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1 Úvod 

 
Diplomová práce se týká dodavatelských auditů a jejich rozvoje v rámci společnosti 

Hyundai Motor Mfg. Czech s.r.o. Jejím cílem je zdokonalení a další rozvoj celkové funkce 

systému auditů na základě požadavků vytvářejícího se systému managementu jakosti v této 

společnosti. Hlavní pozornost bude věnována auditům při plánovaní vývoje výrobku a 

procesu, realizaci vývoje výrobku a procesu a sériové výrobě.  

 

Vybudování nové továrny, příprava na sériovou výrobu a samotné spuštění sériové výroby 

sebou nese spoustu úsilí a práce, která je následně ohodnocena projevenou důvěrou a 

spokojeností zákazníků. Poptávka na trhu je pak jasným znakem úspěšného podnikaní. 

Velice důležitou roli v rámci automobilového průmyslu hrají dodavatelé, výrobní procesy a 

orientace na zákazníka. Z tohoto důvodu bych ve své práci věnovala náležitou pozornost 

především dodavatelským výrobním procesům, respektive dodavatelským auditům v přímé 

návaznosti na zákazníka, výrobce automobilu.  

 

Cílem dodavatelských auditů je především potvrzení, že výrobní procesy, které ve 

společnosti probíhají, se řídí konkrétními pravidly, zajišťují však také spokojenost 

zákazníka a následné zvýšení konkurenceschopnosti na trhu. Maximalizaci míry 

spokojenosti zákazníků a minimalizaci nákladů lze dosáhnout jen v případě, bude-li kladen 

velký důraz na jakost již při marketingovém průzkumu, vývoji, ale také při technické 

přípravě výroby, procesu. I proto je důležité jakost řídit, plánovat a neustále zlepšovat 

vhodnými metodami, což přispěje ke snižování nákladů a prohloubení dodavatelsko-

odběratelských vztahů.  

 

Obsahem hlavní části diplomové práce je vytvoření standardu pro provádění 

dodavatelských auditů zaměřených na proces i výrobek. Tento standard je obohacen o 

specializované otázky z oboru racionalizace výroby, organizace a řízení a projektového 

managementu. Tyto otázky můžou dále přispět k dalšímu rozvoji nejen dodavatelských 

auditů, ale také dodavatelů a jejich spolupráce se zákazníky. Účelem práce je převedení 

teoretických poznatků obsažených v odborné literatuře do praxe, jejich vysvětlení, analýza 

a doporučení k dalšímu zlepšování nejen v rámci společnosti Hyundai, ale rovněž 

v širokém spektru dodavatelského řetězce. Práce je doplněna vývojovými diagramy, 

metodou CPM a vlastním katalogem otázek včetně hodnotícího formuláře. 
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1.1 O společnosti 

 

Společnost Hyundai Motor Mfg. Czech s.r.o., dále jen Hyundai, byla založena v dubnu 

roku 2006 jako druhý výrobní závod v Evropě v rámci korporace společnosti HYUNDAI a 

KIA.  

 

Společnost Hyundai Motor Company patří mezi nejvýznamnější firmy v Korejské 

republice, zemi s 10. nejsilnější ekonomikou světa. Vznik firmy Hyundai je datován od 

roku 1967. Postupně se stala nejvýznamnějším korejským výrobcem automobilů a dnes 

zaujímá celkově 4. místo v počtu prodaných aut na světovém trhu. [21] Společnost 

zaměstnává téměř 52 000 zaměstnanců a má více než 5 000 prodejních míst ve 193 

zemích.  

 

Tři výrobní závody Hyundai jsou situovány v Koreji. Největší z nich je vybudován ve 

městě Ulsan s roční kapacitou 1,6 milionů aut. Tento závod je zároveň největším 

jednotlivým závodem na výrobu aut na světě, další jsou v Číně, Indii, Turecku a v USA. 

Umístění výrobních závodů souvisí s celkovými počty prodaných aut v jednotlivých 

regionech. 

 

Firma Kia Motors, která je sesterskou firmou v rámci společnosti Hyundai Motor 

Company, se již před pěti lety rozhodla postavit svůj závod u Žiliny na Slovensku a tato 

skutečnost hrála velkou úlohu při rozhodování o umístění nové automobilky Hyundai 

v Evropě.  [17] 

 

Hlavním důvodem pro vybudování tohoto závodu v České Republice bylo především 

urychlení dodávek aut zákazníkům v Evropě, pružnější reakce na jejich poptávky a 

odstranění dovozních cel při importu do zemí Evropské Unie.  

 

Obr. č. 1– Automobil i30 vyráběný ve společnosti Hyundai Motor Mfg. Czech s.r.o.  
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1.2 Provedení nového vozu Hyundai i30 

 

Vzhledem k tomu, že se má práce týká systému dodavatelských auditů a jejich rozvoje 

v rámci společnosti Hyundai, považuji za důležité stručně představit také základní 

parametry vyráběného vozu. 

 

Nový vůz Hyundai i30 svým designem i výbavou plní konkrétní požadavky a potřeby 

evropských zákazníků, zavádí zcela nové standardy v nižší střední třídě a otevírá tak i nové 

možnosti působení značky Hyundai v Evropě.  

 

Jedná se o pětidveřový hatchback nabízený celkem ve čtyřech stupních výbavy (Classic, 

Comfort, Style a Premium). Standardem pro vůz je osm airbagů, protiblokovací systém 

brzd (ABS), centrální zamykání, palubní počítač, integrovaný audiosystém s přehrávačem 

CD a MP3 a patnáctipalcová kola. 

 

Obr. č. 2– Automobil i30 vyráběný ve společnosti Hyundai Motor Mfg. Czech s.r.o.  

 

 

1.3 Dodávané typy motorů a převodovek  
 
Konkurenceschopné jsou i motory Hyundai, které se dodávají v pěti různých variacích. 

