
  

 



 
 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce „Analýza vstupní kontroly v SIGMA GROUP a.s.“ je analyzovat 

postup vstupní kontroly a identifikovat slabé místo tohoto procesu. V teoretické části jsou 

uvedeny základní pojmy z odvětví kontroly a managementu kvality a seznámení s tvorbou 

procesních map. V praktické části je představen podnik SIGMA GROUP a.s. a detailně popsán 

postup vstupní kontroly pomocí procesní mapy. Díky poznatkům z pracoviště bylo zjištěno, že 

při procesu vstupní kontroly spadá příliš mnoho odpovědnosti na jednoho pracovníka. Tento 

problém byl rozebrán pomocí diagramu příčin a následků a následně byl popsán návrh řešení 

tohoto problému – příjem nového pracovníka. 

Klíčová slova 

Vstupní kontrola; subdodávka; kvalita; analýza; procesní mapa 

Abstract 

The subject of the bachelor thesis “The analysis of Input Control System in SIGMA GROUP 

a.s.” is to analyze the procedure of the input control and to identify the weakness of this process. 

In the theoretical part, basic terms from the field of quality control and management and the 

acquaintance with the creation of process maps are stated there. In the practical part, there is an 

introduction of the company SIGMA GROUP a.s. and a detailed description of the input control 

by means of a process map. The findings from the workplace have shown that a single worker 

bears too much responsibility during the process of an access control. This issue has been 

analyzed through a Ishikawa diagram and consequently, the suggestion for a solution has been 

described – to hire a new worker. 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou systému vstupní kontroly ve strojírenské 

společnosti SIGMA GROUP a.s.  

Spolupráci se společností SIGMA GROUP a.s. jsem si vybral, jelikož jsem zde absolvoval 

odborné praxe při studiu na střední škole, vypracovával jsem zde svou maturitní práci a jsem 

s chodem v podniku plně seznámen. 

Při vstupní kontrole se ověřují nakupované materiály, zda souhlasí s objednávkou, a to ze dvou 

hledisek. Z hlediska kvality a z hlediska množství. Materiály, které z jakéhokoliv důvodu 

nesouhlasí s objednávkou, jsou při vstupní kontrole vyloučeny z výrobního procesu. Dále 

proces vstupní kontroly kontroluje jakostní parametry materiálů, porovnává technické údaje 

uzavřených smluv, připravuje podklady pro případné potřeby reklamačního řízení. V praxi také 

často funguje zpětná vazba dodavatelů – dodavatelé se sami věnují zvýšené kontrole svých 

dodávek. 

Po celou dobu realizace vstupní kontroly je kladen velký důraz na přesnost a důslednost. 

Zároveň si však podnik nemůže dovolit, aby proces vstupní kontroly trval příliš dlouho. 

Podstatou je, aby tento proces probíhal co nejefektivněji a nebyly v něm žádná slabá místa. 

Teoretická část je zaměřena na obecné seznámení s problematikou managementu kvality, 

systému kontrol a managementu procesů. Jsou zde také uvedeny základní pojmy důležité pro 

tvorbu procesních map. Praktická část je zaměřená na analýzu procesu vstupní kontroly 

v SIGMA GROUP a.s. 

Cílem této bakalářské práce je detailně popsat celý proces vstupní kontroly, identifikovat slabé 

místo procesu a pomocí vhodných nástrojů najít efektivní návrh pro vylepšení.  
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2 O společnosti SIGMA GROUP a.s. 

Akciová společnost SIGMA GROUP a.s. (dále jen SG) je moderní, stále se rozvíjející firmou 

v oblasti strojírenství, která je absolutní špičkou výroby čerpací techniky v České republice. 

V současné době je společnost zaměřena na výzkum, vývoj a výrobu středních, těžkých a 

unikátních čerpadel a dalších čerpacích komponentů, které najdou své využití v průmyslu. V 

tomto úseku se firma řadí mezi nejlepší na světě v oboru a úspěšně tak pokračuje v mnohaleté 

tradici výroby čerpadel v oblasti střední Moravy. Mezi nejdůležitější odběratele patří 

vnitrostátní a zahraniční průmyslové podniky podnikající v lehkého i těžkého strojírenství, 

klasické a jaderné energetiky, petrochemie, podniky zabývající se těžbou ropy, dobýváním a 

zpracováním nerostů a firmy působící v oblasti vodního hospodářství [1]. 

Společnost SG vlastní certifikáty kvality podle: 

• EN ISO 9001 – Systém managementu jakosti, 

• EN ISO 14001 – Systémy enviromentálního managementu – Požadavky s návodem pro 

použití, 

• EN ISO 18001 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Srdcem společnosti SG je výrobní závod v Lutíně na Olomoucku. Výrobu a organizaci 

vnitrostátního i zahraničního obchodování s čerpadly značky SIGMA včetně příslušenství a 

náhradních dílů zprostředkovává mateřská společnost SG. Její výrobní program obsahuje okolo 

70 výrobkových řad středních, těžkých a unikátních čerpadel jak horizontální, tak i vertikální 

konstrukce určených pro využití téměř ve všech oblastech průmyslu, zemědělství, energetiky a 

vodního hospodářství  

Kvalita čerpadel značky SIGMA vychází hlavně z úzkého spojení výroby s vlastními pracovišti 

výzkumu a vývoje, z dokonalého výrobního know-how a z prvotřídního zpracování na dílnách. 

