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Abstrakt 

 

Aplikace metody QFD při plánování kvality zadní skupinové svítilny 

 

Tato diplomová práce se zabývá oblastmi plánování a zlepšování kvality, které 

reprezentují dvě nejdůležitější části v rámci zabezpečování kvality a plnění požadavků 

zákazníka.  

 

Teoretická část je zaměřena na detailní popis a představení nejpoužívanějších metod 

při plánování kvality produktu včetně nejnovějších trendů. 

 

Praktická část je spolu s průzkumem trhu věnována samotné aplikaci metody QFD na 

vybrané druhy zadní skupinové svítilny a jejich následné srovnání s konkurencí.    

 

Klíčová slova: QFD, kvalita, plánování kvality, automobilové díly 

 

Abstract 

 

Application of QFD for Rear Group Lamp Quality Planning 

This diploma thesis deals with the areas of quality planning and improvement, which 

represent the two most important parts in terms of quality assurance and fulfillment of 

customer requirements.   

The theoretical part is focused on detailed description and presentation of the most 

used methods in product quality planning, including the latest trends.  

The practical part, together with the market survey, is devoted to the application of the 

QFD method to selected types of the rear group lamp and their subsequent comparison to the 

competition.  

Key words: QFD, quality, quality planning, automotive parts 
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ÚVOD 

 

 V současném tržním prostředí, kdy je konkurence veliká a požadavky zákazníků na 

výrobce neustále rostou, musí organizace udělat vše proto, aby zákazníky nejen získaly, ale i 

udržely. Z toho vyplývá, že zákazníci rozhodují i o existenci organizace. Plánování a neustálé 

zlepšování kvality představuje jeden ze způsobů, jak v konkurenčním prostředí uspět, být 

krok před konkurencí a přiklonit si rozhodnutí zákazníka o nákupu výrobků na naši stranu.  

 

 Samotnou oblast plánování a neustálé zlepšování kvality lze chápat jako nástroj, který 

využívají společnosti k zajištění vysoké kvality svých výrobku, procesů nebo služeb a pomocí 

něhož mohou ovlivnit samotnou kvalitu už v raných fázích návrhu a vývoje. Postupem času 

tato strategie získávala na oblibě, neboť přechod od zajišťování kvality ve fázi výroby 

k plánování kvality v předvýrobních etapách s sebou přináší značné finanční úspory a méně 

neshod v samotné fázi výroby. V první řadě se jedná o prevenci, která dělá z plánování 

kvality podstatnou a důležitou oblast.  

 

 Výše zmíněných výhod lze docílit pomocí vhodných metod, nástrojů plánování a 

neustálého zlepšování kvality. Cílem této diplomové práce bude pomocí klasických nástrojů 

plánování kvality, zejména metody QFD, navrhnout Dům kvality pro LED verzi zadní 

skupinové svítilny na základě technických specifikací, zákonných požadavků a interních 

požadavků pro společnost HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o.  
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Obrázek 1.1 Soubory procesů managementu kvality [4] 

1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 

Zkušenosti předních firem ukazují, že kvalita výrobků nebo služeb je výsledkem 

komplexu opatření, který nelze realizovat mávnutím proutku. Jedním z významných momentů 

je změna povědomí o kvalitě jednak u manažerů, jednak u všech pracovníků organizace, která 

se následně musí promítnout do změny jejich postojů ke kvalitě práce a k pozici přiznávané 

zákazníkům, k tomu, jak si jsou vědomi všech důsledků souvisejících s vadnými výrobky [3]. 

Slovo „kvalita“, nebo někdy také „jakost“, lze definovat dle normy ČSN EN ISO 

9000:2015 jako „stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik objektu“. 

Stupeň vytváří z kvality měřitelnou kategorii, požadavky jsou definovány externími 

zákazníky, legislativou a dalšími zainteresovanými stranami. Inherentní charakteristiku lze 

chápat jako znak výrobku či služby, který je pro ně typický [1]. 

Management kvality lze formulovat jako „koordinované činnosti pro vedení a řízení 

organizace, pokud se týče kvality“. Takovýchto činností je však celá řada, ale všechny lze 

rozdělit do čtyř základních oblastí. Jsou jimi plánování, řízení, prokazování a zlepšování 

kvality (viz. obr. 1.1). Významnou oblastí představuje plánování kvality, na kterou je 

zaměřena tato práce [4]. 

Soubory procesů a činností managementu kvality musí být koordinovány a 

harmonizovány v rámci systému managementu kvality, přičemž se jedná o systém, který lze 

chápat jako soubor vzájemně souvisejících prvků, který je významnou součástí celkového 

systému řízení organizací a který má zároveň garantovat maximalizaci spokojenosti a loajality 

zainteresovaných stran při minimální spotřebě zdrojů [4]. 
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1.1 Základní pojmy z oblasti kvality a neshodného produktu 

 

Pro lepší pochopení významu této diplomové práce si připomeňme, co nám 

říká norma, pokud jde o pojmy z oblasti managementu kvality.    

 Definice pojmů dle normy ČSN EN ISO 9000:2015 [1] jsou následující: 

• Kvalita – Stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik objektu 

• Požadavek – Potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obvykle se 

předpokládají nebo jsou závazné 

• Proces – Soubor vzájemně provázaných nebo vzájemně působících činností, které 

využívají vstupy pro dosažení zamýšleného výsledku 

• Data – Údaje, fakta o objektu 

• Informace – Smysluplná data 

• Dokument – informace a médium, na kterém jsou uloženy záznamy, specifikace, 

dokument o postupu, výkres, zpráva, norma.  

• Záznam – Dokument uvádějící dosažené výsledky nebo poskytující důkazy o 

provedených činnostech 

• Produkt – Výstup organizace, který může být zhotoven bez jakékoli transakce 

probíhající mezi organizací a zákazníkem 

• Služba – Výstup organizace s alespoň jednou činností nezbytně prováděnou mezi 

organizací a zákazníkem 

• Zákazník – Osoba nebo organizace, která by mohla přijmout nebo přijímá produkt 

nebo službu pro ni určenou nebo jí požadovanou 

• Zainteresovaná strana – osoba nebo organizace, která může mít vliv na 

rozhodnutí nebo činnost nebo jimi může být sama ovlivněná nebo se jimi cítí být 

ovlivněna 

• Organizace – Osoba nebo skupina osob, která má své vlastní funkce 

s odpovědnostmi, pravomocemi a se vztahy k dosahování cílů 

• Shoda – Splnění požadavků 

• Neshoda – Nesplnění požadavků 

• Vada – Neshoda vztahující se k zamyšlenému nebo specifikovanému použití 

• Kontrola – určování shody se specifikovanými požadavky 

• Preventivní opatření – Opatření k odstranění příčiny potencionální neshody nebo 

jiné potencionální nežádoucí situace 
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• Náprava – Opatření k odstranění zjištěné neshody 

• Přepracování – Opatření provedené na neshodném produktu nebo službě tak, aby 

byl 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 

• Výjimka – Povolení k použití nebo uvolnění produktu nebo služby, které 

nevyhovují specifikovaným požadavkům 

• Uvolnění – Povolení k postoupení do další etapy procesu nebo do dalšího procesu 

1.2 Plánování kvality  

 

Plánování kvality můžeme definovat jako „proces formování cílů kvality a vývoje 

prostředků pro splnění těchto cílů“. Stanovené cíle by pak měly být měřitelné, dosažitelné, 

srozumitelné, ekonomické a optimalizující celkový výsledek [2]. Jedná se tedy o 

strukturovaný proces návrhu a vývoje produktu, pomocí něhož se zajistí maximální shoda 

výsledného produktu s požadavky zákazníka. Má-li být navržen a vyroben kvalitní produkt, 

musí se vhodně propojit metody a nástroje plánování kvality s technologickými nástroji. 

Pomocí těchto hledisek docílíme nejen stanovených znaků kvality, ale hlavně nám pomůže 

splnit požadavky zákazníka, který si výsledný produkt zakoupí [6].  

Jak již bylo zmíněno, plánování kvality slouží jako nástroj pro dosažení potřebné 

kvality produktů. Další nepřehlédnutelnou výhodou je, že slouží také jako prostředek pro 

prevenci neshod [2]. 

V současné době je plánování kvality velice významnou oblastí a do určité míry také 

rozhoduje o konkurenceschopnosti organizace a schopnosti prosadit se na trhu. Význam 

plánování kvality souvisí se dvěma hlavními směry. První lze charakterizovat posunem od 

strategie detekce ke strategii prevence. Detekce je zaměřena na následnou kontrolu produktu, 

která zajistí to, aby se k zákazníkovi nedostaly neshodné produkty. Výhodnější je však využití 

strategie prevence, která zajistí to, aby neshodné produkty vůbec nevznikaly. Druhým směrem 

je pak přesun pozornosti o kvalitu produktů z fáze výroby do fáze návrhu, kdy 

prostřednictvím vhodných metod a nástrojů managementu kvality lze předcházet problémům 

ve fázích výroby a produkce [4]. 
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Zejména v předvýrobních etapách dochází k mnohem většímu výskytu neshod než ve 

fázích realizace (viz. obr. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hlavní část plánování kvality je zaměřena na aktivity v předvýrobních etapách, kde se 

o výsledné kvalitě rozhoduje přibližně z osmdesáti procent. Intenzita eliminace těchto neshod 

je však doposud v předvýrobních etapách malá a výrazněji narůstá až v samotné fázi výroby. 

Dalším plusem pro podporu aktivit plánování kvality je ekonomické hledisko, neboť obecně 

platí, že čím dříve se během životního cyklu produktu podaří odhalit vzniklé neshody, tím 

nižší jsou výdaje na jejich odstranění [2]. 

1.3 Zlepšování kvality  

 

Zlepšování kvality je definováno dle ČSN EN ISO 9000:2015 jako „část 

managementu kvality, jenž se zaměřuje na zvýšení schopnosti plnit požadavky na kvalitu“ 

[1]. Jedná se tedy o činnosti, jejichž cílem je dosažení vyšší úrovně kvality v porovnání 

s předchozím stavem [2]. 

Zlepšování kvality je zaměřeno zejména na tyto oblasti [2]: 

• zvyšování vhodnosti k použití 

• snižování rozsahu neshod v dodávkách produktů a služeb 

• zvyšování účinnosti a výtěžnosti všech podnikových procesů. 

Obrázek 1.2 Časový nesoulad mezi vznikem chyb a stávajícím přístupem 

k jejich odstraňování [2] 
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Zlepšování nelze chápat jako jednorázovou činnosti. Naopak by mělo být považováno 

za nepřetržitý proces pro zvyšování schopnosti plnit požadavky. Neustále zlepšování lze 

rozdělit do dvou základních možných přístupů. Jsou jimi neustále zlepšování po malých 

krůčcích, tedy jakési evoluční zlepšování a druhým přístupem jsou projekty se skokovým 

zlepšováním neboli reengineering [2]. 

Neustálé zlepšování je jeden ze základních a nejdůležitějších předpokladů úspěšné 

organizace. To lze tvrdit díky těmto důvodům [4]: 

• požadavky zákazníků se neustále dynamicky mění a jsou stále náročnější 

• organizace musí být schopna neustále odstraňovat jakékoliv vnitřní 

neefektivnosti, aby mohla produkty nabízet za přijatelnou cenu a přitom 

dosahovat patřičných zisků 

• konkurence se na trhu neustále zostřuje.  

1.4 Vybrané metody a nástroje plánování a zlepšování kvality 

 

Většina činností plánování kvality je spojena s vybranými metodami a nástroji. 

V samotné fázi plánování přispívají k vyšší kvalitě produktů a procesů organizace a ovlivňují 

tak pozitivně image organizace. Většina těchto metod a nástrojů je založena na dobrovolnosti, 

některé jsou striktně vyžadovány např. automobilovým průmyslem [2].  

Rovněž v oblasti zlepšování se úspěšnost a efektivnost aktivit výrazně zvyšuje díky 

použití vhodných metod a nástrojů. Oporu těmto aktivitám zlepšování tvoří zejména skupiny 

sedmi základních a sedmi nových nástrojů. Svou roli však hrají i ostatní metody, orientované 

a působící zejména v oblasti plánování kvality [2]. 

Přehled možných metod, které lze uplatnit jak ve fází plánování, tak při zlepšování 

kvality je následující [2]: 

• metoda QFD; 

• metoda FMEA; 

• analýza stromu poruchových stavů;  

• hodnocení způsobilosti procesů; 

• hodnocení způsobilosti výrobních zařízení; 

• hodnocení způsobilosti systému měření; 

• sedm „nových“ nástrojů managementu kvality: 

o afinitní diagram; 

o diagram vzájemných vztahů; 
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o systematický diagram; 

o maticový diagram; 

o analýza údajů v matici; 

o diagram PDPC; 

o síťový graf; 

• sedm základních nástrojů managementu kvality: 

o vývojový diagram; 

o kontaktní tabulky a záznamy; 

o Ishikawův diagram; 

o Paretův diagram; 

o histogram; 

o bodový diagram; 

o regulační diagram; 

1.4.1 Metoda QFD  

 

(Quality Function Deployment) – je metoda plánování kvality, založená na principu 

maticového diagramu. Metoda je založena na konstrukčním přístupu ke stanovení potřeb, 

požadavků zákazníka a jejich transformaci do dalších stádií plánování kvality, vývoje 

produktu a procesu jeho výroby.  QFD je velice důležitým prostředkem komunikace a její 

úspěšnost je založena na týmové práci pracovníků z různých odborných útvarů zapojených do 

vývoje výrobku. V projektu QFD by měli být zapojeni pracovníci marketingu, vývoje, 

konstrukce, řízení kvality, příprava výroby, výroba, technická kontrola, ekonomický útvar atd. 

Pro jednotlivé dílčí operace lze složení týmu modifikovat [2]. 

 

QFD je strukturovaná metoda plánování a vývoje, která vývojovým týmům umožňuje 

jasně specifikovat potřeby zákazníka a systematicky vyhodnocovat navrhované produkty nebo 

služby a následný dopad na tyto potřeby [17].  

 

Metoda QFD byla vyvinuta a poprvé aplikována ve firmě KOBE SHIPYARD v 

Japonsku v roce 1972. V roce 1977 se metoda začala využívat u firmy Toyota a do USA 

pronikla v roce 1984. V současnosti se používá u vysokého počtu amerických firem. Např. ve 

Švédsku o ni vznikl zájem v letech 1987 až 1989 (zejména Volvo, Saab), to do jisté míry 

svědčí o oblíbenosti a užitečnosti této metody [5]. 
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Největším důvodem pro používání QFD je účinná orientace na zákazníka. Bohužel, 

orientace na zákazníka, zejména v krátkém časovém úseku, je obtížně prokazatelná. První 

japonskou společností, která systematicky sledovala efekt QFD, byla Toyota. Při posuzování 

a vyhodnocování výsledků musíme však být obezřetní, protože QFD není jedinou metodou, 

která vede k lepším výsledkům, jelikož efekty jednotlivých metod se obtížně odhadují. 

Výhody spojené s používáním QFD se však dají všeobecně shrnout do následujících bodů [5]: 

 

• Méně konstrukčních změn  

Na obrázku 1.3 je znázorněno porovnání japonských a amerických automobilek 

v počtu konstrukčních a výrobních změn. V Japonsku bylo koncentrováno úsilí na počátek 

procesu tvorby výrobků, přibližně 12 až 14 měsíců před sériovou výrobou 90 % vývojových 

prací bylo zakončeno a ve zbývajícím čase se vývojové kapacity převáděly na nový projekt 

[5]. 