Základní model je vybaven benzínovým motorem o výkonu 80 kW (109 k) a objemu 1,4 

litru. Dále je k dispozici silnější motor 1,6 litru o výkonu 90 kW (122 k) a v nabídce 

nechybí ani dvoulitr s výkonem 105 kW (143 k). 

 

Vznětové motory jsou k dostání v následující nabídce: nový motor CRDi o objemu 1,6 

litru s výkonem 66 kW (90k) v základní verzi a s výkonem 85 kW (115 k) ve výkonnější 
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verzi. Dvoulitrový motor CRDi o výkonu 103 kW (140 k) dodává maximální točivý 

moment 304 Nm při 1 900 – 2 500 ot./min. Všechny tyto naftové motory využívají 

přeplňování pomocí turbodmychadel s proměnlivou geometrií lopatek (VGT) a 

vysokotlaké vstřikování nafty. Tři benzínové motory a dva výkonné a úsporné motory 

dieselové, včetně možností volby manuální nebo automatické převodovky jsou možnou 

výbavou vozu i30. [18] 

 

 

1.4 Základní funkce motoru a převodovky 
 
Hnací soustavu vozidla tvoří motor, spojka a převodovka, jež tvoří jeden kompaktní celek 

pohánějící nápravu. Motor samotný, jež je uváděn do chodu startérem,  je zdrojem 

točivého momentu. Motor pak zabírá ozubením svého pastorku do ozubeného věnce 

setrvačníku. Spojka zabezpečuje připojení motoru k převodovce. Kotouč spojky je unášen 

čelní plochou setrvačníku motoru a pohání vstupní drážkovaný hřídel převodovky. Pomocí 

převodovky můžeme snadno navolit otáčky motoru, jež se projeví na otáčkách kol 

automobilu.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3– Model hnací soustavy automobilu 

 

Motor 

Převodovka 

Spojka 
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Převodovka automobilu se využívá ke změně převodového poměru mezi motorem a koly. 

Motor má při nízkých otáčkách malý výkon a při vysokých otáčkách vysokou spotřebu. 

Z tohoto důvodu je možné pomocí převodovky efektivně využít průběh točivého momentu.  

 

                    
 

Obr. č. 4– Model převodovky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 – Sestava převodovky 

 

Sestava vstupní hřídele 

Sestava výstupní hřídele 

Sestava diferenciálu 

Skříň převodovky 

Skříň spojky Zadní kryt 
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Motory jsou stroje, jež přeměňují tepelnou energii způsobenou hořením paliva na 

pohybovou neboli mechanickou práci. Píst se ve válci motoru pohybuje vratným 

přímočarým pohybem, který je měněn klikovým mechanismem na pohyb rotační. Otáčivý 

pohyb hřídele je přes spojku a převodovku automobilu přenášen na hnací kola. 

 

             

 

Obr. č. 6 – Model motoru 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7 – Sestava motoru 
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2 Teoretický základ 

 
„Audit je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a 

jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu.“ [1] Audit 

dodavatele může zásadně ovlivnit systémy řízení jakosti u zákazníka, vede k záruce kvality 

nakupovaného zboží a je podkladem pro vylepšování a optimalizaci dodávek.  

Slovo audit může mít mnoho významů a může být prezentováno rozličnými způsoby. 

Pojďme si uvést alespoň některé z těchto variant: „Audit představuje synonymum pro 

objektivitu, účinnost a nástroj zkvalitňování řízení.“ [2] Výstižnou je i definice následující: 

„Audit je v podstatě kritická analýza, která umožňuje ověřovat informace dodané 

podnikem a hodnotit operativní činnosti a systémy používané při jejich předávání. [2].  

 

Dodavatelské audity je možné dělit dle různých hledisek a dle jejich zaměření. Pojďme si 

jmenovat ty, které jsou pro tuto diplomovou práci zásadní, úzce spolu souvisí nebo na sebe 

jednoznačně navazují. Jedná se o audity systémové, procesní a výrobkové. Běžnou praxí je 

fakt, že procesní a výrobkové audity jsou součásti systému managementu jakosti. Cílem 

systémových auditů je posoudit účinnost systému zabezpečení jakosti. Dále zjistit, zda 

procesy a postupy jsou jednoznačně stanoveny, dodržovány a zaznamenávány. Základními 

dokumenty, které utvářejí celý systém jsou příručka jakosti, směrnice hlavních  

procesů, pracovní postupy, apod. 

 

Úkolem auditu procesu je posouzení účinnosti zabezpečení jakosti. Zjišťuje se dodržování 

a posouzení vhodnosti daných procesů a stanovených pracovních postupů využitím 

znalostí personálu. Klade se však také důraz na vyhodnocení efektivnosti procesu a stupně 

inovací. Základními podklady pro provádění, dohled a zkoušení procesu jsou výrobní a 

kontrolní předpisy, předpisy pro běžnou i preventivní údržbu, požadavky na kvalifikaci 

personálu, seznamy kontrolních otázek. 

 

Audit výrobku má za úkol posoudit účinnost zabezpečení jakosti zkoušením malého počtu 

hotových výrobků nebo jejich dílů. Jeho význam spočívá v zjištění reálné úrovně plnění 

parametru funkčnosti, spolehlivosti, bezpečnosti a technické úrovně. Provádějí se různé 

testy, měření, zkoušky spolehlivosti apod. K podkladům patří směrnice pro danou výrobu, 

seznamy kontrolních otázek. 
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Dodavatelský audit je vlastně kombinace auditu procesu a výrobku. Jeho hlavním cílem je 

navázání dodavatelsko-odběratelských vztahů, vede k záruce jakosti nakupovaného zboží a 

napomáhá k neustálému zlepšování systémů, procesů a výrobků. Dodavatelským auditům 

bude věnována náležitá pozornost v této diplomové práci. Z tohoto důvodu bych také ráda 

vysvětlila význam a popsala standardní průběh auditu pomocí vývojového diagramu s 

rozdělením odpovědností odpovídající organizační struktuře společnosti Hyundai. 