Tyto strojní a montážní dílny jsou moderně vybavené, jsou osazené CNC obráběcími centry a 

disponují jeřáby o nosnosti až 32 tun. Součástí celého provozu je také přípravna materiálu, 

lakovna, svařovna a několik diagnostických pracovišť a zkušeben, z nichž největší, svého druhu 

výjimečná v rámci celé Evropy, umožnuje realizovat hydraulické zkoušky strojů s příkonem až 

12 MW. Společnost provozuje také modelárnu zaměřenou na vyrábění velmi přesných modelů 

a modelových zařízení ze dřeva, železných a barevných kovů, epoxidových a laminovacích 

pryskyřic a polystyrenu [2]. 
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2.1 Výrobní sortiment SG 

Společnost SG vyrábí produkty především pro tyto odvětví: Energetika, Vodní hospodářství, 

zemědělství, stavebnictví a doly a hutě. 

2.1.1 Energetika 

Výroba čerpadel pro klasickou a jadernou energetiku a teplárenský průmysl tvoří hlavní část 

produkce společnosti SG. Na použití středně těžkých, těžkých a unikátních čerpacích agregátů 

do technologických celků v energetice se primárně zaměřují výzkumné, vývojové a výrobní 

centra celého holdingu SIGMA. Díky těsné spolupráci mezi vývojovými a výrobními pracovišti 

vznikne velké množství výkonných a velmi účinných napájecích, chladících, kondenzátních a 

jiných čerpadel pro použití téměř ve všech okruzích tepláren a elektráren. V oblasti energetiky 

jsou čerpadla SIGMA instalovány po celém světě. Velké zastoupení mají v Polsku, Egyptě, 

Indii a dalších zemích [3]. 

Sortiment čerpadel pro energetiku obsahuje: 

• napájecí čerpadla s velkým rozsahem, 

• kondenzátní čerpadla s horizontálním i vertikálním uspořádání chladícího čerpadla,  

• čerpadla pro čerpání a přepravu surové vody, 

• čerpadla pro požární vodu. 

2.1.2 Vodní hospodářství 

Technologické zařízení v oblasti vodního hospodářství tvoří důležitou část trhu, v niž se SG 

prezentuje výrobou odstředivých čerpadel s vysokou účinností a spolehlivostí. Tyto čerpadla 

mají horizontální i vertikální konstrukci a jejich průtok dosahuje až několik tisíc litrů za 

sekundu [4]. 

Výroba SG pro vodní hospodářství obsahuje: 

• čerpadla pro vodní zdroje, vodárny a úpravny vod, 

• čerpadla pro čerpání užitkové vody, 

• čerpadla pro čističky odpadních vod, 

• čerpadla pro splaškovou vodu, 

• čerpadla pro malá vodní díla. 
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2.1.3 Zemědělství 

V oblasti zemědělství se čerpadla vyrobená v Lutíně používají u závlahových a odvodňovacích 

stanic v ČR, na Slovensku a v Polsku. V Egyptě, Iráku, Sýrie, či Indii je potřeba intenzivně 

zavlažovat velké oblasti, proto se zde instalují velká diagonální a vrtulová čerpadla o průtocích 

až několik tisíc litrů za sekundu [5]. 

Čerpadla SIGMA se v zemědělství používají: 

• pro závlahy, 

• pro odvodnění, 

• pro čerpání znečištěné vody. 

2.1.4 Stavebnictví 

Čerpadla SIGMA vyráběná za účelem použití ve stavebnictví se uplatňují pro: 

• odvodnění zatopených prostor, 

• rozvody tepla, 

• rozvody horké a užitkové vody. [6]. 

2.1.5 Doly a hutě 

SG vyrábí množství čerpadel a agregátů pro doly a hutě zaměřující se na odčerpávání důlních 

vod. Jelikož investoři kladou požadavky na zvýšení efektivnosti dobývání a snížení vlivu těžby 

uhlí na životní prostředí, dochází v posledních několika letech ke zvýšení poptávky po 

čerpacích agregátech v tomto odvětví [7]. 

2.2 Certifikace v SG 

Systém managementu kvality byl realizován do výrobních procesů společnosti SG a jejich 

dceřiných firem v roce 1994. Dnes je společnost SG certifikována firmou TUV CERT – TUV 

NORD podle uznaných norem: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 a EN ISO 18001:2007. 

Důležitým argumentem pro zavedení systému kvalty byl fakt, že velkou část produkce tvoří 

čerpadla a komponenty pro oblast energetiky a jaderných elektráren, což znamená produkci se 

zvláštními požadavky na kvalitu, bezpečnost, spolehlivost a životnost. Jelikož je velmi velké 

konkurenční prostředí, je systém kvality důležitou podmínkou existence společnosti [8]. 
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3 Systém jakosti ISO 9000, 9001 

V následující kapitole jsou stručně popsány základní informace týkající se norem ISO 9000 a 

ISO 9001. 

3.1 ISO 9000 

Úvodní norma, která řeší problematiku managementu kvality. „Norma ISO 9000 uvádí do 

problematiky managementu jakosti a definuje osm základních principů managementu jakosti“ 

[9]. Společně s normami ISO 9001, ISO 9004 a ISO 19011 tvoří koherentní soubor norem na 

systémy managementu kvality usnadňující vzájemné porozumění ve vnitrostátním a 

mezinárodním obchodu.  

ISO 9001 -Systémy managementu kvality – Požadavky 

ISO 9004 – Systémy managementu kvality – Směrnice pro zlepšování výkonnosti 

ISO 19011 – Směrnice pro auditování systémů managementu jakosti 

3.1.1 Historie ISO 9000 

Normy ISO 9000 byly zveřejněny v roce 1987 Mezinárodní organizací pro normalizaci a vzešly 

z anglické normy BS 5750 (British Standard) publikované v roce 1979. V roce 1994 došlo k tzv. 

malé revizi, ale až v roce 2000 došlo k nejvýraznější revizi mezinárodního souboru norem a 

vznikla nová ucelená řada ISO 9000, která sloučila tři standardy (ISO 9001, ISO 9002, ISO 

9003). V roce 2008 byl systém doplněn o normu ISO 9004, která rozšiřuje již fungující systémy. 

