodné zavést opatření nebo k různým analýzám organizace a její 

efektivnosti. Aby tabulka sloužila k základním potřebným účelům, bylo by vhodné tabulku 

rozšířit o některé údaje. Samozřejmě je brát zřetel na to, aby tato databáze sloužila potřebám 

zaměstnanců a synchronizaci celého systému, nikoli přidávala zbytečnou práci. 

Zjištění 4 

Informace o současném stavu byly získávány jak komunikací se zaměstnanci 

organizace, tak díky podkladům v podobě organizačních směrnic. V rámci kontrolní činnosti 

bylo zjištěno, že v organizační směrnici „Kontrolní činnost OS PP 04“ je potřeba aktualizovat 

pár informací. Organizační směrnice „Řízení neshod OS PP 05“ vyžaduje taktéž aktualizaci, 

avšak ve větším rozsahu. 



33 

 

5.1 Nové úpravy v procesu řízení neshodných produktů 

Náplní následujících kapitol je popis nových prvků vytvořených na základě výsledků 

analýzy procesu řízení neshodných produktů za účelem jeho zlepšení. Prvky byly vytvořeny 

tak, aby byly v souladu s požadavky vedení organizace a sloužily zároveň potřebám 

zaměstnanců podílejících se na tomto procesu. 

5.1.1 Identifikace 

V případě činnosti identifikace byly navrženy dva zcela nové štítky, které slouží 

k označení odhalené neshody a zaznamenání prvotních informací o neshodě. První ze štítků 

slouží k identifikaci neshody odhalené vstupní kontrolou a je zobrazen na obrázku 9. Druhý 

štítek má pak úlohu identifikace neshody odhalené mezioperační kontrolou ve výrobě  

a je zobrazen na obrázku 10. 

 

Obr. 9: Identifikační štítek – NESHODA – vstupní kontrola [vlastní zdroj]. 

 

 

CARMAN-DOORS, s.r.o. 

 

NESHODA – POZASTAVENO 

(vstupní kontrola) 

  

 

č.     

Dodavatel:   Číslo objednávky:       

Druh produktu:    Číslo dodacího listu:             

Název: Datum dodání:       

Rozměr:      Počet  ks:               

Datum zjištění vady:   Reklamováno ks:        

Popis zjištěné vady: 
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Obr. 10: Identifikační štítek – NESHODA – výroba [vlastní zdroj]. 

5.1.2 Separace 

V rámci činnosti separace bylo navrženo zvýšit počet míst (konkrétně o dva) pro 

odklad neshodných produktů a zároveň tyto místa viditelněji označit nápisem NESHODY, 

jelikož původní označení nebylo úplně na první pohled viditelné.  

5.1.3 Evidence neshod 

Zápis zjištěných neshod do databáze Evidence neshod organizace slouží jako záznam  

o neshodě. Původní Evidence neshod obsahovala tyto údaje:  

 zařazení do pracoviště, 

 datum, 

 číslo zakázky/dveře, 

 počet kusů, 

 typ neshody – nově výběr ze seznamu, 

 příčina neshody. 

V rámci zlepšení dle potřeb organizace je tato databáze, která je vedena v Excelu, 

rozšířena o následující údaje: 

 řešení neshody (oprava apod.), 

 

CARMAN-DOORS, s.r.o. 

 

NESHODA – POZASTAVENO 

(výroba) 

  

 

č.     

Pracoviště:   

Číslo zakázky:    

Název výrobku: 

Popis zjištěné vady:      
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 náklady na řešení neshody, 

 návrh na opatření, 

 datum realizace opatření, 

 kontrola, zda bylo opatření realizováno. 

Tyto údaje budou zapisovány pro každý výrobní uzel zvlášť, avšak na jeden list 

Excelu. Ke znázornění Evidence neshod slouží obrázek 11 pro uzel přípravy výroby. 

 

 

Obr. 11: Evidence neshod pro uzel přípravy výroby [vlastní zdroj]. 

 

 

Obr. 12: Detail obrázku 11 [vlastní zdroj]. 

 

 

Obr. 13: Detail 2 obrázku 11 [vlastní zdroj]. 

 

Na druhém listu Excelu Evidence neshod je umístěna tabulka – obrázek 14, jejíž údaje 

jsou automaticky vypočítány na základě údajů na listu 1 a slouží pro první přehled 

vícenákladů vynaložených na řešení neshod a počtu kusů neshod ze všech výrobních uzlů, 

přičemž 20% nejvyšších nákladů bude zvýrazněno červeně a 20% nejpočetnějších typů 

neshod modře. Vedle tabulky jsou vloženy grafy pro náklady a počty neshod, které se dle 

vypočtených údajů v tabulce vytvoří. 