Vzhledem k tomu, že definování specifikací na jakost dodávek není jen výhradní 

záležitostí odběratele, stávající organizační struktura společnosti Hyundai přiděluje 

odpovědnosti za provádění dodavatelských auditů jak oddělení Kvality, tak oddělení 

Nákupu a vývoje dílů. 

Začátek

1. Sestavení plánu
dodavatelského auditu

2. Stanovení programu
auditu

3. Přezkoumání
dokumentů / zdrojů

informací

4. Zahájení auditu

5. Auditní činnost /
shromažďování informací /

ověřování / důkazy z
auditu

6. Přezkoumávání

Konec

VSTUPY
- stanovení základního rozsahu

  dodavatelského auditu

Záznamy o neshodách

VÝSTUPY
- odstranění příčin

neshody

7. Závěrečné jednání

8. Tvorba zprávy z auditu

9. Neshoda

10. Uzavření auditu
11. Nápravná opatření /

následný audit

ne ano

VÝSTUPY
- kontrola funkčnosti

systému managementu
jakosti

Plánovaný auditNeplánovaný audit

Program auditu

Plán  auditu

 

Vývojový diagram č. 1 – Proces realizace dodavatelských auditů [3] 
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Provádění dodavatelských auditů je samozřejmostí, která společnosti slouží jako účinný 

nástroj pro důslednou kontrolu nejen funkčnosti systému managementu jakosti, ale také 

k hodnocení kvalitativní způsobilosti. Audity se provádějí buď plánovaně a to s orientací 

na daný projekt či systém nebo neplánovaně s orientací na konkrétní problém. 

Neplánovaný audit je pak dále sestavován na základě naléhavosti, stavu a důležitosti 

procesů, stejně jako na základě výsledků z předchozích auditů. Zprávy z auditů uvádějí 

celkový dojem z auditovaného procesu, neshody, definovaná další opatření a případné 

pokyny a upozornění. 

 

Vstupem procesu dodavatelských auditů je stanovení základního rozsahu auditu. Audit 

orientován na projekt se provádí vždy ke stanoveným milníkům projektu a to během 

procesu vývoje a plánování. Cílem je odhalit nedostatky a zavést vhodná opatření. Objeví-

li se problémové procesy, audit je zařazen do každé fáze projektu za účelem odstranění 

těchto nedostatků.  

 

Výchozím bodem je pak dále vypracování plánu auditu. V tomto plánu jsou již ustanoveny 

týmy auditorů pro daný proces a časový harmonogram dílčích kroků. Před zahájením 

samotné auditní činnosti je vedoucím auditorem vytvořen program konkrétního auditu. Ve 

fázi přípravy, před realizací auditu, je nutné přezkoumat dokumenty, popř. další zdroje 

informací, aby kontrolovaný proces byl lépe pochopen. Dobrým pravidlem je, že příprava 

na audit by měla být tak dlouhá jako audit samotný.  

 

Zahájení auditu obsahuje úvodní jednání, kde je vhodné potvrdit plán auditu, poskytnout 

přehled o způsobu vedení auditu, poskytnout příležitost k položení dotazů. Během auditní 

činnosti se zaznamenávají veškeré shromážděné důkazy. Důkazy z auditu mohou být jen 

ověřitelné informace a jsou založeny na vzorcích dostupných informací. Vhodné metody 

shromažďování informací mohou být výsledky měření, výsledky testů, samotné měření, 

pohovory, pozorování činností ale také přezkoumání dokumentů.  

 

Dříve, než proběhne závěrečné jednání, tým auditorů přezkoumá zjištění z auditu, 

odsouhlasí závěry z auditu, připraví doporučení a projedná případný další audit. Následuje 

závěrečné jednání, jehož mluvčím je předseda týmu auditorů. I závěrečné jednání má svá 

pravidla, která je vhodné následovat. Úkolem mluvčího je prezentovat zjištění a závěry 

takovým způsobem, aby pro auditovanou stranu byly srozumitelné. Tyto závěry musí být 
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také oběmi stranami odsouhlaseny a je vhodné stanovit časový rámec pro případná 

opatření k nápravě, popř. preventivní opatření. 

 

Vedoucí týmu auditorů je zodpovědný za vypracování zprávy z auditu, kde jsou uvedena 

veškerá zjištění, závěry i doporučení projednaná při závěrečném jednání. Zpráva má být 

vydána v předem dohodnutém termínu. Není-li zjištěná závažná neshoda, audit je ukončen. 

Jsou-li odsouhlaseny závažné neshody, následuje uplatnění opatření k nápravě, preventivní 

opatření a je nutné uchovat záznamy o těchto opatřeních, které budou sloužit jako důkazy 

pro následný audit. 

 

Matice odpovědnosti 
Oddělení 
kvality 

Oddělení 
nákupu a 

vývoje dílů 
Dodavatel 

Stanovení základního rozsahu dodavatelského 
auditu 

O S I 

1. Sestavení plánu dodavatelského auditu O S - 
2. Stanovení programu auditu O S I 
3. Přezkoumání dokumentů / zdrojů informací O S S 
4. Zahájení auditu O - - 
5. Auditní činnost / shromažďování informací 
/ ověřování / důkazy z auditu 

O S S 

6. Přezkoumávání O O S 
7. Závěrečné jednání O S S 
8. Tvorba zprávy z auditu O S I 
10. Uzavření auditu O S I 
 

O – odpovídá 
S – spolupracuje 
I – informuje 

Tab. č. 1 – Matice odpovědnosti při provádění dodavatelského auditu  

 

 

3 Analýza současného stavu 

 

Jak již výše bylo zmíněno společnost Hyundai je nově vybudovaná továrna zabývající se 

výrobou automobilů. Proces výroby vozu je založen i na vzájemné spolupráci výrobce 

s dodavateli a to z důvodu potřeby komponentů pro finální montáž vozu. Jednotlivé díly 

jsou nakupovány od externích dodavatelů, jak lokálních sídlících v rámci Evropy, tak 

dodavatelů zámořských, kam řadíme i mateřskou společnost nacházející se v Jižní Koreji. 