V USA tomu bylo přesně naopak. Počet konstrukčních změn nestále rostl až do 

začátku sériové výroby. Na začátku sériové výroby počet konstrukčních změn poklesl, tak aby 

po několika měsících opět vzrostl (např. reklamace, výrobní problémy, poznatky z provozu 

atd.). Je zřejmé, že použití metody QFD vede ke snížení počtu konstrukčních a 

technologických změn. Pokud je to nezbytné, potom se provádějí co nejdříve v předvýrobních 

etapách, což vede ke snížení nákladů [5]. 

 

Obrázek 1.3 Porovnání počtu změn v procesu tvorby výrobků v japonských a amerických 

automobilkách [5] 
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• Kratší doba vývoje  

V letech 1977 až 1984 se podařilo Toyotě snížit dobu tvorby produktu (čas od 

stanovení specifikací k zahájení sériové výroby) o 33 až 50 %. Jak uvádí firma, je možno 

přibližně 60 až 70 % tohoto snížení připsat právě jako zásluhu zavedení QFD. Na obrázku 1.4 

je uveden rozdíl ve výskytu problémů při zahájení výroby výrobku, při jehož vývoji byla 

použita metoda QFD a výrobku u něhož použita nebyla [5]. 

 

 

Obrázek 1.4 Rozdíly v počtech problémů u výrobků vyvíjených bez použití QFD a s použitím 

QFD [5] 

 

Zkrácení doby vývoje znamená, že zákazník dostane produkt, který právě požaduje, 

proto Toyota mění výrobní program každých 3 až 5 let a může se tedy rychle přizpůsobovat 

novým požadavkům a trendům jako je např. ekologie, bezpečnost atd. [5]. 

 

• Méně problémů při rozběhu výroby 

Na obr. 1.4 je uveden rozdíl ve výskytu problémů při zahájení výroby, při jehož vývoji 

byla použita metoda QFD a ve výrobku, u kterého použitá nebyla.  

Snížení počtu problémů je možno také připsat lepší komunikaci ve vývojovém stádiu a 

specifickému vedení požadavků do výrobního procesu [5]. 

 

 

 

 



10 

 

• Nižší náklady na výrobu nových produktů 

Menší počet problémů ve výrobním procesu (např. změny operací atd.), vede také 

k nižším výrobním nákladům. Obr. 3 ilustruje, jak se změnily náklady na přípravu a rozběh 

výroby u Toyota v letech 1977 až 1982 [5]. 

 

• Méně problémů v distribuční síti  

Toyota měla koncem 70-tých let v Evropě velmi vysoké náklady na záruky (až 

čtyřnásobek zisku). Za pomocí metody QFD a vícefaktorových analýz se Toyotě podařilo 

odstranit hlavní příčinu tohoto problému – korozi plechu [5]. 

 

• Orientace na zákazníka  

Kromě výše zmíněných výhod, které znamenají zvýšenou efektivitu, přispívá QFD 

také k tomu, že zákazník dostane produkt, který požaduje. To je velmi důležité, protože 

spektrum potřeb zákazníků je v dnešní době široké, rychle se mění a rozrůstá. Japonské, ale i 

jiné automobilky mohou mít ve svém výrobním programu více modelů, které se vyrábějí po 

kratší dobu [5]. 

1.4.1.1 Transformace požadavků zákazníka do znaků kvality výrobku – „Dům kvality“ 

 

Metoda QFD je nejčastěji využívána pro převod požadavků zákazníka do základních 

technických parametrů výrobku. Grafickým výsledkem je pak kombinovaný maticový 

diagram, též nazýván „Dům kvality“ [2]. 

 

„Dům kvality“, někdy též nazýván jako matice A-1, je nejčastěji používanou maticí 

v metodice QFD. Zhotovení „domu kvality“ je založeno na přesvědčení, že produkty nebo 

služby by měly být navrženy tak, aby odrážely touhu nebo požadavky zákazníků. 

Marketingoví specialisté, výrobní management a vývojoví inženýři by proto měli úzce 

spolupracovat na konceptualizaci jednotlivých výrobků a služeb, tak aby byli schopni tyto 

touhy a požadavky naplnit [18].  

 

Zhotovení „Domu kvality“ probíhá v týmu, v němž jsou zastoupeni zejména 

zaměstnanci marketingu a vývoje. Zaměstnanci marketingu předkládají požadavky zákazníků 

a zaměstnanci vývoje pak seznam znaků kvality (pokud možno měřitelných), které 

charakterizují definovaný produkt nebo výrobek. Požadavky zákazníka a znaky kvality 
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produktu se zaznamenávají do řádků a sloupců v maticovém diagramu, který je vyobrazen na 

obrázku 1.5 [2]. 

 

S ohledem na rozdílnou závažnost jednotlivých požadavků zákazníků se v dalších 

fázích zpracování každému z požadavků přiřazuje váha vyjádřená bodovým hodnocením (na 

stupnici od 1 do 5). Nejnižší bodové hodnocení je přiřazeno těm požadavkům, jejichž splnění 

zákazník pravděpodobně ani nezaregistruje. Oproti tomu nejvyšší bodové hodnocení (nejvyšší 

závažnost) je přiřazeno těm požadavkům, na které klade zákazník obzvláště silný důraz nebo 

jejich nesplnění představuje závažný problém (ohrožení bezpečnosti nebo dodržení 

zákonných předpisů) [2]. 

 

Další fází tvorby „Domu kvality“ je hodnocení, jak produkty organizace plní 

jednotlivé požadavky zákazníků ve srovnání s obdobnými konkurenčními produkty 

(benchmarking). Toto hodnocení provádějí obvykle zaměstnanci marketingu, avšak lepší je 

zajistit přímé zákaznické hodnocení. K hodnocení úrovně plnění jednotlivých požadavků 

zákazníků se nejčastěji používá bodové hodnocení na stupnici od 1 do 5, které se nejčastěji 

zobrazuje grafickou formou. Takto získané informace jsou důležitým podkladem pro analýzu 

slabých a silných stránek podniku v porovnání s konkurencí [2]. 

   

Úkolem týmu je analyzovat vzájemné vztahy mezi jednotlivými požadavky zákazníků 

a znaky kvality navrhovaného výrobku. Na základě diskuze a dosažení konsenzu v rámci 

týmu se kvalitativně ohodnocuje míra vzájemné závislosti, přičemž se nejčastěji používají 

tyto stupně: silná závislost, průměrná závislost, slabá závislost nebo nezávislost. Zjištěná 

závislost se v buňkách maticového diagramu vyjadřuje příslušnými grafickými symboly, 

nezávislost je charakterizována prázdnou buňkou [2]. 
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Obrázek 1.5 Konečný tvar "Domu kvality" vytvořeného při transformaci požadavků zákazníka 

do specifikací produktu metodou QFD [2] 



13 

 

 Sestavený maticový diagram už názorně poskytuje první informace o tom, ve kterých 

znacích kvality produktu se promítají jednotlivé požadavky zákazníků. Jeho analýza se 

zaměřuje na míru zaplnění jednotlivých řádků a sloupců symboly, charakterizující sílu 

závislosti. V případě, že některý z řádků neobsahuje žádný symbol, znamená to, že daný 

požadavek zákazníka se neodráží v žádném z uvedených znaků kvality výrobku. Po takovém 

zjištění by mělo následovat doplnění měřitelných znaků kvality, které s plněním daného 

požadavku souvisí. Jestliže je určitý sloupec prázdný, lze učinit závěr, že daný znak kvality 

výrobku je z hlediska splnění deklarovaných požadavků zákazníků bezvýznamný. Je však 

nutné ověřit, zda se v dané vlastnosti výrobku nepromítá požadavek zákazníků, který je 

považován za tak samozřejmý, že nebyl ani vysloven.  

  

 Zpracovaný „Dům kvality“ umožňuje analyzovat vzájemné vztahy mezi jednotlivými 

znaky kvality výrobku. Tuto činnost zajišťují zejména zaměstnanci vývoje a výzkumu. 

Jednotlivá míra závislosti se zaznamenává do vytvořené „střechy domu kvality“, která rovněž 

reprezentuje maticový diagram. K vyjádření závislosti lze použít stejnou symboliku jako při 

posuzování vztahů mezi požadavky zákazníků a charakteristikami výrobků, je však vhodné 

doplnit tyto vztahy o pozitivní nebo negativní závislost.   

 

 Na základě informací o technických parametrech konkurenčních výrobků pak 

pracovníci výzkumu a vývoje provedou porovnání s konkurencí z hlediska technických 

možností dosahovat jednotlivé znaky kvality výrobku. K hodnocení dosažených parametrů se 

rovněž využívá hodnocení na stupnici od 1 do 5. U jednotlivých znaků kvality lze rovněž 

ohodnotit obtížnost jejich zajištění.  

 

 V takto již téměř sestrojeném „Domu kvality“ je nyní dostatek informací k tomu, aby 

tým mohl navrhnout vhodné cílové hodnoty znaků kvality navrhovaného výrobku. Při návrhu 

cílových hodnot by měla být zároveň zohledněna důležitost jednotlivých znaků kvality, 

porovnání s konkurencí, vzájemné vztahy s ostatními znaky kvality, stupeň obtížnosti jejich 

zajištění, avšak rovněž jejich přiměřenost ve vztahu k ceně produktu, jeho vyrobitelnosti atd. 

 

 Navržené cílové hodnoty znaků kvality se zanesou do základny „Domu kvality“. 

Společně se stanovením těchto cílových hodnot by měly být definovány přípustné meze 

variability, jejichž dosažení by mělo identifikovat splnění požadavků zákazníků.  
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1.4.1.2 Kvantitativní vyhodnocení „Domu kvality“ 

  

Výše zmíněný základní postup metody QFD aplikované na transformaci požadavků 

zákazníka do specifikací výrobku lze dále vylepšit kvantitativním vyhodnocením důležitosti 

jednotlivých znaků kvality navrhovaného produktu. V tomto případě se míra závislosti mezi 

jednotlivými požadavky zákazníka a jednotlivými znaky kvality interpretována číselným 

koeficientem, který pro slabou závislost nabývá hodnoty 1, pro průměrnou závislost hodnoty 

3 a pro silnou závislost hodnoty 9. Při jednodušším postupu se ke kvantitativnímu 

vyhodnocení v buňkách, v nichž byla identifikována závislost požadavku s určitým znakem 

kvality, počítají hodnoty součinu příslušného koeficientu, charakterizujícího sílu závislosti, 

s hodnotou váhy požadavku. Hodnoty těchto součinů se ve sloupcích odpovídajících 

příslušných jednotlivým znakům kvality sečtou a stanovené součty, resp. jejich relativní 

hodnoty, se použijí jako míra významnosti jednotlivých znaků kvality [2]. 

 Průběh kvantitativního vyhodnocení „Domu kvality“ lze dále zlepšovat podrobnějším 

hodnocením váhy požadavků zákazníků, ve kterém lze vzít v úvahu i potřebu aktivit 

zlepšování zaměřených na plnění jednotlivých požadavků. V této situaci se kromě základní 

kategorizace požadavků podle stupně důležitosti (bodové hodnocení na stupnici od 1 do 5) 

navíc hodnotí plánované zlepšení plnění požadavků a vliv splnění jednotlivých požadavků na 

prodejnost produktu. Vyobrazeno na obrázku 1.6. [2]. 

 Rozsah plánovaného zlepšení v plnění určitého požadavku se vyjadřuje pomocí 

koeficientu plánovaného zlepšení, který se vypočítá jako poměr plánovaného hodnocení 

plnění požadavků ke stávajícímu hodnocení: 

 

Bi =
Pi

Ni
      (1.1) 

Rovnice 1.1 Koeficient plánovaného zlepšení [2] 

kde: 

 Pi – hodnocení, které chce v plnění daného požadavku organizace dosáhnout (plán) 

 Ni – stávající hodnocení plnění daného požadavku 

 Základ pro stanovení plánovaného zlepšení představuje zejména porovnání 

současného hodnocení plnění jednotlivých požadavků zákazníků v organizaci a u konkurence. 

Pro hodnocení plnění požadavku se používá bodová stupnice v rozmezí od 1 do 5 bodů.  
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 Závislost plnění požadavku na prodejnost produktu se posuzuje pomocí koeficientu 

vlivu na prodejnost. Doporučuje se používat třístupňové hodnocení: pro silný vliv na 

prodejnost se používá hodnota 1,5; v případě středního vlivu se používá hodnota 1,2; 

v případě minimálního vlivu hodnota 1.  

 

 Vynásobíme-li výše uvedená tři kritéria, stupeň důležitosti požadavku, koeficient 

plánovaného zlepšení a koeficient vlivu na prodejnost, pak se absolutní váhy jednotlivých 

požadavků (Di) stanoví podle vztahu: 

 

𝐷𝑖 = 𝐴𝑖 ∗ 𝐵𝑖 ∗ 𝐶𝑖    (1.2) 

Rovnice 1.2 Absolutní váha požadavků [2] 

kde: 

 Ai – stupeň důležitosti požadavku 

 Bi – koeficient plánovaného zlepšení plnění požadavku 

 Ci – koeficient vlivu na prodejnost  

Stanovené hodnoty absolutních vah požadavků se pak přepočtou na relativní váhy vyjádřené 

v procentech (Ei), které charakterizují důležitost jednotlivých požadavků.   

 

𝐸𝑖 =  
𝐷𝑖

∑ 𝐷𝑖
𝑛
𝑖=1

∗ 100     (1.3) 

Rovnice 1.3 Relativní váha požadavků [2] 

kde: 

 n – celkový počet požadavků  
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Obrázek 1.6 "Dům kvality" umožňující kvantitativní vyhodnocení důležitosti jednotlivých 

znaků kvality navrhovaného produktu [2] 
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V další etapě zpracování se pro buňky maticového diagramu, kde byla zjištěna 

závislost mezi požadavkem zákazníků a znakem kvality produktu, vypočte součin číselného 

koeficientu vyjadřující míru závislosti (na stupnici 1;3;9) a relativní váhy požadavku (Sij): 

 

𝑆𝑖𝑗 = 𝑘𝑖𝑗 ∗ 𝐸𝑖     (1.4) 

Rovnice 1.4 Koeficient vyjadřující míru závislosti [2] 

kde: 

 kij – koeficient vyjadřující míru závislosti mezi požadavkem i a znakem kvality j  

 

Vypočtené hodnoty součinu Sij vyjadřují důležitost jednotlivých znaků kvality ve 

vztahu k plnění jednotlivých požadavků zákazníka a zapisují se do druhé poloviny 

odpovídajících buněk. Pro jednotlivé znaky kvality se pak určí součty těchto součinů:   

 

𝑍𝑗 = ∑ 𝑆𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1      (1.5) 

Rovnice 1.5 Důležitost jednotlivých znaků kvality [2] 

Příslušné hodnoty součtů (Zj) vyjadřují důležitost jednotlivých znaků kvality 

z hlediska plnění všech požadavků zákazníka a zpravidla se přepočítávají na procentuální 

vyjádření relativní váhy znaku v procentech, podle vztahu: 

 

𝑉𝑗 =
𝑍𝑗

∑ 𝑍𝑗
𝑚
𝑗=1

∗ 100    (1.6) 

Rovnice 1.6 Procentuální vyjádření relativní váhy znaků kvality [2] 

kde: 

Vj – relativní váha znaku kvality (v procentech) 

m – počet znaků kvality 

 

Relativní váhy znaků kvality vyjadřují v procentuálním vyjádření důležitost 

jednotlivých znaků kvality výrobku vzhledem k dané množině požadavků zákazníka a 

zároveň je zohledněna důležitost plnění jednotlivých požadavků pro zákazníka, záměry 

organizace orientované na zlepšení plnění některých požadavků a vliv plnění jednotlivých 

požadavků na prodejnost produktů. Zmíněné hodnocení dovoluje stanovit priority plánování 

kvality produktu. 
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1.4.1.3 „Čtyřmaticový přístup 

 

Čtyřmaticový přístup je založen na využití čtyř maticových diagramů, které na sebe 

vzájemně navazují a jsou určeny pro plánování produktu, plánování dílů, plánování procesů a 

plánování výroby (zobrazen na obrázku 1.7). Následující maticový diagram přitom vždy 

využívá výsledky předchozího [2]. 