3.1.2 Zásady managementu kvality norem řady ISO 9000 

Důležitou charakteristikou systému managementu kvality podle norem ISO 9000 je, že se 

zakládají na osmi zásadách managementu kvality. Použití těchto zásad v praxi přinese podniku 

zvýšení stability výkonosti a výrazně přispívá k řízení nákladů a rizik [10].   

Hlavní zásady managementu kvality:  

• zaměření na zákazníka, 

• vedení a řízení lidí, 

• zapojení lidí, 

• procesní přístup, 

• systémový přístup, 

• neustálé zlepšování, 
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• přístup k rozhodování zakládající se na faktech, 

• vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy. 

Normy ISO 9000 se týkají: 

• Organizací, které se snaží získat výhody uplatňováním systému managementu kvality. 

• Organizací, které se snaží získat důvěru, že jejich dodavatelé požadavky na produkty 

splní. 

• Všech, kteří mají zájem na vzájemném pochopení terminologie používané v 

managementu kvality. 

• Všech osob, jak interních, tak externích vůči organizaci, které posuzují systém 

managementu kvality nebo provádějí jeho audit z hlediska shody s požadavky ISO 

9001.  

• Všech osob, jak interních, tak externích vůči organizaci, které poskytují poradenství 

nebo školení/výcvik týkající se systému managementu kvality, který je vhodný pro tuto 

organizaci. 

• Zpracovatelů souvisících norem. 

Normy jsou univerzálního charakteru. Použití norem nezávisí ani na charakteru procesů, ani na 

povaze produktu, ani na velikosti organizace. Jsou použitelné jak ve výrobních organizacích, 

tak i ve službách nebo veřejném sektoru. Normy řady ISO 9000 jsou pouze doporučující. 

Závaznými se stávají tehdy, když se dodavatel zaváže, že použije systém managementu kvality 

podle ISO 9001.  

 

3.2  ISO 9001 

„ISO 9001 představuje základní postupy řízení a zajišťování kvality, které může uplatnit každá 

organizace“ [11]. Tato norma má svůj původ ve Velké Británii v 80. létech, kdy se rozšířila po 

celé Evropě. Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy firma musí stanovit své cíle a plány v 

oblasti kvality své produkce a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány. 

Společnost by měla měřit a monitorovat účinnost těchto procesů, aby pak mohla přijmout 

efektivní opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, 

infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření 

výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.  
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3.2.1 Přínos normy ISO 9001 pro organizaci  

Přínos normy pro organizaci spočívá v: 

• Udržení stálé vysoké úrovně výrobního procesu a vysoké kvality poskytovaných služeb 

a výrobků zákazníkům. 

• Možnost optimalizovat náklady – snížení provozních nákladů, snížení nákladů na 

zmetky, snížení energetických zdrojů atd. 

• Zvyšování spokojenosti zákazníků pomocí efektivně nastavených procesů. 

•  Díky poskytování vysoce kvalitní produkce možnost získání nejnáročnější zákazníky a 

možnost získání nových zákazníků s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti. 

• Možnost účastnit se výběrových řízení o velké zakázky především ve státní správě. 

• Zdokonalení organizační struktury organizace. 

• Zvýšení výkonnosti celé organizace. 

• Zvýšení důvěry veřejnosti a státních orgánů. 

• Vytvoření systému pružně reagujícího na změny požadavků trhu, jednotlivých 

zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

4 Systémy kontroly 

Kontrola je nedílnou součástí každého procesu. Jde o pasivní prvek, který nepřidává hodnotu 

pro zákazníka, a proto v procesu představuje nežádoucí operaci ve smyslu přínosu pro 

zákazníka, tzn., jde vždy o ztrátovou činnost. Vylepšení systému kontroly znamená pouze 

snížení ztrát [12]. 

4.1 Druhy kontroly materiálu 

Většina materiálů by měla být kontrolována za účelem zjištění jejich jakosti, tedy zda splňují 

požadavky. Požadavkem se zde rozumí jakost, kterou požaduje zákazník a jakost, kterou 

výrobce musí dodržet. [13]. Ve výrobním podniku proto existují následující druhy kontrol: 

vstupní kontrola, mezioperační kontrola a výstupní kontrola. 

4.1.1 Vstupní kontrola 

Při vstupní kontrole se ověřují nakupované materiály, zda souhlasí s objednávkou, a to ze dvou 

hledisek. Z hlediska kvality a z hlediska množství. Materiály, které z jakéhokoliv důvodu 

nesouhlasí s objednávkou, jsou při vstupní kontrole vyloučeny z výrobního procesu. Dále 

proces vstupní kontroly kontroluje jakostní parametry materiálů, porovnává technické údaje 

uzavřených smluv, připravuje podklady pro případné potřeby reklamačního řízení. V praxi také 

často funguje zpětná vazba dodavatelů – dodavatelé se sami věnují zvýšené kontrole svých 

dodávek. 

Je-li dodavatelem materiálu firma, která vlastní certifikát ISO 9000, kvalita dodávaného 

materiálu by měla být tímto dodavatelem zabezpečena. Tím pádem se na vstupní kontrolu 

nemusí klást příliš velký důraz. Důležité je identifikovat o správně označit materiál. Každý 

skladovaný materiál musí mít své identifikační číslo, podle kterého se materiál identifikuje od 

skladu přes výrobní operace až po expedici. 