Z toho také vyplývá, že by měl být kladen velký důraz na kvalitu nakupovaných 
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komponentů. Na kvalitě nakupovaných komponentů pak závisí i samotná montáž, kde je 

důležité zabezpečit rozměry a tolerance předepsané na výrobních výkresech.  

 

Připomeňme si, že společnost Hyundai je začínající výrobní a montážní závod postavený 

na zelené louce. Z toho vyplývá, že zde vzniká potřeba vybudovat systém řízení jakosti od 

samotného počátku. Jednou z důležitých části systému řízení jakosti jsou i dodavatelské 

audity úzce spjaté především s fází zavádění výrobku do sériové výroby a dále pak 

s probíhající sériovou výrobou dílů. 

 

Proces zavádění výrobků do sériové výroby je časově, technicky i organizačně náročný 

proces, který se skládá z jednotlivých fází přípravy. Tyto fáze jsou důležitým krokem ke 

splnění všech požadavků koncového zákazníka. Ve společnosti Hyundai jsou jednotlivé 

fáze naplňovány následovně: 

 

 
Obr. č. 8 – Fáze zavádění výrobků do sériové výroby 

 

 

Fáze vývoje je fází, jíž se zabývá vývojové centrum v Jižní Koreji, mnohdy již ve 

spolupráci s dodavateli. Fáze výroby je fáze, na níž se podílí jednotlivé závody ve 

spolupráci s vývojovým centrem a centrálou opět situovanou v Jižní Koreji. Pojďme si 

nyní vysvětlit jednotlivé kroky zavádění výrobků do sériové výroby dle obr. č. 8. 
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definování 
programu 

Návrh a   
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produktu 

Návrh a   
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výrobku a 
procesu 

Zpětná    
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Plány        
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Plánování a definování programu. 

Při vývoji je plánování a definování programu jeden ze zásadních kroků, ve kterém se 

určují zákazníci pro vznikající koncept produktu. Provádí se vyhodnocení rizik a využívá 

se metoda benchmarking pro srovnání s konkurencí. Metodou QFD (Quality Function 

Deployment) je stanoven strukturovaný přístup pro stanovení požadavků zákazníka a jejich 

promítnutí do dalších fází plánování procesu či produktu.  

 

Návrh a vývoj produktu. 

V tuto chvíli se již požadavky zákazníků promítají do návrhu výrobku, vzniká prototypový 

vývoj produktu a definují se technické požadavky. Často využívanými nástroji této fáze 

jsou DFMEA (Design Failure Mode and Effect Analysis), DOE (Design Of Experiment), 

přezkoumání návrhu (Design Review). Již v tuto chvíli hraje dodavatel velice důležitou 

roli, protože začíná spolupráci se svým odběratelem podílením se na vývoji finálního 

produktu. 

 

Návrh a vývoj procesu. 

Fáze návrhu a vývoje procesu soustřeďuje svoji pozornost na vytváření výrobního procesu. 

Zohledňuje se strojní vybavení, materiál, výrobní technologie, lidské možnosti a definují se 

již konkrétní specifikace. Opět se využívá metody QFD, DOE a FMEA. 

 

Validace výrobku a procesu. 

V tomto kroku se provádí ověřování shody výrobku a procesu pomocí tzv. ověřovací 

výroby. Jejím cílem je sjednotit a vyladit předepsané specifikace s použitou technologií. 

Ve velké míře se zde již využívá statistických metod, případně DOE. Zásadním úkolem 

této části projektu je také schvalování vzorků pro výrobu. Jedná se o proces nazývaný ISIR 

(Initial Sample Inspection Report), jehož hlavním úkolem je technické uvolnění dílů / 

sestav pro sériovou výrobu. Ověřuje také, že všechny vzorky (master samples) / díly jsou 

vyráběny na sériových nástrojích, které splňují specifikace a požadavky zákazníka. Tento 

proces se aplikuje u nových dílů, technických změn produktů a při změnách výrobních 

procesů. Nedílnou součástí procesu ISIR je také dodavatelský audit, pomocí nějž se 

prověřuje připravenost výroby. 
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Zpětná vazba a hodnocení. 

Důležitým ukazatelem hodnocení jakosti jsou nejen výstupy z validace, ale také pravidelné 

hodnocení výrobků a výrobního procesu. Tyto výstupy jsou využívány k implementaci 

nápravných opatření a zlepšování vlastních procesů a výrobků.  

 

Plány řízení a kontroly 

Tyto plány popisují systém kontroly vyráběných produktů, který má zajistit snížení 

variability jak procesů, tak produktů. Nedílnou součástí systému kontrol je i neustálé 

zlepšování procesů. 

 

Již během vývoje výrobku dochází k navázání a úzké spolupráci s dodavateli. Jedná se o 

prvotní spolupráci, jež vede ke společnému cíli navrhování kvalitních produktů za účelem 

uspokojení potencionálních zákazníků a dosažení vedoucí pozice na trhu. Vztah mezi 

odběratelem a dodavatelem musí být založen na vzájemné důvěře, otevřenosti a 

spolehlivosti obou stran. Nejen z tohoto důvodu si myslím, že je nutno vzájemné 

spolupráci mezi těmito stranami věnovat náležitou pozornost, ale také ji dále rozvíjet. 

Proto vzniká potřeba se na tuto problematiku soustředit také ve společnosti Hyundai.  