 

 První z maticových diagramů odpovídá „Domu kvality“ popsanému výše a slouží 

k plánování produktu, kdy se požadavky zákazníka transformují do znaků kvality produktu. 

Výsledkem by pak měly být cílové hodnoty znaků kvality návrhu produktu [2]. 

 

 Pomocí druhého maticového diagramu určeného k plánování dílů se cílové hodnoty 

znaků kvality návrhu výrobku, stanovené v prvním diagramu, transformují do znaků kvality 

dílů, ze kterých bude výrobek vyroben. Jestliže se produkt nečlení na díly, lze tento diagram 

modifikovat pro transformaci znaků kvality produktu do potřebných vlastností materiálů 

použitých k jeho výrobě. Výstupem z aplikace tohoto diagramu je tedy návrh cílových hodnot 

znaků kvality dílů nebo materiálů [2]. 

 

V maticovém diagramu pro plánování procesu, popř. operací jsou cílové hodnoty 

znaků kvality dílů nebo materiálů transformovány do parametrů potřebných procesů. Stejný 

druh diagramu se použije pro proces montáže. Výstupem jsou pak cílové hodnoty parametrů 

jednotlivých procesů, které je potřeba zajistit pro dosažení cílových hodnot znaků kvality dílů 

nebo materiálů a celého produktu [2]. 

 

Maticový diagram určený pro plánování výroby slouží k transformaci parametrů 

jednotlivých procesů do konkrétních výrobních instrukcí. Výstupem jsou poté informace o 

tom, jakým způsobem je potřeba výrobní proces seřídit tak, aby byly dosaženy požadované 

cílové parametry procesů [2]. 
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Obrázek 1.7 Čtyřmaticový přístup [2]. 

 

1.4.1.4 Matice matic  

Rozkvět praktického využití metody QFD přišel v sedmdesátých a osmdesátých 

letech, kdy se rozvíjely zejména nové aplikace této metody. Na konci osmdesátých let se B. 

King snažil tyto možnosti uspořádat a rozšířit do tzv. matice matic, která reprezentuje ucelený 

soubor třiceti maticových diagramů zobrazených na obrázku 1.8 [2]. 

 

De facto však název „matice matic“ přesně nevystihuje podstatu tohoto souboru 

diagramů, neboť se nejedná o třicet výhradně maticových diagramů, pro které je typická 

analýza vzájemných vazeb mezi dvěma oblastmi řešeného problému. Některé z diagramů jsou 

ve skutečnosti brány jako tabulky nebo se jedná o jiné grafické výstupy [2]. 

 

Matice matic však nutně nemusí znamenat, že při každém uplatnění metody QFD je 

nezbytné využít všech třicet možných aplikací. Podle konkrétního zadání je třeba zvážit a 

cíleně vybrat přijatelné aplikace přímo orientované na danou problematiku. Kombinace 

rozmanitých aplikací nám umožňuje na základě pohledu z různých hledisek získat ucelenou 

představu o řešeném problému a zajistit jeho komplexní řešení.  
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Obrázek 1.8 Matice matic [2] 
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1.4.2 Současné trendy v metodě QFD  

 

V březnu roku 2016 se sešel mezinárodní tým expertů pro QFD, kteří v minulosti 

pracovali na rozvoji této metody několik let. Výsledkem se stala první norma QFD, která byla 

představena Mezinárodní organizaci pro normalizaci a nese označení ISO 16355 [12]. 

Tato norma je určena jak pro nováčky, tak pro veterány, kteří používají QFD. Tento 

standard poskytne podrobné příklady a pokyny pro podporu a dodržování metody QFD 

s cílem dostáhnout potřebné inovace, konkurenceschopnost a kvalitu, která je v 21. století 

nezbytným předpokladem [12].  

Moderní a klasické modely jsou zahrnuty v této normě, neboť žijeme ve světě 

rychlých změn. Proto je těžké vyvíjet budoucí produkty, když jsou členové týmu vázání 

starým myšlením. Např. dům kvality, který dobře fungoval před čtyřiceti lety, nemusí 

v dnešní agilní a IT době fungovat [12]. 

Klasická metoda QFD se odkazuje na čtyřfázový model, neboť používá zkrácený 

přístup QFD, který byl přijat americkým automobilovým dodavatelským průmyslem 

počátkem osmdesátých let 20. století. Jejich cílem bylo se co nejrychleji dostat s kvalitou 

výrobku na úroveň japonských automobilek a exportovat své výrobky do Japonska [12]. 

Japonští uživatele QFD však nikdy neomezovali své analýzy pouze tímto způsobem. Jeden 

z prvních projektů QFD měl šestnáct grafů. Ze třiceti grafů QFD vyvinuté Dr. Akaem vybrali 

američtí uživatelé čtyři pro svůj pilotní pokus a tato zkrácená verze byla úspěšná [12]. 

Moderní QFD vytvořili vysoce kvalifikovaní experti v USA na požadavky IT průmyslu, který 

by fungoval v agilním prostředí [12]. 

Moderní QFD se prosadila před obchodními analytiky, obchodníky a vytvořila nové 

nástroje pro propojení jejich práce s návrhem a vývojem.  

Článek v závěru srovnává klasický přístup s přístupem moderním (viz. tabulka č. 1) [12]. 
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Tabulka 1 Tabulka srovnání klasického a moderního přístupu v QFD [12] 

Klasický přístup Moderní přístup 

Konzervativní proces QFD 
Přizpůsobený proces QFD založený na hlasu 

firmy 

Sestavení pouze „Domu kvality“ 
Sestavení funkčního modelu založeném na 

matematickém základu s pomocí IT 

4 fázový model (Čtyřmaticový přístup) 
Mnoho malých nástrojů zaměřené na specifický 

účel 

Několik velkých pracných nástrojů (většinou 
matic) 

 

Komplexnost Rychlost a efektivnost 

Neupřímné zaměření na požadavky zákazníka 
Požadavky zákazníka představují centrální 

koncept 

Uplatnění v průmyslu Uplatnění ve finanční sféře nebo IT 
 

 

1.4.3 Cyklus PDCA  

 

Podnik hojně využívá cyklus řízení PDCA je to vhodná metoda pro dosažení co nejvyšší 

účinnosti řízení, a to ve všech směrech.  

Řízení je spojitý cyklus, který začíná a končí plánováním. PDCA dává směr a řád 

všem činnostem řízení.  

„Kdykoli se rozhodneme něco udělat, začneme plánem, pracujeme podle tohoto plánu 

a hodnotíme výsledky. Jestliže výsledky nejsou takové, jak bylo plánováno, revidujeme 

pracovní postupy nebo plán v závislosti na tom, co je chybné. Všechno toto spadá pod jeden 

pojem – řízení [11].“ 

Cyklus PDCA znázorněný na obr. 1.9 je základem jakékoliv činnosti, který se skládá ze 

čtyř fází, ve kterých probíhá zlepšování kvality nebo provádění změn. Pro zajištění neustálého 

zlepšování by tento cyklus neměl mít konec, ale měl by se stále opakovat [7]. 

 

Plan   Plánuj  Založení plánu nebo normy k dosažení cíle 

Do  Vykonej Realizace plánu nebo činnosti  

Check  Zkontroluj Oceňování a rozbor výsledků, tj. kontrola 

Act  Reaguj  Zavádění nezbytných úprav 
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Obrázek 1.9 Schéma cyklu PDCA [7] 

 

Aby bylo řízení účinné, musí se pečlivě provést každý krok cyklu PDCA. 

1. K dosažení cíle je potřeba co nejdříve sestavit rozumný plán. To musí být prováděno 

s vědomím, že pravděpodobně náš první plán nebude tím nejúčinnějším.  

2. Dalším krokem je uskutečnění plánu 

3. Následuje posouzení toho, co bylo vykonáno. Důležité při tom je ujasnit si, které výsledky 

budou hodnoceny, jak budou hodnoceny a se kterými normami budou porovnány. 

4. Na základě výsledků, kterých bylo dosaženo v předcházejícím kroku, se provedou změny a 

vylepšení. Účinné řízení vyžaduje, aby byly odpovědnosti a pravomoci jasně vymezeny a aby 

bylo v plánech a normách ponechané nezbytné místo pro provedení změn [7]. 

1.4.4 Paretův diagram 

 

Paretův diagram je sloupcový graf. Délka sloupců představuje četnost, náklady nebo 

čas a jsou seřazeny v pořadí, kde nejdelší sloupec je vlevo a nejkratší vpravo. Proto graf 

vizuálně ukazuje, které situace jsou významnější [13]. 

 

Paretův diagram byl pojmenován podle V. Pareta, který popsal nepravidelné rozložení 

bohatství mezi obyvateli Itálie, a to, že vysoký podíl veškerého bohatství vlastní pouze malé 

procento obyvatel. J. M. Juran poté transformoval tento jev do oblasti řízení jakosti: Většina 

problémů s jakostí 80 %-95 % je tvořena pouze malým podílem příčin 5 % - 20 %. Tento 

princip byl pojmenován jako Paretův princip, nebo pravidlo 80/20 viz obr. 1.10 [14]  

Využívá se v managementu jakosti mnohostranně, například k analýze: neshodných 

produktů, ztrát s nimi spojených, poruch a havárií zařízení, reklamací z hlediska finančních 

ztrát nebo důvodů reklamací, příčin výroby neshodných produktů, opotřebení nástrojů nebo 

ke srovnání stavu před realizací a po realizaci opatření ke zlepšení [4]. 
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Obrázek 1.10 Paretův princip [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Benchmarking  

 

Benchmarking a na něj navazující benchlearning jsou dnes ve světě chápány jako 

nikdy nekončící soubor aktivit, které lze sice rozdělit na individuální benchmarkingové 

projekty, ale až jejich systematické opakování můžeme pokládat za významný motor změn a 

zlepšování. Výstupem jakéhokoliv projektu benchmarkingu, resp. Benchlearningu je 

identifikace oblastí nebo okruhů vlastního zlepšování. Samotný benchmarking je bez realizace 

projektů zlepšování zcela bezcenným a zbytečným mrháním zdroji a aktivitou mnoha lidí. Až 

samotná realizace zlepšování, inovací a změn dává benchmarkingu smysl. Benchmarking lze 

chápat jako proces, který musí být iniciován a podporován vrcholovým vedením organizace, 

které se hodlají zlepšovat. Je považován za metodu strategického managementu a bez aktivní 

účasti a trvalé podpory ze strany vrcholového vedení nemá šanci na úspěch. Benchmarking je 

procesem systematickým, tzn. standardně zařazeným mezi procesy celkového systému řízení 

organizací, procesem plánovaným jak z hlediska přístupů, nástrojů a technik, ale i z hlediska 

potřebných zdrojů, financí nebo lidí. V praxi by to mělo znamenat, že benchmarkingové 

projekty budou přirozenou součástí všech systémů, o kterých lze tvrdit, že jsou integrované, 

excelentnní apod. [8]. 

 

Benchmarking vždy vyžaduje minimálně alespoň jednu organizaci, vůči které budeme 

posuzovat vlastní realitu.  Tato organizace má být určena na základě poznání, že je ve 

sledované oblasti výrazně lepší než my sami, a má být považována spíše za partnera než za 

konkurenta. Partnerem pak nemusí být pouze absolutní světová špička, ale jakákoliv 

organizace, o které jsme přesvědčeni, že nám může poskytnout inspiraci a stimul ke změnám 

a zlepšování. Objektem konkrétního benchmarkingového projektu se může stát cokoliv: 

parametry konkrétního produktu, schopnost nabízet určitou přidanou hodnotu 

zainteresovaným stranám a zejména zákazníkům, výkonnost organizace apod. [8]. 
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Benchmarking má mít silnou vzdělávací a motivační roli: poznáváme při něm, že 

někde jinde to jde lépe, protože se nikdy nesrovnáváme s fiktivním ideálem, ale jednoduše 

s identifikovanou lepší realitou. Jestliže se dozvíme něco o lepším stavu někde jinde, 

současně pak budeme chápat kritičtěji všechny své vlastní dosavadní aktivity, v kterých jsme 

dosud žádné významnější rezervy neviděli. Benchmarking nemusí znamenat pouhé 

porovnání, ale také měření, protože bychom měli být schopni nejenom vymezit určité mezery 

ve výkonnosti naší, resp. našich partnerů, ale měli bychom být schopni i velikost těchto mezer 

a nedostatků kvantifikovat. Benchmarking a benchlearning vytvářejí v organizacích 

společnou platformu pro aktivity učení, tvořivého myšlení, přejímání a uplatňování nových 

progresivních přístupů k dosud zaběhlých činnostech [8]. 

 

Benchmarking dalece překračuje rámec tradičních konkurenčních analýz, které se 

obvykle soustřeďují na srovnání produktů nebo finančního potenciálu, byť tato analýza může 

být i součástí některých benchmarkingových projektů. Běžně realizované konkurenční 

analýzy se totiž hlouběji nezajímají o to, jak stanovené úrovně výkonnosti bylo dosaženo, a 

nemají tím pádem onen efekt učení-benchlearningu. Benchmarking a benchlearning jsou 

soubory činností, které vytvářejí v organizacích atmosféru otevřenosti vůči novým podnětům, 

přístupům a netradičním způsobům vykonávání činností a odbourávají odpor vůči pozitivním 

změnám. Benchmarking a benchlearning sice mohou přinést dočasnou konkurenční výhodu, 

ale pouze za předpokladu, že sama zjištění budou doprovázena realizací účinného a efektivně 

vedeného projektu zlepšování [8]. 
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2. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU PLÁNOVÁNÍ KVALITY A 

APLIKACE METODY QFD U VÝROBCE AUTOMOBILOVÉ 

SVĚTELNÉ TECHNIKY  

2.1 Charakteristika společnosti 

 

 HELLA v České republice působí již od roku 1992 jako dceřiná společnost 

německého koncernu HELLA KGaA Hueck & Co.   

Česká pobočka HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. se zaměřuje jak na výrobu předních 

světlometů, ale i zadních skupinových světel do vozidel největších světových automobilek. 

Prostřednictvím jednoho z největších HELLA technických center se firma zaměřuje také na 

vývoj světelné techniky vyráběné v závodech divize HELLA Lighting po celém světě. 

Kromě hlavního sídla v Mohelnici se HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. nachází 

také v nedalekých Lošticích, kde se sídlí část IT oddělení a ve vědecko-technologickém parku 

v Ostravě, kam se s postupným vývojem společnosti rozšířilo technické centrum. 