4.1.2 Mezioperační kontrola 

Při mezioperační kontrole (výrobní kontrole, samokontrole) se provádí průběžná kontrola 

vyráběných dílů, jestli odpovídají příslušné výrobní dokumentaci. Je v pravomoci každého 

pracovníka výroby. 
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4.1.3 Výstupní kontrola 

Výstupní kontrola představuje porovnávání na výstupu procesu. Jde vlastně o kontrolu 

hotových výrobků a jejich rozdělení na přijatelné a nevyhovující. Principem této kontroly je 

odstranění defektních položek, aby se tyto nedostaly k zákazníkovi nebo do dalšího procesu. 

Nesnižuje počet neshodných výrobků. [12] 

4.2 Způsoby kontroly materiálu 

Základní způsoby kontroly materiálu dělíme na subjektivní a objektivní. 

4.2.1 Subjektivní kontrola 

Subjektivní kontrola se provádí pomocí smyslů a dělí se na: akustickou kontrolu, kontrolu 

čichem, kontrolu hmatem a vizuální kontrolu, kde se například kontroluje celistvost, otřepy, 

deformace, koroze, zabarvení aj. Subjektivní kontrola, při které se používají pouze smysly, je 

rychlá, levná, avšak méně přesná 

4.2.2 Objektivní kontrola 

Objektivní kontrola se provádí pomocí měřidel, měřících přístrojů či strojů. Kontrolou může 

být pověřen seřizovač, výrobní dělník, technický kontrolor, zkušební technik či metrolog. 

Kontrola může být vykonána pomocí dílenského měřidla, např. univerzálního měřícího 

přístroje, mezního kalibru nebo pomocí speciálního měřícího přípravku apod. Kontrolu lze 

provést v bezprostřední blízkosti výrobního zařízení nebo přímo na něm. Kontrola by měla být 

provedena před výrobní operací, v průběhu, po dokončení výrobního procesu a také před nebo 

po montáži. Obecně lze kontrolní činnosti rozdělit na kontrolu při tvorbě produktu a kontrolu 

při jeho užívání. Kontrolu při tvorbě produktu by měl zajišťovat výrobce. [14] 
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5 Management procesů 

Jelikož s postupem doby jsou vyráběné produkty čím dál více složité, roste specializace výroby 

a klade se důraz na spolupráci mezi dodavateli a odběrateli. Mezi hlavní nedostatky 

managementu patří vznik autonomních organizačních struktur, které podporují rozklad 

výrobních činností, orientace pouze na konečné výsledky a tvorba komunikačních bariér. Tyto 

nedostatky se odstraní pomocí procesního pojetí činností neboli managementu procesů. 

Proces je ucelená aktivita, vyžadující zapojení více činností (transformačních, informačních, 

řídících a administrativních) a pracovníků. Jednotlivé činnosti mohou probíhat paralelně nebo 

v určité sekvenci. [15] 

V obrázku 1 je naznačen proces dodavatele, výrobce a zákazníka. 

 

                                          Obr. 1 Proces dodavatele, výrobce a zákazníka 

Velké procesy s mnoha účastníky a mnoha činnostmi se můžou rozdělit na subprocesy, které 

jednotlivé ucelené části. Plánování subprocesů je možno vytvořit pomocí vývojových 

diagramů. Provede-li se důkladná analýza subprocesů, dojde k odhalení zbytečné nebo 

chybějící činnosti. Procesy a subprocesy se rozdělují na výrobní a nevýrobní, kde nevýrobní 

proces znamená proces vzdělávání, proces školení pracovníků atd. 

K jednotlivým složkám výrobního procesu patří: 

• pracovní proces (činnost pracovníka v souladu s vybavením), 

• technologický proces (vazba pracovního prostředku a pracovního předmětu), 

• přírodní proces (vazba činností na přírodní vlastnosti – tuhnutí, schnutí, atd.), 
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• netechnologický proces (nevzniká změna výrobku, např. kontrola), 

• manipulační proces (přeprava výrobků mezi jednotlivými operacemi), 

• udržovací proces (udržování vybavení v dobrém technickém stavu), 

• organizační a řídící proces (zajištění efektivního řízení výroby). 

Fáze technického procesu jsou zobrazeny v obrázku 2.

 

             Obr. 2 Fáze technického procesu 

 

Součástí práce managementu výrobních a nevýrobních procesů je neustálé zdokonalování, 

pozorování a analýza všech změn a výkyvů včetně rozborů jejich příčin. 

Plán řízení procesů musí mít definovány vstupní a výstupní požadavky, tj. specifikace a zdroje, 

charakterizovány činnosti uvnitř procesů a zajištěny vzájemné procesní vazby. Jeho nezbytnou 

součástí je analýza procesů včetně posouzení míry rizikovosti a identifikace příležitostí ke 

změnám. Řízení procesů musí obsahovat mechanismy pro realizaci změn a validaci procesů, 

která prokazuje schopnost procesů dosahovat stanovených výsledků. [15] 
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5.1 Procesní mapy 

Vývojové diagramy nebo jejich rozšířená podoba (procesní mapy) se standartně využívají pro 

grafické znázornění procesů. Grafická podoba procesu umožňuje lepší porozumění všem 

souvislostem mezi jednotlivými činnostmi v procesu, a dále poslouží k nalezení problémů. [12] 

5.2 The Business Process Modeling Notation 

The Business Process Modeling Notation (dále jen BPMN) je notace pro modelování 

podnikatelských procesů. Jedná se o grafickou vizuální notaci, která používá soubor 

jednoduchých značek (geometrické tvary) a graficky spojuje procesní toky [16]. Cílem je 

vytvořit srozumitelnou a grafickou notaci, která bude pochopitelná pro všechny firemní 

uživatele. V současné době je BPMN považován za nejpoužívanější jazyk pro modelování 

procesů v organizaci. Navzdory své jednoduchosti a přehlednosti umožňuje popisovat a řešit i 

velmi složité a komplexní procesy. 