 

Důvodů pro vypracování této diplomové práce je hned několik: 

- vytvářející se systém řízení jakosti, jehož nutností je definování a popis procesu 

vyplývající z požadavků systému managementu jakosti, 

- navázání, vybudování či prohloubení dodavatelsko-odběratelských vztahů zaměřených 

na vylepšovaní jak procesu, tak produktu, 

- jednoznačné srovnaní kvalitativní způsobilosti a výkonu dodavatelů jako jeden z 

podkladů při udělování zakázek, 

- posouzení dodavatelů z hlediska stávajících výrobních trendů, strojního a technického 

vybavení. 
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4 Komplexní posouzení funkce současného systému 

 
Postupná lokalizace dodavatelů výrobní společnosti Hyundai si žádá důkladnou přípravu 

procesu plánování vývoje, realizace vývoje a zavádění výrobku do sériové výroby jak ze 

strany zákazníka, tak ze strany dodavatele. 

 

Důsledně provedená analýza deterministickou metodou CPM (Critical Path Method) 

jednoznačně poukázala na kritickou cestu, které je nutné věnovat náležitou pozornost při 

samotné realizaci celého projektu. Tato analýza je jasným důkazem, že procesu plánování 

vývoje, realizace vývoje a zavádění výrobku do sériové výroby je nutné věnovat pozornost 

především v prvopočáteční fázi.  

 

Výčet jednotlivých činností na sebe navazuje v logickém sledu tak, jak se průběh dějů, 

činností či aktivit předpokládá. Určité činnosti mají těsnou návaznost a je důležité jejich 

včasné plnění. Jiné činnosti mohou být prováděny současně. 

 

4.1 Popis jednotlivých činností a jejich odhadované délky trvání 
 

Činnost Popis činnosti Čas 
[dny] 

1, 2 Sestavení časového plánu zavádění výrobku do sériové výroby. 2 

2, 3 
Poskytnutí informací dodavateli o časovém plánu zavádění výrobku do 
sériové výroby a vyžádání si dodavatelův podrobný plán zpracování 
projektu. 

5 

3, 4 Zpracování smlouvy o obchodních podmínkách ze strany 
zákazníka. 

10 

4, 5 Revize předložené smlouvy o obchodních podmínkách ze strany 
dodavatele. 

10 

5, 23 Oboustranné podepsání smlouvy o obchodních podmínkách. 5 

3, 6 
 Žádost o vyplnění formulářů nutných pro registraci dodavatele 
v rámci podnikového systému. 

1 

6, 7 Vyplnění a zaslání registračních údajů od dodavatele. 5 

7, 8 
Registrace dodavatele v rámci podnikového systému, přidělení 
identifikačního kódu dodavateli. 

3 

8, 9 Registrace dílů v rámci systému společnosti. 5 

9, 23 
Zpřístupnění a nastavení portálu u dodavatele (portál jako reference 
poskytující výkresy, informace o změnách, plány výroby, objednávky, 
sledování dat o kvalitě). 

15 

3, 10 Poskytnutí dodavatelského manuálu včetně požadavků na balení 
dodavateli. 

1 

10, 11 Příprava balícího předpisu pro sériové dodávky dodavatelem. 5 
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Činnost Popis činnosti Čas 
[dny] 

11, 12 Schvalování balícího předpisu pro sériové dodávky zákazníkem. 3 
12, 23 Dojednání frekvence dodávek.  3 
3, 13 Příprava podkladů pro ISIR ze strany dodavatele. 14 
13, 14 Schvalování podkladů pro ISIR oddělením kvality na straně zákazníka. 5 

14, 15 
Vystavení objednávky pro pilotní výrobu č.1 (výrobky nemusí být 
vyrobeny za podmínek sériové výroby, nicméně musí být vyrobeny na 
nástrojích použitých při sériové výrobě). 

3 

15, 16 
Dodávka objednaných kusů pro pilotní výrobu č.1 včetně rozměrového 
protokolu. 

20 

16, 17 
Měření dodaných kusů pro pilotní výrobu č.1 oddělením kvality 
zákazníka. 

2 

17, 18 
Vystavení objednávky pro pilotní výrobu č.2 (výrobky musí být 
vyrobeny za podmínek sériové výroby a musí být vyrobeny na 
nástrojích použitých při sériové výrobě). 

3 

18, 19 
Dodávka objednaných kusů pro pilotní výrobu č.2 včetně rozměrového 
protokolu. 

20 

19, 20 
Měření dodaných kusů pro pilotní výrobu č.2 oddělením kvality 
zákazníka. 

2 

20, 21 Příprava balíku dokumentů pro schválení dílů u zákazníka (ISIR). 10 

21, 22 
Provedení dodavatelského auditu zaměřeného na proces a výrobek 
samotný, schválení procesu výroby, dílů a dokumentace v rámci balíku 
ISIR zákazníkem. 

5 

22, 23 Zahájení sériové výroby u dodavatele. 10 
 

Tab. č. 2 – Popis činností zavádění výrobků do sériové výroby 

 

4.2  Síťový graf a jeho popis 

 

 

Obr. č. 9 – Síťový graf zavádění výrobku do sériové výroby řešený metodou CPM 
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Nejdříve možný termín uzlu NMT 

Nejpozději přípustný termín uzlu NPT 

Nejdříve možný začátek činnosti NMZ ti
(0) 

Nejpozději přípustný začátek činnosti NPZ ti
(1) 

Nejdříve možný konec činnosti NMK tj
(0) 

Nejpozději přípustný konec činnosti NPK tj
(1) 

Čas trvaní činnosti D       ti,j 

Výchozí uzel i 

Navazující uzel j 

Obr. č. 10– Vysvětlení pojmů síťového grafu [4] 

 

Sestrojený síťový graf má celkem 4 cesty, z nichž jedna je kritická. Činnosti v rámci 4 cest 

jsou prováděny paralelně s různou délkou trvání. Kritická cesta je v grafu znázorněna 

silnou orientovanou šipkou, mezi těmito uzly 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23. Vede uzly, u nichž se hodnota nejdříve možných termínů rovna hodnotě nejpozději 

přípustných (nevyhnutelných) termínů.  