Hella v České republice je jedním z největších a klíčových zaměstnavatelů v automobilovém 

průmyslu obecně, stejně tak i v Olomouckém kraji.  V současné době se v českých lokalitách 

více než 3500 zaměstnanců podílí na vývoji, výrobě a distribuci světlometů a zadních 

skupinových svítilen pro prémiové klienty, jako je VW, Audi, BMW a další [11]. 

2.2 Organizační struktura podniku  

 

Společnost Hella patří k 50 největším subdodavatelům pro automobilový průmysl na 

světě a je zároveň jedním ze 100 největších německých průmyslových podniků. Má jednu z 

nejrozsáhlejších obchodních sítí pro automobilové díly, příslušenství, diagnostiku a služby v 

Evropě. Hella má přes 100 závodů a poboček ve víc než 35 zemích světa a přibližně 30 700 

zaměstnanců, z toho přes 5 800 inženýrů a techniků ve výzkumu a vývoji [16]. 

Výrobní divize společnosti jsou zobrazeny na obrázku 2.1. [16] 
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Obrázek 2.1 Výrobní divize společnosti [16] 

 

 

 

 

2.3 Historie 

 

HELLA působí na území České republiky více než 20 let a má za sebou spoustu 

významných událostí, které vedly až k dnešní podobě moderní a stále rostoucí společnosti 

[16]: 

Založení dceřiné společnosti Hella Autotechnik s.r.o. v ČR v Mohelnici 1992 

Zahájení stavby „na zelené louce“ 1993 

První výrobky opouští Mohelnici (Škoda Felicia) 1994 

Zahájení činnosti Technického centra (vlastní vývoj výrobků) 1995 

Založení skupiny pro vývoj a výrobu montážních linek pro HELLA 

koncern 
1997 

Vybudování a zahájení činnosti Testovacího centra (zkušebna) 2004 

Otevření konstrukční kanceláře ve Vědecko-technologickém parku v 

Ostravě 
2011 
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Výstavba nové výrobní haly a zahájení výroby zadních skupinových 

svítilen 
2012 

 

2.4 Ocenění  

 

Společnosti byly v roce 2016 uděleny tyto certifikáty: Certificate „Top Rating“, 

certifikát „Společnost přátelská k rodině“, „Exportér roku 2016 v kraji Olomouckém“, 

„Exportér roku 2016 cena Bisnode“,“Nejžádanější zaměstnavatel roku 2016 v regionu“ [16]. 

2.5 Výrobní program  

 

HELLA nabízí široké spektrum inovativních elektronických a světelných řešení pro 

automobilový průmysl. Technologie jednak přispívají ke zvýšení jízdní bezpečnosti a pohodlí 

řidiče, jednak podporují snižování emisí CO2 [16]. 

Výrobní portfolio firmy HELLA je následující [16]: 

• Světlomety: 

 Světlomety jsou světla, které slouží k směrovému osvětlení. Skládá se ze světelného 

zdroje umístěného v zrcadlovém odražeči – reflektoru, většinou s krycím sklem. Je 

nezbytným doplňkem všech dopravních prostředků, které slouží k provozu v noci a 

za snížené viditelnosti. 

• Aktuátory:  

Aktuátor je někdy nazýván i jako „Akční člen“ je typická část mechatronické soustavy 

(strojů kombinujících elektroniku a mechaniku), která transformuje informační část procesu 

na technickou - např. příkaz o změně směru je aktuátorem převeden na mechanickou energii 

potřebnou k vychýlení ze současného směru pohybu stroje. Je to opak senzoru (snímače), 

který snímá nebo mapuje skutečnost a získává z ní informační hodnotu. 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bteln%C3%BD_zdroj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bteln%C3%BD_zdroj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_prost%C5%99edek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Noc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%AD%C5%BEen%C3%A1_viditelnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mechatronika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Senzor
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• Asistenční systémy řidiče: 

Jedná se o chytré řízení vozidla, které napomáhá řidiči při řízení vozidla. Výrazně 

snižuje riziko nehody, slouží při nezpozorování předjíždějícího vozidla v tzv. „mrtvém bodě“, 

kamery s nočním viděním, hlídání vzdálenosti mezi auty, inteligentní airbagy atd. 

 

• Elektrické servořízení: 

Posilovač řízení je hydraulické či elektrické zařízení, které snižuje ovládací sílu, 

nezbytnou k otočení volantu. U vozidel, která mají zatíženou přední nápravu, je nezbytné 

vyvinout velkou sílu na otočení volantem, zejména když vozidlo stojí nebo se pohybuje 

malou rychlostí. 

 

• Centrální řídící jednotky 

Centrální řídicí jednotka je mozkem celého automobilu nebo alespoň jeho 

nejdůležitějších částí. V případě jejího poškození obvykle dochází ke ztrátě požadovaných 

funkčních parametrů nebo nezřídka i k výpadku celé funkce či funkcí. Příčinou těchto jevů 

bývá pracovní prostředí těchto dílů, tedy vlhkost, rozdíly teplot, vibrace atd.   

 

• Senzory 

Senzor je obecně zdroj informací pro jistý řídící systém (například mozek). V užším 

slova smyslu je to technické zařízení neboli součástka, která měří určitou fyzikální nebo 

technickou veličinu a transformuje ji na signál, který lze dálkově přenést a dále zpracovat 

v měřicích a řídicích systémech.  

 

• Drobná světla 

LED diody, osvětlení registrační značky, obrysová světla, směrová světla atd. 

 

• Osvětlení kabiny  

LED diody, malé svítilny, interiérová světla pro čtení, interiérová světla k osvětlení 

přihrádek atd. 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydraulika
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADla
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volant
https://cs.wikipedia.org/wiki/Veli%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sign%C3%A1l
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2.6 Systém managementu kvality  

 

Pro zajištění vysoké kvality výrobků v automobilovém průmyslu firma pracuje 

s normami ČSN EN ISO 9000:2016, ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 9004:2010 

(normy řady 9000), dále pak s rozšiřující normou pro automobilový průmysl IATF 16949. 

Jakožto dodavatel zejména pro německý automobilový průmysl pak s požadavky a 

metodikami VDA [16]. 

2.7 Analýza stávajícího stavu využití metody QFD 

 

Současný stav je takový, že firma transformuje pouze požadavky zákazníka pomocí 

software D.O.O.R.S. a vytváří k nim reakce na technickou specifikaci a komentáře, které 

slouží pro vytvoření technických podmínek. Jedním z logických důvodů, proč se firma 

rozhodla rozvíjet QFD je zvyšování kvality svých výrobků, a to nejlépe ve spolupráci se 

zákazníky.  

K tomuto účelu se firma rozhodla využít diplomovou práci a průzkum v ní obsažený. 

Výsledky průzkumu budou sloužit pro přiblížení nejnovějších požadavků zákazníků, které se 

dají využít ve všech nových projektech a pro přiřazení důležitosti k vybraným požadavkům.  
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3. ZPRACOVÁNÍ DOMU KVALITY PRO NOVOU ZADNÍ 

SKUPINOVOU SVÍTILNU  

 

Tato část diplomové práce je zaměřena po domluvě s firmou Hella Autotechnik 

NOVA s.r.o. na vytvoření „domu kvality“ pro LED verzi zadní skupinové svítilny (dále jen 

ZSS) s ohledem na zákonné, zákaznické a interní požadavky. Zákaznické požadavky jsou 

zpracovány dle tzv. „Lastenheftu“, který firma jako výrobce dostane od svých zákazníků. 

Nejčastěji jsou to přímo automobilové společnosti. Pomocí zkušenosti QFD týmu se 

k jednotlivým požadavkům přiřadí důležitost a na vybrané požadavky bude sestaven po 

konzultaci s marketingovými specialisty průzkum trhu pomocí elektronického dotazníku. 

Dotazník bude vytvořen pomocí internetové služby „Google Survey“. Minimální počet 

respondentů je stanoven na padesát a probíhat bude po dobu jednoho měsíce. Připravena je již 

papírová podoba pro lidi, kteří internetem nedisponují. Otázky v průzkumu byly vztaženy 

k zákaznickým požadavkům v „Lastenheftu“ a byl předložen všem věkovým skupinám, 

pohlavím i sociálním skupinám.  

Zákonné požadavky jsou všeobecně předpokladatelné, tudíž nemusí být v „domě kvality“ 

zaznamenána. Tyto požadavky představují minimum, které je potřeba splnit pro vstup na trh. 

Nejčastěji se jedná pouze o dva konkrétní požadavky. Požadavek na barvu a na fotometrii. 

Interní požadavky jsou definovány společností HELLA Autotechnik NOVA s.r.o.  

Tyto informace budou sloužit jako vstup do domu kvality, tedy požadavky zákazníka, 

které jsou následně transformovány na znaky kvality produktu a jejich následné analýze 

vzájemných vztahů. Dále se pomocí konkurenčního srovnání s „Konkurentem A“ a 

„Konkurentem B“ stanoví plánované zlepšení. Následně se analyzují vzájemné vztahy znaků 

kvality a k jednotlivým znakům kvality přiřadí metoda zkoušení. Výstupem z „domu kvality“ 

bude návrh cílových hodnot k nejdůležitějším znakům kvality, které určí jako životně 

důležitou menšinu Paretova analýza. Takto vyplněné cílové hodnoty představují jednotlivá 

doporučení pro vývojové oddělení, což je i cílem této diplomové práce. 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Obrázek 3.1 Transformace hlasu zákazníka do znaků kvality [9] 

3.1 Srovnání mezi metodikou QFD a německým standardem VDA 4 

 

Ke srovnání byla využita příručka VDA 4.3.2 vydání z roku 2005 a knihou Jack B. 

ReVelle, John W. Morgan a Charles A. Cox s názvem „The QFD Handbook“   

3.1.1 Metoda dle příručky VDA 4 

3.1.1.1 Popis metody  

 

Úlohy zabezpečování kvality se v průběhu doby posunuly od vyhledávání vad 

zkoušením ve výrobě k předcházení vzniku vad snižováním rizik ve vývoji a plánování. 

Logické pokračování tohoto trendu k počátku vzniku výrobku vede k tomu, že zabezpečování 

kvality musí začínat při tvorbě koncepce [9]. 

Metoda „Rozvoj funkce kvality“ (Quality Function Deployment – QFD) je obsáhlý 

systém plánování a komunikace, jehož pomocí jsou koordinovány všechny zdroje organizace 

k tomu, aby byly vyvíjeny, vyráběny a na trh dodávány takové výrobky či služby, které 

zákazník očekává a aby se tím vyšší konkurenceschopností dosáhlo zlepšeného postavení 

organizace. [9] 

Pomocným nástrojem QFD jsou tabulky, složené z více maticových polí, nazývané 

pro svůj vnější tvar „dům kvality“ (House of Quality) [9]. 

Pomocí těchto tabulek kvality je „hlas zákazníka“ transformován do znaků kvality za 

pomocí otázek „Co a Jak?“. Tato transformace je zobrazena na obrázku 3.1. K tomu dochází 

ve čtyřech fázích tzv. čtyřmaticový přístup, který byl již popsán v kapitole 1.4.1.3. 

Čtyřmaticový přístup dle VDA je vyobrazen na obrázku 3.2 [9]. 
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Obrázek 3.2  Průchod požadavků od zákazníka do výrobní dílny tzv. čtyřmaticový přístup [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

První tabulka (QT-I) se zpracovává ve fázi koncepce; převádí požadavky zákazníka do 

znaků kvality výrobku a do technických veličin. Tyto znaky výrobku se v průběhu fáze 

vývoje prostřednictvím tabulky (QT-II) přetvářejí do znaků dílů, které poté ve fázi plánování 

výroby tvoří základ pro stanovení parametrů procesu podle třetí tabulky (QT-III). Ve fázi 

normování se konečně tvoří čtvrtá tabulky (QT-IV), odvozující z parametrů procesu postupy 

jednotlivých pracovních operací jakož i předpisy pro údržbu a potřebná školící opatření [9]. 

 

Quality Function Deployment lze použít jak pro služby, tak i výrobky jak při novém 

vývoji ve fázi hledání koncepce, tak při rozhodování o nových výrobkových generacích nebo 

při dalším vývoji stávajících výrobků podle požadavků trhu [9]. 

 

Časové nároky na QFD se dlouhodobě vyplácejí pro tyto přednosti: [9] 

• Orientace na zákazníka 

• Transparentnost 

• Týmová práce 
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Použití metody QFD předpokládá, že každé oddělení a každý zaměstnanec organizace 

tvoří „interního zákazníka“ a „interního dodavatele“. Jako „zákazník“ dostává podmět – input, 

ve vlastním procesu vytváří určitý výkon a předává ho ve formě výstupu – output jako 

„dodavatel“ svým „zákazníkům“. Ve smyslu řetězce tvorby hodnoty není jako zákazník 

vnímán pouze uživatel (spotřebitel), ale také každá organizační jednotka třeba uvnitř 

organizace.  

QFD vede k úspěchu pouze tehdy, je-li uspokojování požadavků všech zákazníků 

celopodnikovým cílem. Vzhledem k tomu musí být v týmu QFD zastoupený zájmy 

následujících vnitřních, ale i vnějších zákazníků: [9] 

• Výrobce automobilu (vnitřní, respektive vnější) 

• Dodavatel (vnější, respektive vnitřní) 

• Konečný uživatel (vnější) 

• Úřady (vnější) 

• Pracovníci podniku (vnitřní) z útvarů 

o Odbyt 

o Služby 

o Vývoj 

o Analýza hodnot 

o Plánování výrobních prostředků 

o Příprava výroby 

o Logistika 

o Kontroling 

 

Moderování týmu přebírá nezávislý orgán organizace, např. oddělení kvality. 

Zatím co v průběhu fáze QT-I musí přispět svým podílem každý člen týmu, je možno 

od fáze QT-II opomenout účast představitele externích zákazníků, odbytu a oddělení služeb. 

Ve fázi QT-III a QT-IV již nemusí být zastoupeno ani oddělení vývoje [9]. 

 

3.1.1.2 Příklad (tabulka kvality QT-I) 

 

Příklad názorně objasní jednotlivé fáze a kroky metody. V žádném případě si nečiní 

nárok na úplnost [9]. 

Při vytváření tabulky QT-I se postupuje v následujících krocích: 

1. Identifikace a zhodnocení „hlasu zákazníka“ (požadavků zákazníka) 



35 

 

Obrázek 3.3 Kroky při tvorbě "Domu kvality" [9] 

2. Konkurenční analýza uspokojení požadavků zákazníka (z hlediska zákazníka) 

3. Definování stížností, reklamací a připomínek prodejců 

4. Zjištění kritických požadavků zákazníka 

5. Určení znaků kvality výrobku a  

5 a.  analýza jejich vzájemných vazeb s požadavky zákazníků 

6. Konkurenční analýza znaků výrobku z hlediska organizace 

7. Sestavení zkušebních metod, dnešních a budoucích specifikací 

8. Ocenění překážek zabraňujících k dosažení cíle 

9. Vnitropodnikové hodnocení dosažení kritických znaků kvality 

10. Korelace kritických znaků kvality se všemi ostatními znaky  

 

Jednotlivé kroky při tvorbě „Domu kvality“ dle VDA jsou vyobrazeny na obrázku 3.3 

[9]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1 Identifikace a zhodnocení „hlasu zákazníka“ (požadavků zákazníka) 

V prvním kroku tým QFD shrne přání, požadavky a potřeby všech vnějších, ale i 

vnitřních zákazníků (prioritu představují vnější zákazníci). Berou se při tom v úvahu 

vyslovená i nevyslovená přání (obecně předpokládaná) očekávání zákazníků, stejně jako 

neočekávané kladné vlastnosti (inovace), a jsou hodnoceny dle stupnice o třech stupních 

(9-důležité, 3-důležité, 1-méně důležité). 