5.2.1 Základní pojmy 

„Proces: jakákoliv činnost provedená v rámci organizace. Pro BPMN notaci je proces vysvětlen 

jako síť tokových objektů. BPMN určuje tři typy procesů: privátní procesy (procesy uvnitř 

organizace), veřejné abstraktní procesy a procesy spolupráce“ [17]. 

Podnět: z pohledu procesu se jedná o podnět vnější, tzv. událost anebo o podnět vnitřní, obvykle 

nazývaný jako stav procesu 

Vazba-návaznost: činnosti mají určitou návaznost, které jsou tvořeny pomocí vazeb, a ve 

výsledku vytvářejí celkovou strukturu procesu 

5.2.2 Základní prvky a pravidla 

Tokové objekty 

Do kategorie tokových objektů patří události, aktivity a brány. Události můžou nastat na 

počátku, v průběhu nebo na konci procesu. Aktivity jsou činnosti, které jsou vykonané v rámci 

procesu. Brány se používají tam, kde dochází ke změně v cestě procesu. Značkou je 

kosočtverec. Symboly tokových objektů jsou znázorněny v obrázku 3. 
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Obr. 3 Tokové objekty 

 

Spojovací objekty 

Spojovací objekty zahrnují sekvenční tok, tok zpráv a asociaci. Sekvenční tok znázorňuje směr 

procesu a spojuje události, aktivity a brány. Značkou je šipka, která vede od zdrojového objektu 

k cílovému. Tok zpráv vyjadřuje posílání zpráv mezi dvěma tzv. bazény. Značkou je 

přerušovaná šipka. Asociace slouží k připojení dodatečné informace k dané entitě. Symboly 

spojovacích objektů jsou znázorněny v obrázku 4. 

 

Obr. 4 Spojovací objekty 

Plavecké dráhy 

Plavecké dráhy oddělují kompetence jednotlivých účastníků procesu. Vytvářejí oddělené 

skupiny objektů, které spolu souvisí na funkční úrovni. Skupina plavecké dráhy obsahuje dva 

elementy – bazény a dráhy. Bazén zobrazuje organizaci, která je účastníkem procesu. Dráhy 

rozdělují organizaci na části, např. divize, pracoviště atd. (viz obr 5). 
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Obr. 5 Zobrazení plaveckých drah uvnitř bazénu 

Artefakty 

Do této skupiny patří datové objekty, což jsou data spojené s danou aktivitou a mohou být ve 

formě vstupů i výstupů. Dále sem patří skupiny sdružující objekty, komentář a úložiště dat, 

které znázorňuje schopnost ukládat nebo využívat uložená data související s procesem. 

Symboly patřící do skupiny artefaktů jsou zobrazeny v obrázku 6. 

 

Obr. 6 Artefakty 

 

Mezi další metody modelování procesů patří Vývojový diagram, IPO (inputs, proces, outputs), 

Želví diagram nebo Ganttův diagram. Pro znázornění procesní mapy vstupní kontroly byl 

vybrán jazyk BPMN. Hlavním faktorem výběru byla jeho jednoduchost a přehlednost. 
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5.3 Diagram příčin a následků 

„Diagram příčin a následků následků (též fishbone, Ishikawa diagram, diagram rybí kosti) je 

grafický nástroj používaný firmami, který nabízí globální vizi vzniku příčin problému a 

výsledných následků. Vzhledem k tomu, že příčiny jsou prioritní, je možné přesně určit zdroje 

problému“ [18]. Častým problémem v praxi je, že řešíme pouze důsledky, nikoli jejich příčiny. 

Základním schématem tohoto diagramu je obrázek podobný rybí kosti (viz obr. 7). 

 

Obr. 7 Diagram příčin a následků 

Diagram se vytváří tak, že se do „hlavy“ ryby napíše jev, který pro nás znamená následek. Rybí 

kosti představují hlavní skupiny možných příčin našeho problému. V praxi se často používá 

schéma 4M, které využívá obvyklé skupiny příčin (machine – stroj, material – materiál, man – 

člověk, methods – metody). Samozřejmě se můžou využít i jiné příčiny. Vždy závisí na 

konkrétní situaci. Počet hlavních příčin by se měl pohybovat mezi 4-6.  

Hlavní příčiny se dále můžou větvit na příčiny nižších úrovní, tzn., že hlavní příčiny mají své 

další podpříčiny [12]. 
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6 Vstupní kontrola v SG 

Systém kontrol v podniku SG se skládá z šesti na sebe navazujících částí. Prvním pracoviště je 

Příjem zboží. Zde probíhá prvotní kvantitativní kontrola a kontrola nepoškozenosti přijaté 

subdodávky. Na pracovišti vstupní kontroly se provádí kontrola hutních materiálů, odlitků a 

výkovků, pohonů a dalších subdodávek (ucpávky, ložiska, těsnění, spojovací materiál atd.). Na 

Mezioperační kontrole probíhá kontrola jednotlivých dílců a na konečné kontrole probíhá 

kontrola dílců a sestav. Poté se provádí zkoušky montovaných sestav pomocí tlakování a 

vyvažování. Jako poslední se provádí funkční hydraulické zkoušky kompletního čerpadla 

(finální testování). Jelikož se tato práce zabývá vstupní kontrolou, bude v následující kapitole 

detailně popsáno právě tohle pracoviště. 