 

 

4.3 Určení časových rezerv 

 

Výpočet celkové rezervy pomocí nejdříve možných termínů činností a nejpozději 

přípustných termínů činností nám znázorňuje incidenční matice – viz níže. 

 

Celková časová rezerva umožňuje maximální možné prodloužení činnosti nebo posunutí 

počátku oproti dříve možnému začátku. Toto posunutí však nenaruší plánovaný termín 

projektu. Ostatní propočítané rezervy nemají vliv na průběh projektu vzhledem k tomu, že 

mají nulové vypočítané hodnoty.  
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Propočet volných rezerv: 
 

VR i,j = tj
(0) - ti

(0) - yi,j  
VR1,2 = 2 – 0 – 2  = 0 
VR2,3 = 7 – 2 – 5 = 0 
VR3,6 = 8 – 7 – 1 = 0 
VR6,7 = 13 – 8 – 5 = 0 
VR7,8 = 16 – 13 – 3 = 0 
VR8,9 = 21 – 16 – 5 = 0 
VR9,23 = 101 – 21 – 15 = 65 
VR3,10 = 8 – 7 – 1 = 0 
VR10,11 = 13 – 8 – 5 = 0 
VR11,12 = 16 – 13 – 3 = 0 
VR12,23 = 101 – 16 – 3 = 82 
VR3,4 = 17 – 7 – 10 = 0 
VR4,5 = 27 –17 – 10 = 0 
VR5,23 = 101 –27 – 5 = 69 

 
 

Propočet závislých rezerv: 
 

ZR i,j = tj
(1) - ti

(1) - yi,j  
ZR1,2 = 2 – 0 – 2 = 0 
ZR2,3 = 7 – 2 – 5 = 0 
ZR3,4 = 86 – 7 – 10 = 69 
ZR4,5 = 96 – 86 – 10 = 0 
ZR5,23 = 101 – 96 – 5 = 0 
ZR3,6 = 73 – 7 – 1 = 65 
ZR6,7 = 78 – 73 – 5 = 0 
ZR7,8 = 81 – 78 – 3 = 0 
ZR8,9 = 86 – 81 – 5 = 0 
ZR9,23 = 101 – 86 – 15 = 0 
ZR3,10 = 90 – 7 – 1 = 82 
ZR10,11 = 95 – 90 – 5 = 0 
ZR11,12 = 98 – 95 – 3 = 0 
ZR12,23 = 101 – 98 – 3 = 0 

 
 

 
Propočet nezávislých rezerv: 
 

NRi,j = tj
(0) - ti

(1) - yi,j  
NR1,2 = 2 – 0 – 2 = 0 
NR2,3 = 7 – 2 – 5 = 0 
NR3,4 = 17 – 7 – 10 = 0 
NR4,5 = 27 –86 – 10 = 0 
NR5,23 = 101 – 96 – 15 = 0 
NR3,6 = 8 – 7 – 1 = 0 
NR6,7 = 13 – 73 – 5 = 0 
NR7,8 = 16 – 78 – 3 = 0 
NR8,9 = 21 – 81 – 5 = 0 
NR9,23 = 101 – 86 – 15 = 0 
NR3,10 = 8 – 7 – 1 = 0 
NR10,11 = 13 – 90 – 5 = 0 
NR11,12 = 16 – 95 – 3 = 0 
NR12,23 = 101 – 98 – 3 = 0 
NR3,13 = 21 – 7 – 14 = 0 
NR13,14 = 26 – 21 – 5 = 0 
NR14,15 = 29 – 26 – 3 = 0 
NR15,16 = 49 – 29 – 20 = 0 
NR16,17 = 51 – 49 – 2 = 0 
NR17,18 = 54 – 51 – 3 = 0 
NR19,20 = 76 – 74 – 2 = 0 
NR20,21 = 86 – 76 – 10 = 0 
NR21,22 = 91 – 86 – 5 = 0 
NR22,23 = 101 – 91 – 10 = 0 
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Volné rezervy mohou vzniknout u činností 9-23, 12-23, 5-23, což nám dovoluje možné 

prodloužení těchto činností, případně posunutí zahájení oproti nejdříve možnému začátku. 

Závislé rezervy se vyskytnou u činností 3-4, 3-6, 3-10, jestliže se posune maximálně 

začátek všech následujících činností.  

 

 

4.4 Řešení pomocí incidenční matice 

 
TE  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

0 1  2                      
2 2   5                     
7 3    10  1    1   14           
17 4     10                   
27               5                       5 
8 6       5                 
13 7        3                
16 8         5               
21 9                          15 
8 10           5             
13 11            3            
16 12                       3 
21 13              5          
26 14               3         
29 15                20        
49 16                 2       
51 17                  3      
54 18                   20     
74 19                    2    
76 20                     10   
86 21                      5  
91 22                       10 
101 23                        

TL 0 2 7 86 96 73 78 81 86 90 95 98 21 26 29 49 51 54 74 76 86 91 101 

TL
(j)-TE

(i) 

= CR 
0 0 0 69 69 65 65 65 65 82 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

Obr. č. 11– Incidenční matice zavádění výrobku do sériové výroby řešená metodou CPM 

TE = nejdříve možné termíny činností 

TL = nejpozději přípustné termíny 

CR = Celkové rezervy jednotlivých uzlů 

 

Kritická cesta vede uzly, u kterých vyšla hodnota TL
(j)-TE

(i) = CR = 0. V našem případě se 

jedná o kritickou cestou v uzlech 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 
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4.5 Vyhodnocení 

 

Z grafického znázornění síťového grafu nám jednoznačně vyplývá, že kritická cesta vede 

uzly 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tuto skutečnost potvrdila i 

vypracovaná incidenční matice. Jednotlivé činnosti vedoucí touto cestou musí na sebe 

plynule navazovat tak, aby nedošlo k nežádoucímu zdržení a každému kroku tohoto 

procesu je nutné věnovat náležitou pozornost.  