 V „domě kvality“ se musí zapracovat aspekty funkčnosti, spolehlivosti, vyrobitelnosti, 

okolního prostředí a jeho ochrany. Nízké náklady, respektive vysoký zisk jsou naproti tomu 

obecně platnými požadavky, které musí být posuzovány separátně; „dům kvality“, 
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zpracovaný bez finančních kritérií, při tom slouží jako rozhodovací pomůcka, protože 

zprůhledňuje možnosti a důsledky nákladových úspor nebo snížení [9]. 

 

  Ad. 2 Konkurenční analýza uspokojení požadavků zákazníka (z hlediska 

zákazníka) 

Uvádí se míra uspokojování požadavků zákazníků ve srovnání s výrobkem 

konkurenčním. Míru uspokojování lze vyjádřit známkami na stupnici od 1 (velmi špatné 

uspokojení) po 5 (velmi dobře uspokojení). Na základě této konkurenční analýzy se 

k jednotlivým požadavkům určí ve stejné stupnici cílová hodnota pro vlastní organizaci. Tím 

dostaneme v každém řádku „domu kvality“ v příslušných sloupcích tři body: současný vlastní 

stav, stav nejlepšího konkurenta a vlastní cíl [9]. 

 

Ad. 3 Definování stížností, reklamací a připomínek prodejců 

Ke každému z požadavků zákazníků se soustřeďují dosavadní stížnosti, reklamace a 

připomínky prodejců. Při tom se k tomu příslušného sloupce „domu kvality“ zapíše písmeno 

(např. B-stížnost, G-reklamace, V-připomínky prodejců) a číslo řádku příslušného požadavku 

zákazníků. „B7“ tedy znamená stížnost na splnění požadavku zákazníků uvedeného v 7.řádku 

„domu kvality“ [9]. 

 

  Ad. 4 Určení kritických požadavků zákazníka  

Ve sloupci a k tomu přiřazeném řádku se hvězdičkou vyznačí na základě dosavadních 

hodnocení z hlediska zákazníka kritické požadavky zákazníků [9]. 

  

  Ad. 5 Určení interních funkcí a jejich vzájemné působení s požadavky 

zákazníka  

V pátém kroku se ke splnění každého požadavku zákazníků stanoví alespoň jeden 

znak kvality. K vyhledání nápadů a logickému členění mohou pomoci analýzy typu diagramu 

příčin a následků nebo brainstorming. Takto stanovené znaky kvality se uvedou do sloupců 

„domu kvality“. Tímto způsobem vzniká matice zákaznických požadavků v řádcích a znaků 

kvality ve sloupcích. Pole matice se označují různými symboly podle odpovědi na otázku: 

„Lze požadavek zákazníka v tomto řádku uspokojit znakem kvality v některém sloupci [9]?“ 

Velmi dobrá ●  Méně dobrá ○  dobrá Δ vůbec žádná – bez zápisu  
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  Ad. 6 Konkurenční analýza znaků výrobku z hlediska organizace 

Analogicky s postupem ve druhém kroku se v tomto šestém kroku ohodnotí znaky kvality 

v konkurenčním srovnání, opět se vytvoří pomocí hodnocení na stupnici od 1 (velmi špatné 

hodnocení) po 5 (velmi dobré hodnocení) tři profily: vlastní organizace dnes, nejlepší 

konkurent, stanovený cíl [9].  

 

  Ad. 7 Sestavení zkušebních metod, dnešních a budoucích specifikací 

V sedmém kroku se pro každý znak kvality stanoví metody zkoušení, jakož i dnešní a 

budoucí dosahované hodnoty těchto znaků. Ve stanoveném řádku „domu kvality“ se zkušební 

metody označují symboly T1, T2, T3 atd., dnešní specifikace H1, H2, H3 atd. a cílové 

hodnoty Z1, Z2, Z3 atd. v příslušných sloupcích. V příloze se k těmto symbolům zaznamenají 

příslušné údaje [9].  

 

  Ad 8 Identifikace a ohodnocení bariér, které zabraňují k dosažení cíle 

V osmém kroku se u každého znaku kvality hodnotou na stupnici od 1 (lehko) po 

stupnici 5 (obtížně) vyjádří obtížnost dosažení stanoveného cíle [9]. 

 

  Ad 9 Vnitropodnikové hodnocení dosažení kritických znaků kvality 

 V devátém kroku se „pročítá“ již téměř vyplněný „dům kvality“. Musí se přezkoušet, 

zda jsou jednotlivá hodnocení z hlediska zákazníků ve vodorovných řádcích v souladu 

s hodnoceními z hlediska organizace ve sloupcích. Není-li tomu tak, je potřeba v „domě 

kvality“ provést potřebné korektury. Nato se hvězdičkou vyznačí kritické znaky kvality [9]. 

 

  Ad 10 Korelace kritických znaků kvality se všemi ostatními znaky 

V desátém a zároveň posledním kroku fáze QT-I se „dům kvality“ dokončí střechou. 

V ní se odpovídajícími znaky vyznačí, jak korelují kritické znaky kvality s ostatními znaky 

kvality [9]. 
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 Tím je uzavřena fáze QT-I. Paralelně se zpracováním následujících fází QFD budou 

výsledky dosažené ve fázi QT-I ihned využity v dalších aktivitách, jako jsou analýzy rizika 

(FMEA, FTA), plánování experimentů (DOE) a příprava SPC jak je vyobrazeno na obrázku  

 

Critical features – Kritické (charakteristické) rysy 

Unexplained interactions – Nevysvětlitelné interakce 

Customer – relevant features – Relevantní funkce pro zákazníka 

3.1.1.3 Tabulka kvality QT-II 

Plánování skupin, resp. dílů (fáze 2) 

Znaky kvality, zpracované v tabulce I (QT I), jsou základem pro další postup 

zpracování ve fázi 2. Znaky výrobku jsou nyní požadavky „CO“ a k nim musí být 

vypracovány způsoby řešení „JAK“ (konstrukční řešení). Hodnocení této matice „CO-JAK“ 

se provádí stejně jako v kroku 5 fáze 1. Takto stanovené kritické znaky skupin a dílů se dále 

řeší ve fázi 3 [9]. 

 

3.1.1.4 Tabulka kvality QT-III 

Plánování procesu (fáze 3) 

Kritické znaky skupin a dílů se nyní pokládají za požadavky „CO“ a v tabulkách se 

stanoví způsoby řešení „JAK“ (procesní řešení). Hodnocení této matice „CO-JAK“ se provádí 

stejně jako v kroku 5 fáze 1.Takto stanovené kritické procesy se dále řeší ve fázi 4 [9] 

Obrázek 3.4 Provázanost metody QFD s dalšími metodami [9] 
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3.1.1.5 Tabulka kvality QT-IV  

Plánování pracovních návodů (fáze 4) 

Poslední zpracovaná tabulka má kritické procesy jako požadavky „CO“. Nyní se 

vypracovávají řešení „JAK“- pracovní návody. Hodnocení v této tabulce IV je stejné jako 

v kroku 5 fáze 1 [9]. 

 Případovou studii na produkt s názvem „škrabka na led“ a plně sestaveného „Domu 

kvality“ dle VDA nalezneme na obrázku 3.5 [9]. 
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Obrázek 3.5 Zcela zhotovený „Dům kvality“ [9] 
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3.1.2 Metodika QFD  

3.1.2.1 Popis metody 

 

Při použití metodiky QFD pro návrh něčeho, ať už se jedná o produkt, službu nebo 

proces se předpokládá, že návrhářský tým získá a použije informace, které nevyžadují jiné 

konstrukční přístupy. Pouze modelováním a průzkumem trhu lze získat odpovědi na určité 

otázky, které by dřív tým QFD ani nenapadly. Tato metodika umožňuje organizaci objevovat 

vzrušující a relevantní informace, které předtím byly přehlédnuty. Tyto informace jsou 

zásadní součástí spojení mezi hlasem zákazníka (Voice of Customer) a návrhem metody. 

Získané znalosti dávají tvůrcům vývoje produktu, služby nebo procesu mnohem lepší 

pochopení potřeb uživatele a prostředí, ve kterém tato metody bude využita [10].     

3.1.2.1.1 Sekvenční (postupný) návrh 

Jak je znázorněno na vývojovém diagramu na obrázku 3.6, přístup sekvenčního 

návrhu má tendenci dokončit jednu aktivitu před spuštěním další. První aktivita identifikuje 

tržní prostředí nebo tržní segmenty, které se projektem zabývají. 

 

 

Obrázek 3.6 Sekvenční (postupný) návrh [10] 
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Identify the Market – Identifikace (průzkum) trhu 

Select a Product Concept – Výběr konceptu produktu 

Design Product – Návrh produktu 

Confirm Product Design – Potvrzení návrhu produktu 

Design Manufacturing – Návrh výroby 

Confirm Design Manufacturing – Potvrzení návrhu výroby 

Manufacture Product – Výroba produktu  

 

 Určení trhu stávajícího produktu znamená vymezení trhu, který chcete zachytit a 

porozumět jeho požadavkům. Jakmile podnik pochopí svůj trh, může začít proces výběru 

konceptů produktů. Závěrem lze tedy říci, že výrobní týmy naleznou způsob, jak vytvořit 

pracovní verzi návrhu. Návrh výrobku zahrnuje simulace, zkušební testy, výzkum a vývoj. 

Následně výrobce může začít s výrobou prototypů a vyzkoušet je na malé reprezentativní 

skupince zákazníků. Plánování experimentů (DOE) může přinést žádanou optimalizaci 

výkonu, minimalizaci nákladů nebo obojí. Nakonec tým, který se podílí na návrhu výrobku, 

jej dokončí a uvolní návrh do výroby. Zároveň se členové týmu můžou rozhodnout, zdali 

vybudují zkušební výrobní linky v podniku nebo rovnou spustí výrobu. V současné době se 

však tento přístup z důvodů časové náročnosti neuplatňuje a je již skoro zastaralý [10]. 

3.1.2.1.2 Simultánní inženýrství (navrhování)  

 

Simultánní inženýrství (navrhování) je příležitostí pro [10]: 

• Komprimaci celkového času od identifikace trhu a výběru konceptu až po 

plnohodnotnou výrobu  

• Podporu pro lepší komunikaci mezi různými prvky/fázemi návrhu procesu 

 

Rozložení začátku každé činnosti vyžaduje další komunikaci mezi funkcemi, které se 

podílejí na návrhu, aby se zajistilo, že každá aktivita začne, kdy má, ale ne dříve, než budou 

splněny předpoklady (viz obr. 3.7). Metodika QFD přináší obrovskou pomoc, neboť rozkládá 

celý proces návrhu na mnoho dílčích úkolů. Struktura QFD také pomáhá projektovým týmům 

tím, že je postupně vede přes všechny úkoly, tím je zajištěna určitá posloupnost, takže žádný 

úkol není přehlídnut. Pokud se metoda QFD používá při návrhu produktu, typický tým by měl 

zahrnovat tyto členy [10]:  
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• Konstruktéry 

• Procesní inženýry 

• R&D (výzkum a vývoj) 

• Marketing/prodej 

• QA/QC inženýra 

• Výrobní management 

• Projektové inženýry 

 

Identify the Market – Identifikace (průzkum) trhu 

Select a Product Concept – Výběr konceptu produktu 

Design Product – Návrh produktu 

Confirm Product Design – Potvrzení návrhu produktu 

Design Manufacturing – Návrh výroby 

Confirm Design Manufacturing – Potvrzení návrhu výroby 

Manufacture Product – Výroba produktu 

3.1.2.1.3 Proces výroby: čas a zdroje  

Osoba, která přezkoumává typický proces návrhu produktů a která má zároveň 

zkušenosti s navrhováním mnoha produktů často přemýšlí o tom, jaké by to bylo, kdyby byly 

k dispozici neomezené zdroje a nejlepší pracovníky v organizaci. Existovaly by nějaké rozdíly 

mezi skutečným procesem návrhu, který organizace v současné době používá, a procesem 

navrhování bez omezení času nebo zdrojů? Odpověď je Ano. Za prvé, bez časových omezení, 

nebude existovat žádná časová osa s milníky pro interpretaci zpráv o pokroku. Za druhé, ti 

nejtalentovanější lidé v organizaci, stejně jako externí dodavatelé a vybraní zákazníci by měli 

Obrázek 3.7 Simultánní inženýrství (navrhování) [10] 
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čas sloužit jako členové týmu a maximalizovat jejich příspěvky do procesu návrhu, protože by 

nebyli zaneprázdněni jinými aktivitami a úkoly. Nicméně, bez ohledu na to, jak bychom jinak 

chtěli, skutečný proces návrhu je řízen vnitřními a vnějšími skutečnostmi naší situace. 

Konkurenční tržní prostředí, dostupnost a využití omezených zdrojů organizace řídí proces 

návrhu produktu. Maximální výkon, který má být dosažen v co nejkratším čase, vyžaduje, aby 

proces návrhu byl dobře organizovaný a strukturovaný s pokyny pro členy, kteří jsou zahrnutí 

v tzv. interním jádře, jakož i pro externí členy, kteří poskytují některé odborné znalosti. 

Použití přístupu QFD k návrhu umožňuje mnohem lepší využití omezených personálních 

zdrojů a umožňuje, aby se veškeré problémy řešily mnohem kratší dobu [10]. 

3.1.2.1.4 Hlavní kroky metody QFD 

Tato kapitola se zabývá popisem 5 hlavních kroků v metodě QFD. Krok 1 zahrnuje 

všechny aktivity, které se zaměřují na pochopení zákazníka. Prioritizace zákaznických 

segmentů je jedním z výstupů z kroku 1. analýza zákazníka začíná identifikaci zákaznických 

(tržních) segmentů a jejich charakteristik. Krok 2 vyobrazený na obrázku 3.8 zahrnuje 

shromažďování hlasu zákazníka a pochopení jeho požadavkům [10]. 

Obrázek 3.8 Sběr a analýza VOC [10] 

Demanded 

Quality 

Demanded 

Quality 

Importance 

Performance 
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Customer Voice Analysis – Analýza hlasu zákazníka 

Demanded Quality – Požadovaná kvalita 

Questionnaire – Dotazník 

Demanded Quality Importance Performance – Požadovaný výkon zlepšení kvality  

 

Cílem této činnosti je jasné pochopení potřeb zákazníka, zejména subjektivní 

požadavky na výkonnost. Tyto subjektivní požadavky na výkon jsou někdy označovány jako 

požadovaná kvalita produktů, procesů nebo služeb. Každá analýza QFD nějakým způsobem 

staví na těchto požadovaných vlastnostech. Vzhledem k tomu, že design produktu je řízen 

zákaznickými informacemi, tým návrhářů QFD pravděpodobně navrhne produkt, který 

splňuje nebo překračuje očekávání zákazníka [10]. 

Požadované vlastnosti se stávají základem pro další aktivity jako jsou např. dotazníky, 

rozhovor „jeden na jednoho“, zájmové skupiny atd.  

Matice použitá v kroku 3 vyobrazená na obrázku 3.9 překládá prohlášení a hodnocení 

zákazníka do výkonnostních opatření týmu, jazyka a priorit. Tento překlad je obzvláště 

důležitý, protože obvykle přijímá jazyk zákazníka (např. „pohodlný“, „uživatelsky přívětivý“ 

anebo „snadný start“) a přeměňuje ho na technický jazyk, s nímž mohou projektanti pracovat. 