6.1 Činnosti vstupní kontroly 

Vstupní kontrola zahrnuje tyto činnosti:  

• Vstupní kontrolu subdodávek. 

• Provádění přejímek u dodavatelů v souladu s požadavky odpovídajících legislativních 

předpisů. 

• Dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

6.2 Kvalifikační požadavky na pracovníka vstupní kontroly 

U pracovníka vstupní kontroly se předpokládá středoškolské vzdělání, musí být držitelem 

oprávnění k provádění vizuální kontroly, dále musí mít pověření k provádění přejímek a musí 

znát interní pracovní návodky, vztahující se k činnostem prováděným na pracovišti vstupní 

kontroly. 

6.3 Odpovědnost pracovníka vstupní kontroly 

Pracovník vstupní kontroly je odpovědný za: 

• Provedení vstupní kontroly technické dokumentace a dokumentace o kvalitě včetně 

předání odborným útvarům. 

• Vystavení protokolu o vyhodnocení zkušebního kusu a provedení záznamů do tohoto 

protokolu. 

• Vystavení protokolu o vadách při zjištění neshodné subdodávky  

• Zpracování jednoúčelových kontrolních postupů při provádění vstupní kontroly. 
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6.4 Pravomoce pracovníka vstupní kontroly 

• Pozastavit uvolnění subdodávky v případě zjištění neshody a zahájit jednání o 

vypořádání této neshody. 

• Provádět přejímku u dodavatele, je-li sjednána v objednávce nebo kupní smlouvě a je-

li o to požádán pracovníkem zásobování. Tuto činnost musí realizovat každý jiný 

pracovník mimo útvar vstupní kontroly, který je pověřen realizací přejímky. 

• Přidělovat SQ body a předávat je referentům zásobování. 

6.5 Pracoviště vstupní kontroly 

Pracoviště je vybaveno: 

• pracovním stolem, 

• přenosnou svítilnou, 

• základními měřidly (posuvné měřidlo, svinovací metr), 

• vzorkovnicí povrchu, etalony SCRATA, 

• tvrdoměr Shore (všechna měřidla jsou kalibrovaná). 

Na pracovišti je dále přenosný počítač pro připojení k elektronickému archívu výkresové 

dokumentace Vault, odkud si pracovník vstupní kontroly stahuje výkresovou dokumentaci pro 

provedení vstupní kontroly. Potřebné technické normy jsou k dispozici na elektronickém 

datovém úložišti (\\SIGMAGROUP\SigmaData\Normy). Pokud se příslušná norma na 

elektronickém datovém úložišti nenachází, vyžádá si vstupní kontrolor její zapůjčení v 

normalizačním oddělení. 

6.6 Zajištění BOZP při manipulaci s materiálem při provádění vstupní 

kontroly  

BOZP = bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OOPP = osobní ochranné pracovní prostředky 

Pracovníci vstupní kontroly provádějí ruční manipulaci s břemeny do hmotnosti 30 Kg a jsou 

povinni používat stanovené OOPP – ochranné boty s bezpečnostní špičkou, pracovní oděv, 

rukavice, v zimě zateplený kabát. V případě břemen těžších než 30 Kg provádějí manipulaci ve 

spolupráci s pracovníky skladu. 
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V případě manipulace s austenitickými materiály a v případě manipulace s ropnými látkami, 

nátěrovými hmotami, aj. postupuje pracovník vstupní kontroly dle příslušných pracovních 

návodek. 
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7 Vstupní kontrola odlitků a výkovků 

Následující kapitola popisuje postup vstupní kontroly pro odlitky a výkovky. 

Celý proces začíná příjmem subdodávky na pracovišti příjem zboží, kde probíhá základní 

kvantitativní kontrola. Jestliže subdodávka splňuje požadavky kvantitativní kontroly, pracovník 

vystaví 2 kopie dokumentu „Příjemka z objednávky“. Jednu zašle pracovníkovi vstupní 

kontroly, druhou na odbor zásobování, kde se uloží do evidence. Dále se postará o transport 

subdodávky na pracoviště vstupní kontroly. Jestliže subdodávka nevyhovuje kvantitativní 

kontrole, pracovník vystaví dokument „Protokol o vadách“ (viz příloha č. 1) a zašle jej na odbor 

zásobování. 

Pracovník vstupní kontroly po převzetí všech potřebných dokumentů (kupní smlouva, 

dokumentace subdodávky, příjemky z objednávky) a subdodávky si připraví zbývající 

dokumentaci potřebnou pro zahájení vstupní kontroly: výkresovou dokumentaci a kontrolní 

postup pro vstupní kontrolu subdodávky (viz příloha 2). Následně provede přípravu měřidel, 

která zahrnuje kontrolu platnosti kalibrace měřidel dle jejich kalibračních značek. Když je vše 

připraveno, dochází k realizaci vstupní kontroly.  

Vstupní kontrola se provádí na třech úrovních-vizuální kontrola, kontrola rozměrů a povrchové 

úpravy a kontrola průvodní dokumentace.  