Zaměřím-li se na problematiku dodavatelských auditů při vyhodnocení metody CPM, 

závěry jsou následující: 

 

- provedení dodavatelského auditu je součástí kritické cesty, která neumožňuje žádné 

zdržení či prodloužení činností,  

- nejdříve možný začátek činnosti a nejpozději přípustný začátek činnosti je roven 

v obou případech hodnotě 86, tzn. že netvoří žádné časové rezervy, 

- nejdříve možný konec činnosti a nejpozději přípustný konec činnosti je roven 

v obou případech hodnotě 91, tzn. že opět netvoří žádné časové rezervy,  

- nezávislá rezerva má nulovou vypočítanou hodnotu, což neumožňuje žádné 

prodloužení činnosti ani v tomto případě. 

 

Tyto závěry zakládající se na výše popsaných faktech jsou důkazem důležitosti činností 

vedoucích kritickou cestou, jejichž nedílnou součástí je právě provádění dodavatelských 

auditů. Zanedbaný či nesprávně provedený dodavatelský audit může nepříznivě ovlivnit 

požadované dodávky komponentů a jejich kvalitu. Podrobná analýza dodavatelského 

auditu tak napomůže převést teoretické poznatky do praxe, což napomůže docílit 

bezproblémového průběhu auditu a jiných navazujících činností. Pojďme se touto 

problematikou zabývat detailněji v dalších kapitolách této diplomové práce. 
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5 Návrhy na zdokonalení celkové funkce systému 

 

Jedním z nezbytných předpokladů pro provedení auditu je detailně připravený dotazník 

neboli katalog otázek. Tento dotazník musí obsahovat všechny důležité body, na které má 

být vlastní prověření zaměřeno. Správně a účelně kladené otázky nám pomůžou porozumět 

zkoumanému procesu výroby, odhalit slabá místa a tímto včasně zabránit neočekávaným 

situacím.  

 

Nově vznikající dotazník neboli katalog otázek můžeme rozdělit na dvě části a ty pak do 

několika kapitol [5]:  

 

Část A Proces vzniku výrobku / předsériová výroba 

1 Plánování vývoje výrobku. 

2 Realizace vývoje výrobku. 

3 Plánování vývoje procesu. 

4 Realizace vývoje procesu. 
  

Část B Sériová výroba 

5 Dodavatelé / Suroviny. 

6 Výroba. 

  6.1   Personál / Kvalifikace. 

  6.2   Výrobní prostředky / Zařízení. 

  6.3   Transport / Manipulace / Skladování / Balení. 

  6.4   Analýza závad / Nápravná opatření / Trvalé zlepšování. 

7 Péče o zákazníky / Spokojenost zákazníků / Servis. 
 

Tab. č. 3 – Struktura katalogu otázek 

 

V části A jsou otázky zaměřeny na čtyři základní kroky v procesu vzniku výrobku. Jedná 

se o plánování a realizaci jak výrobku, tak procesu. 

 

Při plánování vývoje výrobku jsou kladeny požadavky na výrobek dle požadavků 

zákazníka, plánují se potřebné kapacity k realizaci vývoje výrobku, ověřuje se 

realizovatelnost výrobku a plánují se potřebné personální a technické předpoklady. 
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Fáze realizace vývoje výrobku má za úkol zpracování detailní analýzy výrobku včetně 

stanovení potřebných opatření, dále je zde prostor pro tvorbu plánů kvality a nové ověření 

kapacit. 

 

Plánování vývoje procesu je dalším krokem procesu vzniku výrobku. Jakmile jsou 

stanoveny veškeré požadavky na výrobek, začíná se plánovat proces jeho výroby. Ověřuje 

se existence plánu vývoje procesu a cílová zadání, plánují se kapacity pro realizaci sériové 

výroby, stanovují se požadavky na výrobní proces tak, aby byly dodrženy veškeré 

požadované specifikace, plánují se personální a technické předpoklady a zpracovává se 

detailní analýza procesu. 

 

Při realizaci vývoje procesu se ověřuje aktuálnost předem zpracované analýzy procesu a 

realizují se opatření k nápravě, spouští se předsériová výroba pro uvolnění sériové výroby, 

kontroluje se úplnost výrobních a kontrolních podkladů a potřebné kapacity.  

 

Důležitým předpokladem pro zahájení sériové výroby je splnění veškerých požadavků 

z části A katalogu otázek. Poté se v části B zaměřujeme na samotnou sériovou výrobu a 

její jednotlivé kapitoly, jež hrají při realizaci důležitou roli. 

 

První z kapitol jsou Dodavatelé / Suroviny, která ověřuje kvalitativní způsobilost 

dodavatelů, jakost nakupovaných dílů, hodnocení kvalitativních výkonů dodavatelů, 

dohody k trvalému zlepšování výrobků i procesů, kontrolují se dohodnuté postupy výroby 

výrobků, stavy zásob surovin ve skladech a způsob jejich skladování, kvalifikace 

zaměstnanců pověřených výkonem těchto úkolů. 