Požadované vlastnosti jsou vstupem do matice. V některých případech může návrhářský tým 

využít požadovaných vlastností k určení nových konceptů, které představují příležitosti 

k využití, aby získaly konkurenční výhodu [10]. 

Obrázek 3.9 Překlad požadované kvality na výkonnostní opatření [10] 
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Demanded Quality Importance Performance – Požadovaný výkon zlepšení kvality 

Performance Measures – Měření výkonnosti  

Priorities Desired Targets – Priority požadovaných cílů 

 

Návrhový tým stanovuje priority pro požadované kvality tím, že hledá společné body 

mezi prioritami zákazníka a prioritami společnosti. Tým také transformuje subjektivní 

požadované vlastnosti zákazníka do technických výkonnostních opatření. Tým využívá těchto 

výkonnostních ukazatelů k tomu, aby upřednostňovala alokaci zdrojů projektu, např., která 

výkonnostní opatření by měla obdržet jaké zdroje, takže nakonec budou vyčleněny omezené 

zdroje projektu takovým způsobem, že vytvoří produkt s největším dopadem na požadované 

vlastnosti zákazníka. Měření výkonnosti se používá také pro stanovení požadovaných 

cílových hodnot. Tyto cíle ze „seznamu přání“ pak řídí návrh a vývoj nového produktu. Je 

důležité si uvědomit, že návrhářský tým nyní pracuje s mnohem techničtějším jazykem, než 

byl původní subjektivní jazyk zákazníka.  

Je možně, někdy dokonce žádoucí, přidat ještě pár řádků do spodní části matice. Tyto 

řádky ukáží, jak obtížně se tým dostane k cílovému ukazateli výkonnosti, jak dlouho bude 

trvat rozvojové úsilí k dosažení cíle a zda bude tým sledovat cíl nebo pouze aktuální 

specifikací.  

Krok 4, který je vyobrazen na obrázku 3.10 využívá systému Stuarta Pugha pro 

generování nových konceptů. Cílové náklady bývají často začleněny do generačního procesu. 

Výpočet předchozí maticové analýzy se stává vstupem pro tuto maticovou analýzu. Vybraný 

nejlepší koncept a související specifikace jsou spojeny s výrobním procesem a výrobní 

databází [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3.10 Výběr nejlepší koncepce [10] 
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Obrázek 3.11 Překlad výkonnostních opatření do výrobních podmínek [10] 

Performance Measures – Měření výkonosti  

Priorities Desired Targets – Priority požadovaných cílů 

Target Cost – Cílové náklady 

Concepts – Koncepty  

Best Concept Priorities Specifications – Specifikace nejlepších koncepčních priorit 

V kroku 5 vyobrazeném na obrázku 3.11 je vyobrazena konečná analýza matice pro 

vzájemnou vazbu mezi specifikací produktu a výrobními podmínkami. Výstupem této analýzy 

mohou být systémy nebo postupy kontroly kvality, které zajišťují, že výrobní proces vykazuje 

nízkou variabilitu. QFD nenahrazuje stávající proces návrhu organizace. V souladu s tím 

můžete QFD integrovat do procesu postupného návrhu, souběžného návrhu nebo vlastního 

jedinečného návrhu [10]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance Measures Priorities Specifications – Specifické parametry prioritních opatření 

Manufacturing Condition – Výrobní podmínky 

Priorities Operating Range – Priority provozního rozsahu  

3.1.2.1.5 Odpovědnost za proces návrhu 

Jakmile jsou kroky formalizovány, primární odpovědnost za každou z nich musí být 

přiřazena příslušné organizační funkci. Matice odpovědnosti, jaká je znázorněna na obrázku 

3.12, je užitečná pro shrnutí odpovědnosti návrhu. Plný kruh v matici značí primární 

zodpovědnost, prázdný kruh značí sekundární zodpovědnost. V prázdném prostoru není žádná 

významná odpovědnost. Funkční skupina, která má primární odpovědnost za určitý krok 
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určuje, kdy je dokončena a je čas na další krok. Popis úlohy určuje, kdo je zodpovědný za 

úkoly. Podle rozvinutého procesu navrhování může organizace zjistit nové povinnosti 

(zaměřené na ty oblasti, které nebyly řešeny v předchozím procesu návrhu) a rozdělení těchto 

nových povinností mezi funkční jednotky [10]. 

 

 

 

 
Critical Process Responsibility – Kritická odpovědnost procesu  

Primary – Primární  

Supporting – Podpůrné  

Review Competition – Přezkoumání kompetencí 

Improve Existing Design – zlepšení současného návrhu  

Define Technology Requirement – Definování technických požadavků 

Define Concept Requirements – Definování požadavků konceptů 

Integrate Technology and Concepts – Integrování technologie a konceptů 

President – Prezident 

Marketing – Marketing  

Engineering – Konstrukce 

Research and Design – Návrh a vývoj 

Quality – Kvalita 

Manufacturing – Výroba 

  

Obrázek 3.12 Odpovědnostní matice [10] 
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3.1.2.1.6 Identifikace úkolů v rámci návrhových kroků  

 

Cyklus CAPD se používá k identifikaci klíčových úkolů pro každý z kroků procesu 

návrhu. Každý krok cyklu CAPD se skládá z jednoho nebo více kroků. Existuje pět klíčových 

úkolů pro kontrolu prvního kroku procesu návrhu [10]. 

 

• C. Identifikace cílového trhu 

• C. Identifikace potřeb a očekávání zákazníků  

• A. Výběr výkonnostních (technických) ukazatelů  

• P. Návrh technického srovnání  

• D. Vyhodnocení konkurence  

 

V závislosti na krocích procesu návrhu může být klíč odlišný. Pro složitější zpracovaný 

návrh může být nutné znovu použít CAPD cyklus k identifikaci dílčích úkolů v klíčových 

úkolech [10]. 

3.1.2.1.7 Odpovědnosti za klíčové úkoly  

 

Pomocí matice odpovědnosti za organizaci procesu návrhu je určena funkční 

odpovědnost za každou klíčovou úlohu [10]. 

3.1.2.1.8 Schéma procesu návrhu 

 

Procesní schéma je vyobrazeno na obrázku 3.13. Řádky obsahují konstrukční kroky a 

klíčové úkoly. Sloupce pak představují funkční jednotky organizace. Obdélníky v grafu určují 

činnosti a umístění obdélníku označuje funkční účast v této činnosti. Šipky ukazují tok 

dokumentu nebo rozhodnutí. Sloupec, ve kterém je umístěna šipka výstupu, označuje 

primární funkční odpovědnost. V tabulce procesů návrhu výrobků je uvedeno členství 

v konstrukčním týmu. Při vývoji produktů potřebuje projektový tým mnoho dokumentů, např. 

analýzu trhu, požadavky zákazníků a specifikace. Tyto dokumenty se obvykle považují za 

zprávy v procesu návrhu [10]. 

Analýza hlasu zákazníka se provádí ve dvou krocích [10]: 

• Shromáždění požadovaných vlastností zákazníka 

• Upřednostnění těchto potřeb před jinými  
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Obrázek 3.13 Stromové schéma návrhu procesu [10] 
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Review Competition – Přezkoumání konkurence 

Identify Target Market – identifikace (průzkum) cílového trhu 

Identify Customer Need And Expectations – Identifikace zákaznických potřeb a 

očekávání 

Select Performance Measures – Výběr indikátorů odpovědnosti 

Design Technical Benchmarking – Návrh technického srovnání 

Evaluate Competition – Vyhodnocení srovnání  

Improve Existing Design – Zlepšení současného návrhu 

Evaluate Our Design – Vyhodnocení vlastního návrhu 

Identify Opportunities – Identifikace příležitostí 

Define Target Value Criteria – Definování kritérií cílových hodnot 

Develop Target Values – Vypracování cílových hodnot 

Define Technology Requirement – Definování technologických požadavků 

Identify Existing Technologies – Identifikace stávajících technologií  

Select Appropriate Technologies – Výběr příslušných technologií 

Plan New Technology Development – Vývoj plánu nové technologie 

Develop Technologies – Vývoj technologií  

Define Concept Requirements – Definování požadavků konceptu 

Identify Existing Concepts – Identifikace existujících konceptů 

Select Appropriate Concepts – Výběr odpovídajícího konceptu 

Plan New Concept Generation – Plánování nové generace konceptu 

Select Best Concept – Výběr nejlepšího konceptu 

Integrate Technology And Concepts – Integrace technologie a konceptů 

Compare Target – Porovnání cíle 

Select Specifications – Výběr specifikací  

Plan Manufacturing – Plán výroby 

Go To Manufacturing – Přechod k výrobě  
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Obrázek 3.14 ukazuje celkovou posloupnost aktivit QFD zahrnutých v této kapitole. 

Schéma procesu návrhu produktu poskytuje podrobný plán pro správu projektu QFD. Celý 

proces probíhá postupně krok za krokem, počínaje hlasem zákazníka a konče identifikací 

výrobních podmínek nezbytných k výrobě produktu světové úrovně [10]. 

Je možné, že pouhé použití cyklu PDCA pří návrhu výrobku poskytuje významný 

průlom v myšlení. Tato nová cestovní mapa procesu může být vše, co projektový tým 

potřebuje. Je užitečné se zamyslet nad všemi zákaznickými segmenty, než zvážíme budoucí 

změny procesu návrhu. Kdo je náš nejdůležitější zákazník? Dnes? V blízké budoucnosti? Ve 

vzdálené budoucnosti? Tyhle otázky pomáhají najít klíč ke klíčovým otázkám [10]: 

• V čem podnikáme dnes? 

• V čem budeme podnikat za 5 až 10 let? 

 

Návrh procesu za použití metody QFD a jejich postupné propojení umožní pracovníkům, 

kteří se zabývají nezávislými činnostmi v organizaci, aby přidali metodu QFD tam, kde to 

považují za vhodné. Kdykoliv mohou zastavit formální proces QFD, jestliže se jim zdá, že by 

nepřinesl patřičný efekt. Manažeři mohou prokázat svůj zájem, podporu QFD a projektování 

tím, že se zeptají na některou z následujících otázek [10]: 

 

• Jaké funkce jsou nyní zastoupeny v designovém týmu? Jaké funkce by měly být 

zastoupeny?  

• Jaké tržní segmenty zákazníků byly zvažovány? Jaké segmenty rostou, které naopak 

klesají?  

• Jaká kritéria byla použita pro hodnocení segmentů trhu? 

• Jaký průlom v myšlení vyplynul z přiblížení, porozumění a prožívání prostředí 

zákazníka?  

• Existují nějaké dříve neznámé požadované kvality? 

• Vyskytla se nějaká překvapení v hodnocení zákazníků a hodnocení současných návrhů 

produktů?  

• Existují nějaká výkonná nebo technická opatření, která již nejsou potřeba?  

• Existují nějaká nová opatření týkajících se výkonu? 

• Existují nějaké předcházející nebo nové předpisy, které musí být splněny? 
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Obrázek 3.14 Celková sekvence aktivit QFD [10] 

 

Customer Voice Analysis – Analýza hlasu zákazníka 

Demanded Quality – Požadovaná kvalita 

Questionnaire – Dotazník 

Demanded Quality Importance Performance – Požadovaný výkon zlepšení kvality 

Customer Input – Vstup zákazníka  

Performance Measures – Měření výkonosti 

Priorities Desired Targets – Priority požadovaných cílů 

Target Cost – Cílové náklady 

Concepts – Koncepty 

Best Concept Priorities Specification -  

Manufacturing Conditions – Výrobní podmínky 

Priorities Operating Range – Priority provozního rozsahu 

3.1.2.2 Sestrojení „Domu kvality“ 

 

Sestrojení „Domu kvality“ je totožné s postupem popsaným v kapitole 1.4.1.2. 
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3.1.3 Závěr srovnání  

 

Z poznatků získaných v literatuře při srovnání metody QFD zpracované v práci Jack 

B. ReVelle, John W.Morgan a Charles A.Cox s názvem „The QFD Handbook“ a v příručce 

VDA 4 lze konstatovat následující:  

 

• V příručce VDA 4 je metoda QFD popsaná nedostatečně. Je jí věnován pouze 

10-ti stránkový výňatek, který uživatele pouze seznamuje s touto metodou, 

avšak nejde zcela do hloubky dané problematiky. Jediné pozitivum spatřuji 

pouze ve zmínce o provázanosti této metody s dalšími metodami jako je např. 

analýza rizik, plánování experimentů – DOE, statistická regulace procesu – 

SPC. Chybí zde poznatky o výhodách, resp. nevýhodách této metody. dále pak 

přínosy pro podnik, čeho tím lze vůbec dosáhnout nebo v jakých projektech je 

vhodné implementovat tento přístup. V jiných kapitolách najdeme zmínku o 

úloze vrcholového vedení, volby projektu, jaké jsou cíle projektu nebo 

provázanost této metody s moderním pojetím a řízením kvality v podniku 

 

• QFD přístup dle autora ReVelle je oproti příručce VDA více zaměřen na roli 

zákazníka a jeho požadavcích při tvorbě této metody. Jako přínosné považuji 

přiblížení členům QFD týmu návod na průzkum trhu a shromáždění požadavků 

zákazníka, ze kterých celá metoda vychází a lze říci, že je to základ pro 

úspěšné sestavení funkční metody. Tato zmínka se rovněž objevuje 

v německém standardu, avšak v jiné kapitole. Objevuje se zde rovněž 

provázanost s metodami, avšak nejedná se pouze o analýzu rizik, návrh 

experimentů nebo statistickou regulaci procesu, ale o PDCA cyklus a jinými 

metodami plánování kvality např. FMEA. Dále je zde kapitola, která je 

věnována přezkoumání návrhu, což je pro každou úspěšnou organizaci 

nezbytné, neboť tento dokument by měl být „živý“ tzn. že v případě potřeby je 

aktualizován a měl by reagovat na nové poznatky a potřeby. Jak je již zmíněno 

výše, důležitá informace pro tým a každou organizaci je, že je zde věnována 

poměrně velká pozornost roli vrcholového vedení, výhodách a nevýhodách této 

metody.  
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3.2 Přehled zákonných, zákaznických a interních požadavků 

 

V následující kapitole je zaznamenán výčet nejdůležitějších zákonných, zákaznických 

a interních požadavků. Jako předloha k zpracování byl použit tzv. „Lastenheft“, tj. dokument, 

který každý výrobce dostane od zákazníka, v němž jsou zmíněny veškeré požadavky, které by 

měl daný produkt splňovat. 

3.2.1 Zákaznické požadavky  

Požadavky zaznamenané v tomto tzv. „Lastenheftu“ jsou závazné pro všechny 

dodavatele automobilového průmyslu zabývající se výrobou světelných zařízení.  

Rozšířené elektrické požadavky jsou zaznamenány v předpise VW 800 00. 

Následující požadavky jsou zaznamenány v Lastenheftu kapitole č. 5 „Technické 

požadavky“ [15]. 

 

• Požadavky na instalaci a umístění:  

➢ Koncová svítilna musí být namontována na zadní straně vozidla na levé a 

pravé straně plochy do upevňovací části a zároveň se dotýká vnější části, která 

musí splňovat veškeré požadavky na odolnost materiálu vůči nepříznivým 

vlivům počasí.   