Pro komplexnější analýzu neshod bude pak využíváno kontingenčních tabulek a grafů. 
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Obr. 14: Tabulka nákladů a počtu neshod [vlastní zdroj]. 

 

 

Obr. 15: Detail obrázku 14 [vlastní zdroj]. 

 

5.1.4 Úpravy organizačních směrnic 

Organizační směrnice „Kontrolní činnost OS PP 04“ byla aktualizována z důvodu,  

že neodpovídala současnému stavu. Byly proto do ní doplněny informace. Vzhledem k tomu, 

že se směrnice mimo jiné odkazuje na tabulky kontrol, které určují rozsah vstupní kontroly, 

bylo navrženo jejich zlepšení. Zlepšení spočívá v tom, že by tabulky měly obsahovat údaj  

o tom, zda se jedná o stoprocentní, výběrovou či namátkovou kontrolu pro lepší pochopení 

zaměstnanci, kteří je budou užívat. Mimo úpravu směrnice je dalším návrhem pro zlepšení 

kontrolní činnosti vytvoření vzorkovníku neshod (fotografie), který by zaměstnanci uplatnili  

u vizuální kontroly, a provádění záznamu výsledků kontrol, jelikož by měly být výsledky 

stvrzeny a případné naměřené hodnoty by měly být někde zaznamenány. 

Na základě nových úprav v procesu řízení neshodných produktů je i nově zpracovaná 

organizační směrnice „Řízení neshod OS PP 05“, která nyní zahrnuje nové prvky. V rámci 

vylepšení samotné směrnice, byl také doplněn vývojový diagram procesu řízení neshodných 

produktů organizace CARMAN-DOORS, s.r.o. pro jednoduché znázornění a pochopení 

procesu, který v předešlé směrnici nebyl zakomponován. Tento vývojový diagram se nachází 

na obrázku 16. 
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Obr. 16: Proces řízení neshodných produktů organizace [vlastní zdroj]. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat současný stav procesu řízení neshodných 

produktů v organizaci CARMAN-DOORS, s.r.o. a navrhnout změny vedoucí ke zlepšení 

tohoto procesu. 

V teoretické části byly vylíčeny druhy kontrol sloužící k posuzování a ověřování 

shody. Dále byla objasněna problematika týkající se procesu řízení neshodných produktů dle 

požadavků normy ISO 9001, jelikož systém managementu kvality organizace  

CARMAN-DOORS, s.r.o., jejíž proces řízení neshodných produktů je náplní praktické části 

této bakalářské práce, je certifikován právě dle zmíněného standardu. V rámci objasnění 

problematiky procesu řízení neshodných produktů jsou popsány všechny jeho dílčí činnosti 

doplněny vloženými vývojovými diagramy, které je znázorňují v jejich návaznosti. 

V praktické části byla na úvod představena organizace CARMAN-DOORS, s.r.o., 

která se dnes zabývá výrobou dveří. Byla stručně popsána její historie a charakter současné 

výroby. 

Následující kapitoly (3. a 4.) praktické části byly věnovány popisu současného stavu 

procesu řízení neshodných produktů v návaznosti na mezioperační kontrolu a současného 

stavu kontrolní činnosti, která má podstatný podíl na zmíněném procesu. Jelikož je hlavním 

cílem této práce navrhnout zlepšení na proces řízení neshodných produktů, byl popsaný 

současný stav následně analyzován. Na základě analýzy byly navrženy změny tohoto procesu, 

přičemž bylo využito nejen poznatků z teorie, ale také informací získaných v průběhu 

oborové praxe. 

V rámci navržených změn došlo k vytvoření nových identifikačních štítků, které slouží 

k označení neshodných produktů, dále také došlo k přidání separačních míst z důvodu jejich 

nedostatku a úpravě Evidence neshod, která slouží jako databáze pro záznam neshod. 

Vzhledem k tomu, že je kontrolní činnost neodmyslitelnou součástí procesu řízení 

neshodných produktů, bylo navrženo také pár změn pro její zlepšení. Mezi ty patří doplnění 

tabulky kontrol o informaci jaký rozsah má kontrola (stoprocentní, výběrová, namátková), 

vytvoření vzorkovníku pro lepší uplatnění vizuální kontroly a neposlední řadě provádění 

záznamu o výsledcích kontroly. 

Na základě všech navržených změn došlo k aktualizaci organizačních směrnic pro 

kontrolní činnost a řízení neshod v souladu s těmito změnami. 
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