7.1 Vizuální kontrola 

Vizuální kontrola se provádí v následujícím rozsahu: 

Kontroluje se vnější povrch subdodávky z hlediska poškození přepravou, značení subdodávky 

(značka výrobce, číslo tavby, číslo modelu/výkovku, pořadové číslo produktu). Dále se provádí 

kontrola jakosti povrchu a dutin, kontrola zbytků po nálitcích a vtocích na neobráběných i 

obráběných plochách. Jako poslední pracovník provede vizuální kontrolu povrchových trhlin v 

kritických místech odlitků, jako jsou místa vetknutí žeber a patek do stěn odlitků, místa 

přechodů tlustých a tenkých stěn odlitků. U oběžných kol a rozvaděčů se kontrolují místa 

přechodů lopatek do bočnic. 

7.2 Kontrola rozměrů a povrchové úpravy 

Kontrola rozměrů se provádí měřením hlavních rozměrů a porovnáním výsledku měření s 

výkresem subdodávky. Za hlavní rozměry se považují základní rozměry odlitku nebo výkovku, 

jejichž nedodržení znamená, že z této subdodávky nebude možné vyrobit požadovaný dílec dle 
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výkresu. Kontrola drsnosti povrchu se provádí tak, že se porovnává kontrolovaný povrch 

odlitku se vzorkovnicí drsnosti povrchu. Drsnost musí odpovídat předpisu danému normou 

nebo výkresem odlitku. Kontrola povrchové úpravy se provádí porovnáním skutečnosti s 

požadavkem v objednávce nebo v technicko-přejímacích podmínkách. 

7.3 Kontrola průvodní dokumentace 

Rozsah dodávané dokumentace je dán návrhem kupní smlouvy, nebo kupní smlouvou včetně 

odsouhlasených změn a dodatků. 

Kontroluje se počet vyhotovení a jazyková verze dokumentace, správnost dodaného dokumentu 

porovnáním s požadavkem kupní smlouvy, kontrola doložení všech druhů a rozsahu zkoušek v 

předané dokumentaci porovnáním s předpisem v kupní smlouvě. Dále se kontroluje ověření 

shody dosažených parametrů subdodávky, které jsou uvedeny v kontrolované dokumentaci 

porovnáním s požadovanými parametry dle výkresové dokumentace nebo s parametry 

uvedenými v kupní smlouvě. Následně pracovník ověří skutečnost, že kontrolovaná 

dokumentace je originální, vystavená výrobcem. Dokumentace vystavená pouze distributorem 

je neakceptovatelná.  

7.4 Úspěšná vstupní kontrola 

Je-li vstupní kontrola úspěšná, provede pracovník vstupní kontroly záznamy o výsledcích 

vstupní kontroly do dokumentu „Příjemka z kontroly“ (viz příloha 3) a zašle jej na Odbor 

zásobování, kde se uloží do evidence. Současně uloží dodanou dokumentaci subdodávky do 

systému ORAKISS. Následně je subdodávka označena nesmazatelným popisovačem 

symbolem „K“ a uvolněná pro výrobu. Tímto krokem je vstupní kontrola ukončena. 

7.5 Neúspěšná vstupní kontrola  

Při neúspěšné vstupní kontrole jsou neshodné subdodávky označeny nesmazatelným 

popisovačem červené barvy symbolem „ZM“ a uloženy ve vyhrazeném prostoru, který je 

vyznačen tabulí „NESHODNÁ SUBDODÁVKA“. Pracovník vstupní kontroly vystaví 

dokument „Protokol o vadách“ a dokument „Návratka vadných výrobků“ (viz příloha 4) a zašle 

jej odboru zásobování.  
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7.6 Reklamační řízení 

Pracovník oboru zásobování na základě přijatého protokolu o vadách a návratce vadných 

výrobků zahájí reklamační řízení. Referent odboru zásobování zašle protokol o vadách s 

průvodním dopisem dodavateli. Poté dojde k transportu neshodné subdodávky k dodavateli. 

Následně pověřený pracovník odboru zásobování v pracovním pořádku sleduje průběh 

reklamace a jedná s dodavatelem o finančním vypořádání, které je u neopravitelných 

subdodávek a subdodávek nepřevzatých vstupní kontrolou podmíněno vrácením neshodné 

subdodávky dodavateli. 

Celý postup vstupní kontroly byl zpracován do procesní mapy (viz obr. 9) 
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Obr. 8 Procesní mapa vstupní kontroly 
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8 Analýza slabého místa procesu vstupní kontroly 

V této kapitole bude identifikováno a detailně rozebráno slabé místo procesu vstupní kontroly. 

Pro analýzu bude použit diagram příčin a následků. 

8.1 Identifikace slabého místa 

Při zpracovávání procesní mapy a při opakovaných návštěvách pracoviště vstupní kontroly 

v SG byl identifikován následující problém: příliš mnoho práce na jednoho pracovníka vstupní 

kontroly. Pracovník musí nejen provádět kvalitativní kontrolu, ale má mnoho práce i 

s vyřizováním složité administrativní činnosti. Při vyhovující subdodávce vyhotovuje a odesílá 

příjemku z kontroly odboru zásobování a všechny související dokumenty nahrává do systému 

ORAKISS. Při nevyhovující subdodávce vystavuje protokol o vadách, protokol návratka 

vadných výrobků a komunikuje s odborem zásobování o průběhu reklamačního řízení. Díky 

tomu dochází k časové tísni a hromadí se subdodávky čekající na realizaci vstupní kontroly. 

Z toho plyne, že pracovník má málo času na realizaci kvalitativní kontroly a tím pádem je větší 

šance, že při kontrole dojde k chybě způsobené lidským faktorem.  

8.2 Analýza slabého místa pomocí diagramu příčin a následků 

Možné příčiny identifikovaného problému jsou zachyceny v obrázku 9. 