 

• Požadavky na montáž  

➢ Všechny součásti musí být navrženy tak, aby nemohly být špatně instalovány  

➢ Části, pro které je absolutně nutné zabránit nesprávné instalaci, musí být 

mechanicky kódované nebo určené k podpoře diagnostiky při instalaci ve 

vozidle.  

➢ ZSS musí být umístěna na vozidle tak, aby při jízdě s různými povětrnostními 

podmínkami nevydávala žádný rušivý zvuk  

➢ Použitý upevňovací systém musí zajišťovat dostatečnou tuhost systémů během 

všech provozních režimů vozidla  

➢ Upevňovací systém musí být vyvinut tak, že během montáže a demontáže 

nemůže dojít k poškození okolních částí 

➢ Optimální hodnota montážní/demontážní síly je 80 N  

➢ Část deformace silami, které mohou během montáže probíhat se vzpřímenými 

upevňovacími prvky nesmí vést k poškození lampy  
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➢ Je potřeba dodržet tyto normy:  

▪ TL 956 - svítidla  

▪ VW 800 00 – elektrické skupiny 

 

• Požadavky na geometrii:  

➢ Dodavatel musí souhlasit s vnější geometrií sestavy a zejména s umístěním, 

upevňovacími body a využitím obalového prostoru 

 

• Požadavky na toleranci: 

➢ Velikost a tolerance konečných mezer musí odpovídat plánu mezery a 

poloměru, který je definován zvláštním oddělením zadavatele 

➢ Z oblasti okolní mezery kolem fixačních prvků a těsnícího potrubí musí být 

zajištěna minimální vzdálenost 5 mm mezi svítilnou a zabudovanou oblastí 

karoserie  

 

• Požadavky na ergonomiku: 

➢ Komponenty s vnějšími vizuálními funkčními prvky musí být navrženy tak, 

aby během provozu nenastala funkční porucha, a to ani v extrémních 

podmínkách 

➢ Dodavatel musí navrhnout obrys mezery podle specifikací kupujícího a 

zároveň musí být obrys mezery stejnoměrný po celém obvodu ZSS 

➢ Ve viditelné oblasti součásti nesmí být žádné viditelné optické poškození jako 

např. značení, vyztužení žeber nebo upevňovací body  

➢ Na krycí čočce nesmí být umístěný vstřikovací bod  

 

• Požadavky na akustiku: 

➢ Hluk ve vnitřním i vnějším prostředí vozidla nesmí být slyšet nebo musí být 

pod úrovni prahu obtěžování.  

➢ Dodavatel je zodpovědná za pohotovostní připojení vnitřních komponentů – 

přednost má ultrazvukové svařování nebo šroubové připojení k pouzdru  
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• Požadavky na materiály: 

➢ Tavná lepidla nesmí být používána pro součástky instalované na vnějším 

povrchu vozidla (exteriéru) nebo vnitřním prostředí (interiéru), neboť jsou 

vystaveny zatížení životního prostředí  

➢ Tavná lepidla nesmí být použita pro utěsnění nebo ochranu proti vlhkosti  

➢ Plastové části musí být odolné vůči stárnutí materiálu a nesmí obsahovat žádné 

nečistoty na povrchu nebo nerovnosti  

➢ Všechny díly musí být lehké a čisté  

➢ Odolnost vůči vnějšímu počasí jako je povětrnostní vlivy, teplo, sucho je 

vázaná minimální životností 2 roky  

 

• Požadavky na odolnost vůči chemickým vlivům: 

➢ Všechny komponenty musí být bez zápachu.  

➢ Dodavatel garantuje odstranění jakékoli nečistoty nebo nečistoty uvnitř části 

nebo materiálu, které by mohly mít vliv na vizuální kvalitu dílu.  

➢ Povrch vnějšího dílu musí být také bez poškození, odolný vůči čistícím 

přípravkům, chemikáliím atd. 

 

• Požadavky na čištění:  

➢ Výběr materiálu pro ZSS a tvar konstrukčních prvků musí být navrženo tak, 

aby odolávaly běžnému mytí vozidel (ruční mytí, kartáčové myčky atd.) 

s ohledem na životnost dílů, poškrábání a případně těsnost 

➢ Povrch žárovky musí být navržen tak, aby na něm nebyly viditelné jakékoliv 

nečistoty. 

➢ Povrch vnějšího dílu musí být také bez poškození, odolný vůči přípravkům ať 

už se jedná o vodu nebo jakékoliv směsi vody s alkoholem.  

 

• Požadavek na korozní ochranu:  

➢ Při návrhu ZSS musí být materiál a forma upevnění navržena tak, aby nemohlo 

dojít ke korozi  
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• Požadavek na recyklaci:  

➢ Všechny použité materiály musí být vysoce recyklovatelné. Mira recyklace by 

měla přesahovat 85% 

 

• Požadavek na zatížení:  

➢ Navržená ZSS musí odolávat zatížení vozidla bez viditelného poškození. 

 

• Požadavky na servisní údržbu:  

➢ Komponenty musí být navrženy pro životnost 300 000 km nebo 15 let 

➢ ZSS musí vydržet minimálně 100 000 km bez viditelných mechanických a 

optických vad  

 

• Požadavek na elektrické parametry: 

➢ Každý zdroj světla musí umožňovat modulaci šíři impulzů 

➢  Základní šíře impulzů by se měla pohybovat kolem 200 Hz 

 

• Klimatické požadavky: 

➢ Stupnice skladovacích teplot ZSS by se měla pohybovat kolem -40 °C až +90 

°C 

➢ Stupnice provozních teplot ZSS by se měla pohybovat od -40 °C až +70 °C 

 

• Požadavky na služby:  

➢ Minimální doba skladování musí být definována a zdokumentována po 

konzultaci s kupujícím před uzavřením smlouvy  

➢ Po vypršení data expirace produktu, všechny požadavky, včetně požadavků na 

služby musí být stále platné  

 

• Požadavky na transport: 

➢ Je potřeba definovat koncepci ochrany dílů během přepravy, aby nedošlo 

k jejich poškození  
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• Požadavky na produkt a monitorování procesu 

➢ Dodavatel musí předložit zkušební koncept vadných dílů osobě odpovědné za 

tyto produkty  

➢ Dodavatel je zodpovědný za koordinaci tohoto testovacího konceptu s osobou 

odpovědnou za produkt pomocí pilotní produkce 

➢ Dodavatel přebírá odpovědnost za kontrolu kvality dodávaných produktů, 

včetně externích subdodavatelů 

➢ Kupující si vyhrazuje právo provádět náhodné testy kvality 

 

3.2.2 Interní požadavky  

Tyto požadavky jsou závazné pro všechny dodavatele automobilového průmyslu 

zabývající se výrobou světelných zařízení.  

Popisy jednotlivých zkoušek jsou rozšířeny v normách TL 956. 

Následující požadavky jsou zaznamenány v Lastenheftu kapitole č. 6 „Požadavky pro 

testování“ [15]. 

 

• Zkušební zařízení:  

➢ Po dohodě s kupujícím musí být vozidla vybavena měřícím zařízením  

➢ Pro testy, které poskytl zadavatel je nutné dodat zkušební vzorky 

v požadovaném termínu  

➢ Testovací přípravky od dodavatele musí být schváleny zadavatelem  

 

• Doklad o splnění:  

➢ Všechny níže uvedené testy musí být provedeny v souladu s uvedenými 

specifikacemi  

➢ Zkušební protokol musí minimálně obsahovat tyto informace: 

o Název testu 

o Číslo a název normy 

o Testovaný produkt a popis testu 

o Hodnotící kritéria 

o Vyhodnocení testu  

o Fotodokumentaci průběhu testování  
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• Plán testů:  

➢ Poskytovatel připraví zkušební plán a předá ho zadavateli k odsouhlasení  

 

• Test voděodolnosti:  

➢ Rozsah platnosti: všechny typy vozidel s vnějšími lampami utěsněnými na tělo 

➢ Cíl: ověřit voděodolnost mezi ZSS a tělem a analyzovat stav 

➢ Podmínky: Test realizovat na vozidle běžné sériové výroby a na ZSS 

posledního typu 

➢ Nástroje: Hadice vybavena regulací vody, technologická komora pro zkoušení 

vodotěsnosti nebo mytí aut, lampa pro vyhodnocení  

➢ Test:  

o 1 cyklus o celkové délce 1 minuty se promyje tlakovým agregátem 

s max. tlakem 80-100 barů, ve vzdálenosti 50-70 cm podél celé ZSS 

o Po uplynutí 6 minut se přejde k závěrečnému vyhodnocení  

➢ Vyhodnocení:  

o Při dostatečném osvětlení proveďte vizuální a dotykovou kontrolu 

všech vodních kapek a vlhkosti kolem a uvnitř ZSS  

o Celá ZSS je rozebrána a analyzována 

➢ Vhodný test: Uvnitř ZSS se nenacházejí žádné kapky vody nebo vlhkosti 

➢ Nevhodný test: Uvnitř ZSS se nacházejí kapky nebo vlhkosti  

 

• Virtuální testování a simulace:  

➢ Pro tento typ analýzy jsou potřeba následující simulace: 

o Teplota simulace uvnitř ZSS 

o Analýza vibrací 

o Výpočet pevnosti  

o Predikce světelných parametrů  

o Noční a denní vykreslení zapnuté ZSS 

o Simulace zamlžení a odmlžení ZSS 
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• Testování za běžného provozu: 

➢ Dodavatel je povinen provést nezbytné zkoušky v konkrétním cílovém vozidle, 

aby bylo možné prokázat funkčnost produktu.  

➢ Výsledky měření musí být zveřejněny kupujícímu  

➢ Tato série testů se skládá z: 

o Testování v chladných zemích 

o Testování na zasněžené vozovce nebo bahnité vozovce  

o Testování na rozpálené vozovce 

o Testování na prašné vozovce 

o Testování proti mycím zařízením  

o Testování při dešti  

o Testování proti elektrostatickému výboji  

 

3.2.3 Zákonné požadavky 

 

Firma HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o. vyhledává nejnovější zákonné 

požadavky ve všech světových lokalitách ve svém software HEVIS.  

Výčet nejdůležitějších požadavků pro evropský trh ECE nalezneme na stránkách 

evropské hospodářské komise při OSN tzv. UNECE:  

 

• Směrové světlo (blinkr) 

➢ Intenzita světla by se měla pohybovat v rozmezí od 0,6 do 400 cd  

➢ Barva směrového světla musí být oranžová 

➢ Ve všech případech platí minimální svislé úhly rozložení světla v prostoru a to 

15° nad a 15° pod vodorovnou rovinou  

➢ Testování směrového světla musí probíhat fotometricky (u žárovek s napětím 

6,75 V, 13,5 V nebo 28 V by se hodnota fotometrického měření neměla 

odchýlit od střední hodnoty více jak o 5%) 

 

• Obrysové světlo, brzdové světlo 

➢ Intenzita světla by se měla pohybovat v rozmezí od 4 do 60 cd 

➢ Barva obrysového světla musí být bílá a barva brzdového světla musí být 

červená  
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➢ Ve všech případech platí minimální svislé úhly rozložení světla v prostoru a to 

15° nad a 15° pod vodorovnou rovinou 

➢ Každé obrysové, popř. brzdové světlo musí být označeno schvalovací značkou 

➢ Testování obrysového, popř. brzdového světla musí probíhat fotometricky (u 

žárovek s napětím 6,75 V, 13,5 V nebo 28 V by se hodnota fotometrického 

měření neměla odchýlit od střední hodnoty více jak o 5%) 

 

• Zpáteční světlo 

➢ Intenzita světla vyzařovaného ve všech směrech nesmí překročit 300 cd ve 

vodorovné rovině nebo nad ní 

➢ Barva zpátečního světla musí být bílá 

➢ Testování zpátečního světla musí probíhat fotometricky (u žárovek s napětím 

6,75 V, 13,5 V nebo 28 V by se hodnota fotometrického měření neměla 

odchýlit od střední hodnoty více jak o 5%) 

 

• Zadní mlhové světlo 

➢ Intenzita nesmí být menší než 150 cd 

➢ Barva zadního mlhové světla musí být červená 

➢ Testování mlhového světla musí probíhat fotometricky (u žárovek s napětím 

6,75 V, 13,5 V, nebo 28 V by se hodnota fotometrického měření neměla 

odchýlit od střední hodnoty více jak o 5%) 

 

3.3 Vytvoření průzkumu shrnující požadavky zákazníků  

 

V této části jsou sepsány veškeré otázky, které byly předloženy respondentům všech 

věkových skupin, sociálních skupin atd. Důvod pro realizaci tohoto průzkumu byl přiblížit 

nejnovější požadavky koncových zákazníků firmě a cílem je dle předem stanoveného 

hodnocení výsledků jednotlivých otázek přiřadit výsledky k požadavkům zákazníka 

vstupujících do „domu kvality“, u kterých je to možné a pro výpočet použít tuto hodnotu. 

Průzkum byl konzultován se zaměstnanci marketingu a kvality. Realizován byl 

elektronickou formou pomocí webové stránky společnosti Google a papírovou formou pro 

lidi, kteří internetem nedisponují. Následně byly odpovědi těchto respondentů přeneseny do 

elektronické podoby průzkumu. Minimální počet respondentů je stanoven na počet padesát.  
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Tyto otázky vybrány na základě důkladné konzultace se zaměstnanci firmy a které pro 

ně představují přidanou hodnotu pro další projekty. Průzkumu se zúčastnilo celkem padesát 

čtyři respondentů. Jednotlivé otázky dotazníku a jejich výsledky jsou vypsány v příloze č.1. 

3.4 Výsledky průzkumu 

 

Výsledky průzkumu jsou zahrnuty v příloze č.1, kde pod každou otázkou je 

procentuální zastoupení vyjádřené v procentech a koláčový graf. Výsledky byly předány 

vývojovému oddělení. Tyto výsledky budou využity pro další projekty, v nichž se firma hodlá 

angažovat.  

3.5 Zpracování „Domu kvality“  

 

V této části už byl zpracován samotný „Dům kvality“ pro produkt jedné nejmenované 

automobilové společnosti.  

Cílem bylo vytvořit tuto metodiku pro další projekty, ve kterých je firma hodlá dále 

využívat.    

Při sestavování „Domu kvality“ byli přítomní tito zaměstnanci: 

• Procesní inženýr 

• Hlavní elektronik 

• Hlavní konstruktér 

• Inženýr kvality 

• Projektový manažer 

• Autor této práce 

 

Jednotlivé požadavky zákazníků, které jsou zmíněny v kapitole 3.2. vycházejí z tzv. 

„Lastenheftu“, který firma jako dodavatel obdrží od svého zákazníka, tedy automobilové 

společnosti a poslouží jako vstup do „Domu kvality“. Zákonné požadavky jsou všeobecně 

předpokladatelné, tudíž v „Domě kvality“ nemusí být zohledněny. Následně ke každému 

požadavku byla přiřazena váha neboli důležitost požadavku v rozsahu od jedné do čtyř, kde 

čtyřka představuje nejdůležitější požadavek a jednička nejméně důležitý. Bodové hodnocení 

bylo založeno na diskuzi a následném konsensu týmu. Zákaznické, zákonné a interní 

požadavky jsou zaznamenány v příloze č. 2. 

Jednotlivé transformace požadavků zákazníků do znaků kvality pak probíhaly opět 

pomocí „Lastenheftu“, kde jsou uvedeny veškeré způsoby zkoušení jednotlivých požadavků 
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zákazníků. Obecně platí pravidlo, že jednotlivé znaky kvality jsou měřitelné. Znaky kvality 

jsou zobrazeny v příloze č. 3. 