 

Obr. 9 Diagram příčin a následků daného problému 

8.2.1 Špatně nastavený systém práce  

Celý proces vstupní kontroly provádí jeden pracovník. Ten má zodpovědnost nejen za 

provedení samotné kvalitativní kontroly, ale vyřizuje veškerou administrativní činnost 
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spojenou s přejímkou. Dále je zodpovědný za správné uložení vyhovujících i nevyhovujících 

subdodávek. 

8.2.2 Složité administrativní řízení 

Na počátku procesu musí pracovník převzít kupní smlouvu, dokumentaci subdodávky a 

příjemku z objednávky. Poté si z interního systému stáhne výkresovou dokumentaci a připraví 

si kontrolní postup pro vstupní kontrolu subdodávky. Po realizaci kvalitativní kontroly má další 

povinnosti spojené s administrativou. Jestliže subdodávka vyhovuje, vystaví příjemku 

z objednávky a zašle ji odboru zásobování a současně veškeré dokumenty spojené se 

subdodávkou nahraje do systému ORAKISS. Když je subdodávka nevyhovující, vystavuje 

protokol o vadách a návratku vadných výrobků. Tyto dokumenty opět posílá odboru zásobování 

a komunikuje s ním o průběhu reklamačního řízení. 

8.2.3 Nedostatek pracovníků 

Na pracovišti vstupní kontroly v SG momentálně pracují 3 pracovníci. Jeden má na starosti 

vstupní kontrolu odlitků a výkovků, druhý se stará o kontrolu spojek, ucpávek a motorů a třetí 

kontroluje spojovací a hutní materiál. Každý z nich má na starosti celý proces vstupní kontroly. 

Jelikož se jedná o specializované pracoviště, pracovník musí být držitelem oprávnění k 

provádění vizuální kontroly, dále musí mít pověření k provádění přejímek a musí znát interní 

pracovní návodky, vztahující se k činnostem prováděným na pracovišti vstupní kontroly. 

8.2.4 Dlouhotrvající kvalitativní kontrola 

Kvantitativní kontrola se skládá ze 3 částí – vizuální kontrola, kontrola rozměrů a povrchové 

úpravy a kontrola průvodní dokumentace. Aby se zamezilo problémům ve výrobě, kvalitativní 

kontrola musí být provedena velmi důsledně. Jelikož má vše na starosti jen jeden pracovník, 

kvalitativní kontrola trvá delší dobu. 

8.3 Návrh řešení problému 

Daný problém na pracovišti vstupní kontroly by mělo vyřešit zaměstnání nového pracovníka – 

asistentky, která bude vyřizovat administrativní činnost.  

Nevýhody: vzrostou mzdové náklady (hrubá mzda asistentky by činila cca 22 000 Kč měsíčně). 

a pracoviště se bude muset přizpůsobit pro nového zaměstnance (vytvoření pracovního zázemí) 
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Výhody: tato pozice nebude vyžadovat odborné vzdělání, nový pracovník ulehčí práci vstupním 

kontrolorům a vyplní slabé místo v nastaveném systému práce. Další výhodou je, že pracovník 

vstupní kontroly bude mít více času věnovat se kvalitativní kontrole. se proces vstupní kontroly 

urychlí a pracovištěm projde   

Proces vstupní kontroly by se změnil následovně:  

Vstupní kontrolor by po realizaci kvalitativní kontroly umístil subdodávku na předem 

stanovené místo a informoval by asistentku o výsledku kontroly (vyhovující/nevyhovující 

subdodávka). Tímto krokem, by pro něj proces vstupní kontroly skončil a mohl by se věnovat 

další subdodávce. Asistentka by podle výsledku kontroly začala řešit administrativní činnost. 

Tato změna v procesu vstupní kontroly je zaznamenána v obrázku 10. 
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Obr. 10 Zapracování návrhu řešení do procesní mapy vstupní kontroly 
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9 Závěr 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo popsat postup vstupní kontroly v SIGMA GROUP a.s. a 

navrhnout efektivní řešení pro slabé místo toho procesu. 

V teoretické části bakalářské práce je představena společnost SIGMA GROUP a.s. a její 

výrobní sortiment. V další kapitole je rozebrána problematika norem ISO 9000 A 9001. 

Následující kapitola se zabývá systémem kontrol. Jsou zde detailně popsány druhy a způsoby 

kontroly. Poté následuje kapitola zabývající se managementem procesů, která obsahuje i 

základní prvky a pravidla pro modelování procesů v notaci BPMN. 

Praktická část je zaměřená na detailní popis stanoviště vstupní kontroly. První část se zabývá 

popisem činností, odpovědností a pravomocí pracovníka vstupní kontroly. V další části je 

detailně popsán postup procesu vstupní kontroly, podle kterého byla vypracována procesní 

mapa v programu Signavio. 

Při vypracování procesní mapy a pozorování na pracovišti vstupní kontroly bylo zjištěno, že je 

na tomto pracovišti špatně nastavený systém práce. Jeden pracovník provádí celý proces sám, 

od realizace kvalitativní kontroly až po vyřizování administrativní činnosti. Nemá proto 

dostatek času věnovat se kvalitativní kontrole, která je velmi důležitá a má velké nároky na 

přesnost a důslednost. 

Bylo navrhnuto přijmout na pracoviště vstupní kontroly nového zaměstnance – asistentku, která 

bude vyřizovat administrativní činnost. Tento krok výrazně ulehčí práci vstupnímu 

kontrolorovi, který se bude moci více věnovat kvalitativní kontrole a celý proces vstupní 

kontroly bude rychlejší. Tímto se odstraní slabé místo v procesu, který jinak funguje velmi 

dobře. 
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