Následně byly analyzovány vzájemné vztahy mezi požadavky zákazníka a znaky 

kvality produktu. Na základě konsensu týmu byly vyhodnoceny vzájemné vazby na stupnici 

jedna, tři, devět. Tyto kvantifikované vazby se nazývají míra významnosti znaku kvality pro 

plnění daného požadavku, kde devítka představuje nejsilnější závislost, 3 průměrnou, 1 slabou 

a prázdná buňka žádnou závislost. Tato analýza je zobrazena v příloze č. 5.  

Následně byl kvantifikován současný stav produktu a jeho konkurenční srovnání 

s produktem „Konkurenta A“ a s produktem „Konkurenta B“. Bodové hodnocení bylo 

nastaveno na stupnici od od jedné do pěti, avšak pětka u žádného z produktu nebyla použita. 

Na prosté komparační metodě byl stanoven lepší z konkurentů jako plán firmy pro své 

zlepšení. Pomocí poměru mezi plánem firmy a současným stavem byl stanoven koeficient 

plánovaného zlepšení. K jednotlivým požadavkům byl stanoven koeficient vlivu na 

prodejnost. Toto bodové hodnocení probíhalo opět v týmu a byly k tomu využity hodnoty od 

1; 1,2 a 1,5, kde 1,5 představuje nesilnější vliv na prodejnost a 1 nejslabší vliv na prodejnost.  

Stanovení absolutní váhy je vyjádřeno jako součin váhy neboli důležitosti jednotlivého 

požadavku zákazníka s koeficientem plánovaného zlepšení a koeficientu vlivu na prodejnost. 

Relativní váha je procentuálně vyjádřený podíl absolutní váhy jednotlivého požadavku ku 

celkovému součtu požadavků. Součet relativních vah jednotlivých požadavků je roven 100 %. 

V posledním sloupci už byly na základě diskuze a rozhodnutí týmu stanoveny kritické 

požadavky zákazníků. Konkrétně se jedná o požadavek na homogenitu a požadavek na 

toleranci.  

Nyní lze stanovit relativní váhu znaků kvality, která je nezbytná pro určení cílových 

hodnot. Ta se určí jako součin míry významnosti znaku kvality a relativní váhy.  

Celé zákaznické hodnocení nalezneme v příloze č. 4. 

Dalším krokem bylo technické srovnání s konkurencí za použití standardních testů. 

Toto srovnávání bylo založeno na zkušenostech týmu QFD. Vyhodnocení probíhá pomocí 

symbolů, jejichž legenda je uvedena v samotném „Domu kvality“, přičemž u nevyplněných 

znaků kvality se nepodařilo získat konkurenční informace. Cílem tohoto kroku bylo 

navrhnout metody pro ověření a kontrolu znaků kvality (zkušenosti z výroby, testování 

výrobků, možnosti zkušebny atd.). Metody zkoušení jsou zobrazeny v příloze č. 6 a 

konkurenční analýza v příloze č. 7. 

V následující fázi zpracování „Domu kvality“ se analyzovaly vzájemné vztahy mezi 

jednotlivými znaky kvality produktu. Tato část byla konzultována se zaměstnanci vývoje. 
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Míra závislosti byla zaznamenána do „střechy domu kvality“, která představuje maticový 

diagram. K vyjádření závislosti byla využita následující symbolika: 

++ silná závislost  + pozitivní - negativní -- silně negativní    

Tato analýza je zaznamenána v příloze č.8.  

 Při konkurenčním srovnání úrovně plnění jednotlivých znaků kvality je vhodné doplnit 

údaje o informaci, která ukazuje stupeň obtížnosti pro splnění jednotlivých znaků. Při 

určování stupně obtížnosti se vycházelo ze zkušeností zaměstnanců vývoje. Obtížnost plnění 

vnitropodnikového znaku kvality se hodnotila na stupnici od jedné do pěti, kde jednička je 

snadno splnitelný znak kvality a pětka obtížně splnitelný znak kvality.  

 Poslední fází bylo navržení cílových hodnot znaků kvality, které se zaznamenávají do 

základny „Domu kvality“ a zároveň slouží jako výstup celé metody. Dále byly týmem 

identifikovány kritické interní znaky kvality. První kritický interní znak kvality je měření 

„Rendering“ na ploše 6x6m“ s tím spojený požadavek na homogenitu a metoda zkoušení byla 

stanovena jako 100 luxů 5 metrů za vozidlem. Druhý kritický interní znak kvality je měření 

0,5mm v měřících bodech a s tím spojený požadavek na toleranci a metoda zkosení byla 

stanovena jako měření způsobem zvaným „cubing“.        

 Návrh cílových hodnot je zaznamenán v příloze č. 9. 

 Hotový „dům kvality“ je zobrazen v příloze č.10.  

 Pro určení důležitosti jednotlivých znaků kvality, na které je potřeba se zaměřit 

využijeme Paretovy analýzy, která je zobrazena na obrázku 3.15 a vycházející z tabulky č.2.  

Tabulka 2 Tabulka jednotlivých interních znaků kvality a jejich absolutní váhy 
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Při použití kritéria 45 % kumulativních součtů, jako životně důležitá menšina vycházejí 

tyto požadavky: 

• Schválený vzhled (bez viditelných vad, bod vstřikování, dělící rovina) 

• Měření "Rendering" na ploše 6x6 m 

• Fixace – RPS (3-2-1) 

• 0,5mm v měřících bodech 

• Doba životnosti [rok] 

 

Nyní na tyhle výsledné znaky kvality byla navržena doporučení pro vývojové 

oddělení. 

 

Obrázek 3.15 Paretova analýza znaků kvality 
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4. DISKUZE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ A NÁVRH DOPORUČENÍ 

PRO VÝVOJOVÉ ODDĚLENÍ 

 

Na výsledky Paretovy analýzy, která určila životně důležitou menšinu znaků kvality 

lze nyní stanovit doporučení pro vývojové oddělení.  

Tyto výsledky byly konzultovány se zaměstnanci vývojového oddělení a je brán zřetel na 

možnosti firmy a jejich závazků k jejich odběratelům a dodavatelům.  

 

Pro znak kvality „Schválený vzhled (bez viditelných vad, bod vstřikování, dělící rovina)“ byla 

navržena následující doporučení: 

• Je potřeba definovat a odsouhlasit se zákazníkem etalon pro hodnocení vzhledu, a to 

pro krycí sklo, krycí rámečky, optické prvky atd. a sestavení katalogu vad, které budou 

závazné a které budou zákazníkem akceptovatelné 

• Dále je potřeba se zákazníkem konzultovat vzhled konkurenčních produktů a stanovit 

kritéria pro hodnocení vzhledu  

 Pro znak kvality „Rendering“ na ploše 6x6 m byly navrhnuty následující doporučení: 

• Je potřeba odsouhlasit přesnou metodu měření se zákazníkem, tak aby bylo možné 

stanovit svítivost 100 luxů ve vzdálenosti 5 metrů za vozidlem 

• Vyjasnit se zákazníkem konkurenční benchmarking pro hodnocení homogenity 

koncového světla 

Pro znak kvality “Fixace RPS (3-2-1)“ byl navrhnuto následující doporučení: 

• Je nutno zvolit správný fixační koncept 3-2-1 (3-rovina; 2-přímka; 1-bod) a po 

konzultaci se zákazníkem zvolit preferované hrany za použití vhodných fixačních 

elementů  

Pro znak kvality „0,5mm v měřících bodech“ bylo navrhnuto následující doporučení: 

• Je nutno zvolit správný toleranční řetězec, vypočítat procesní způsobilosti a diskutovat 

se zákazníkem metodu měření (parciální „cubing“ nebo vozidlo) a následně 

odsouhlasit toleranci v měřících bodech na krycím skle  

 

 

 



68 

 

Pro znak kvality „Doba životnosti“ byla navrhnuta následující doporučení: 

• Pro vývojové oddělení je potřeba definovat seznam používaných materiálů s ohledem 

na doporučené a odzkoušené materiály, které jsou v souladu s požadavky na životnost 

s důrazem na termoplasty 

• Dále je nutno sledovat i nejnovější trendy v oblasti materiálového inženýrství např. 

vysoce teplotně odolné materiály, vícekomponentní složky materiálu atd.  

 

Doporučení doposud nebyla realizována, a tudíž z nich nelze učinit žádný výsledek.  
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ZÁVĚR 

 

 Úkolem této diplomové práce bylo zpracovat „dům kvality“ u vybrané zadní 

skupinové svítilny v podniku vyrábějící automobilovou světelnou techniku. 

 

V první kapitole byly popsány vybrané pojmy managementu kvality. Dále byl uveden 

význam plánování kvality, samotný popis metody QFD včetně jejího významu, postupu při 

zhotovení a nejnovějších trendů. V této kapitole najdeme rovněž zmínku o významu 

benchmarkingu a základní charakteristice Paretovy analýzy.  

 

V druhé části byl představen podnik a jeho výrobní program. Byl popsán současný 

stav využití metody QFD v podniku a důvod pro zhotovení.  

 

Třetí část začíná popisem metody QFD dle příručky VDA 4 spolu s metodikou QFD 

dle Jack B. Revelle a jejich následné srovnání. Obecně lze konstatovat, že oba přístupy jsou si 

velice podobné. Jediný patrný rozdíl je v tom, že metoda dle příručky VDA 4 je více 

zaměřená na provázanost s jinými metodami. Oproti tomu metodika QFD dle Jack B. Revelle 

je více zaměřená na úlohu zákazníka a na jeho požadavky.  V kapitole 3.2 je uveden přehled 

zákaznických, zákonných a interních požadavků, které slouží jako vstup do „domu kvality“. 

Zákaznické požadavky jsou stanoveny automobilovými společnostmi prostřednictvím tzv. 

„Lastenheftu“. Zákonné požadavky představují minimum, které je nutno splnit a liší se trh od 

trhu a jsou všeobecně předpokladatelné. Interní požadavky jsou zmíněny v kapitole 6 tzv. 

„Lastenheftu“ s názvem „Požadavky pro testování“. Následující kapitola je zaměřena na 

průzkum trhu vytvořeným autorem této práce. Tvorba a znění otázek probíhaly ve spolupráci 

s marketingovými odborníky. Průzkum byl realizován elektronickou formou pomocí služby 

„Google Survey“ a zúčastnilo se ho v měsíci březnu celkem 54 respondentů, což už 

představuje dostatečný reprezentativní vzorek. Výsledky tohoto průzkumu byly předány zpět 

marketingovým odborníkům a vývojovým inženýrům, kde byly diskutovány. Tyto výsledky 

budou rovněž sloužit podniku pro další projekty, ve kterých se hodlá angažovat, ale i jako 

ohodnocení váhy jednotlivých požadavků, které vstupují do „domu kvality“.  
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Poslední kapitolou této části je samotné zhotovení „domu kvality“. Celkové 

zpracování probíhalo v týmu, v němž byli zastoupeni: procesní inženýři, hlavní elektronik, 

hlavní konstruktér, inženýři kvality, projektoví manažeři a autor této práce. Tým se pravidelně 

setkával, kdy autor práce přišel s konkrétním návrhem a následně proběhla diskuze k 

předloženým návrhům. 

Čtvrtá část navazuje na třetí a jsou zde uvedeny doporučení k jednotlivým znakům 

kvality, které byly zahrnuty v životně důležité menšině. Tyto výsledky byly konzultovány se 

zaměstnanci vývojového oddělení a je brát zřetel na možnosti firmy a jejich závazků k jejich 

odběratelům a dodavatelům. Doporučení doposud nebyly realizována, a tudíž z nich nelze 

učinit žádný výsledek. 

 

Osobně doufám, že podnik tuto práci shledá jako užitečnou a v budoucnu bude 

využívat tuto metodu co nejvíce.  
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Příloha 1 Otázky a výsledky průzkumu 

1. Jste muž nebo žena? 

a. Muž – 51,9%  

b. Žena – 48,1% 

 

2. Jaký je Váš věk? 

a. 18-25 let – 31,5% 

b. 26-65 let – 50% 

c. 65 a více – 18,5% 

 

3. Jaký je Váš sociální status? 

a. Student – 20,4 % 

b. Zaměstnanec - 48,1% 

c. Nezaměstnaný – 7,4% 

d. Senior – 14,8 % 

e. Ostatní – 9,3 %  
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4. Jaký Vám v zadní skupinové svítilně vyhovuje zdroj?  

a. Žárovka – 22,2 % 

b. LED dioda – 57,4 % 

c. Kombinace obou zdrojů – 20,4%  

 

5. Jak vnímáte animovaný světelný ukazatel? Je pro Vás? 

a. Naprosto ideální – 31,5 % 

b. Může být – 38,9 % 

c. Nevyhovující – 24,1 % 
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d. Jsem zásadně proti – 5,6 % 

 

6. Z hlediska designu preferujete oblé nebo ostré tvary zadní skupinové svítilny? 

a. Oblé - 46,3 % 

b. Ostré – 53,7 % 

 

7. Je pro Vás současný trend, kdy je zadní skupinová svítilna součástí pátých 

dveří tedy kufru? 

a. Naprosto ideální – 38,9 % 

b. Může být – 42,6 % 

c. Nevyhovující – 7,4 % 

d. Jsem zásadně proti – 11,1 % 
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8. Je pro Vás životnost a spolehlivost 5 let zadní skupinové svítilny? 

a. Naprosto ideální – 18,5 % 

b. Může být – 25,9 % 

c. Nevyhovující – 44,4%  

d. Jsem zásadně proti – 11,1 % 

 

 

 

 

9. Je pro Vás cena 200€ (cca 5000 Kč) za výměnu zadní skupinové svítilny? 

a. Naprosto ideální – 20,4 % 

b. Může být – 27,8 % 

c. Nevyhovující – 42,6 % 

d. Jsem zásadně proti – 9,3 %  

 

 

10. Jaký je Váš minimální požadavek na spáry mezi zadní skupinovou svítilnou a 

okolními díly? 

a. 0-0,2 mm – 9,3 % 
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b. 0,4-0,8 mm – 29,6 % 

c. 0,8 – 1 mm – 14,8 % 

d. 1,0 – 2,0 mm – 24,1 % 

e. 2,0 mm a více – 22,2 % 

 

11. Preferujete třetí brzdové světlo umístěné za zadním sklem nebo na spoileru? 

a. Zadním sklem – 64,8 %  

b. Spoilerem – 35,2 % 
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Příloha 2 Zákaznické, Zákonné, Interní požadavky zákazníků a váha jejich plnění 
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Příloha 3 Přeložené požadavky zákazníků do znaků kvality produktu 



8 

 

 

Příloha 4 Zákaznické hodnocení, porovnání s konkurencí a určení klíčových požadavků 
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Příloha 5 Analýza vzájemných vztahů mezi požadavky zákazníků a znaků kvality navrhovaného 

produktu spolu s celkovými hodnotami relativních vah jednotlivých znaků kvality 

 
 

 

 

 

 

 

Příloha 6 Analýza vzájemných vztahů znaků kvality tzv. "střecha domu kvality" 
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Příloha 7 Metody zkoušení jednotlivých znaků kvality a obtížnost plnění těchto znaků 
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Příloha 8 Konkurenční analýza interních znaků kvality s konkurencí a identifikace klíčových znaků kvality 
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Příloha 9 Návrh cílových hodnot 
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Příloha 10 Zhotovený „Dům kvality“ pro nejmenovaný produkt výrobce automobilové světelné 

techniky 