 

Obsáhlá kapitola Výroby poukazuje na další neméně důležité složky výroby, jejichž 

vynecháním by mohly být opomenuty zásadní prvky sériové výroby. Personál / kvalifikace 

kontroluje rozdělení odpovědností a pravomocí vůči výrobku, procesu, ale také vůči 

výrobním zařízením a výrobnímu prostřední, ověřuje kvalifikaci, plán zastupitelnosti a 

motivaci zaměstnanců. Otázky z okruhu zvaného Výrobní prostředky / Zařízení kontrolují 

dostatečnou přesnost výrobních zařízení, nářadí, měřících a kontrolních zařízení, 

kontroluje se také přiměřenost pracovních a kontrolních míst, relevantnost údajů ve 

výrobních a kontrolních podkladech, pomocné prostředky k seřízení či nastavení procesů, 

uvolňování náběhů výroby, záznamy o seřízení a odchylkách a realizace nápravných 
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opatření a kontrola jejich účinnosti. Doprava / Manipulace s díly / Skladování / Balení je 

složka prověřující logistický tok materiálu, způsob skladování, vhodnost balících zařízení, 

značení výrobků určených k opravě, přepracování apod., zpětnou sledovatelnost toku 

materiálu a způsob skladování nářadí, zařízení a kontrolních prostředků. Poslední složkou 

kategorie výroby je Analýza závad / Nápravná opatření / Trvalé zlepšování. Zde je 

pozornost soustředěna na data o jakosti a procesu a jejich vyhodnocení, statistické řízení 

procesů, nápravná opatření, audity procesů a jejich trvalé zlepšování. 

 

Neméně důležitou kapitolou je kapitola Péče o zákazníky / Spokojenost zákazníků / 

Servis. Tato kategorie poukazuje na předem stanovené požadavky zákazníka a jejich 

finální kontrolu, péči o zákazníka, reakce na reklamace, analýzy závad a kvalifikaci 

personálu pro vykonávané úkoly.  

 

Samotné rozdělení kapitol vychází ze svazku VDA 6, který pojednává o Auditu procesu. 

Tento svazek jsem použila jako základní podklad pro vytvoření dotazníku. Jedná se vlastně 

o standard automobilového průmyslu, který obsahuje doporučení k použití této normy jak 

při budování, tak při udržování systémů řízení jakosti.  

 

Využitím standardizovaných otázek v rámci svazku VDA 6 zabezpečím pokrytí všech 

oblastí auditu a detailním zpracováním připravím katalog otázek k přímému použití při 

reálném dodavatelském auditu. Každá ze základních otázek vycházející ze svazku VDA 6 

je obohacena dalšími doplňujícími otázkami zaměřenými na proces i výrobek, což umožní 

lépe pochopit, specifikovat kladené požadavky v základní otázce. Některé z otázek jsou 

doplněny také otázkami specializovanými především na obor racionalizace výroby, 

organizaci a řízení a projektový management. Důvodem pro vytvoření těchto 

specializovaných otázek je hlubší analýza zkoumaného procesu vedoucí ke zlepšování 

jakosti výrobků, procesů, ale také výkonů dodavatelů.  

 

Pro navržení efektivního řízení dodavatelských auditů bych ráda využila jak osvědčených, 

tak nových nástrojů pro řízení kvality, poznatky z výše zmíněného oboru racionalizace 

výroby, organizace a řízení a projektového managementu.  

 

Pojďme si nyní jednotlivé obory zmíněné v katalogu otázek podrobněji analyzovat a 

vysvětlit jejich význam a důležitost v rámci dodavatelských auditů. 
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Pomocí nástrojů kvality můžeme dosáhnout efektivního plánování jakosti a neustálého 

zlepšování jakosti využitím vhodných postupů a uplatněním vhodných metod a nástrojů. 

Moderní management jakosti se stal ve všech vyspělých firmách samozřejmou a důležitou 

součástí systémů managementu. Musí plnit minimálně dvě zásadní funkce, a to 

maximalizovat míru spokojenosti zákazníka a minimalizovat náklady. Ke stěžejním 

součástem managementu jakosti se řadí plánování jakosti a neustálé zlepšování jakosti. 

Plánování jakosti představuje celou řadu aktivit rozhodujících o výsledné jakosti výrobku. 

Tyto aktivity se realizují zejména ve fázích návrhu a vývoje z důvodu možného odstranění 

potenciálních pozdějších problémů za minimálních nákladů. Orientace na plánování jakosti 

je velice výhodná zejména z hlediska ekonomického, protože odstraňování nedostatků či 

neshod před vlastní realizací vyžaduje jen zlomek nákladů, které by bylo nutno vynaložit 

při jejich zjištění až ve fázi realizace, popřípadě u zákazníka. Neustálé zlepšování jakosti je 

nezbytným atributem udržení konkurenceschopnosti firem. Je to rovněž jeden ze 

základních principů komplexního managementu jakosti (TQM), který je v plném rozsahu 

uplatňován v normách řady ISO 9000 viz obrázek č. 12. Efektivního plánování jakosti a 

neustálého zlepšování jakosti nelze dosáhnout bez použití vhodných postupů a uplatnění 

vhodných metod a nástrojů, což je také důvodem pro využití a zaměření se na tyto metody 

v rámci procesu realizace dodavatelských auditů. 

 

 

Obr. č. 12 – Model procesně orientovaného systému managementu jakosti [9] 
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Racionalizace výroby je vlastně nepřetržité zdokonalování výrobního systému vedoucí 

k vyloučení ztrát a využití stávajících rezerv v procesu. Racionalizace výroby se opírá o 

soubor metod a analýz, jež přispívají k optimalizaci provádění pracovních operací, 

uspořádání a vybavení pracoviště, technické úpravě pracovišť a technologičnosti 

konstrukce. Účelem je vytvořit takové podmínky, aby bylo dosaženo maximálního výkonu 

za minimálních investic, což je i cílem neustálého zlepšování v systémech řízení jakosti. 

Z tohoto důvodu bych ráda myšlenku racionalizace výroby zakomponovala do systému 

dodavatelských auditů, což může přinutit výrobce dílů zamyslet se nad stávajícími procesy 

a provést jejich zlepšení.  

 

Správná organizace a řízení výroby nám napomáhá koordinovat, kontrolovat a 

racionalizovat výrobní procesy a to především pomocí normativní základny. Normativní 

základna je nástrojem řízení výroby pomocí níž lze sledovat technickou a ekonomickou 

úroveň výroby, pozorovat jednotlivé prvky procesu a provádět jejich vyhodnocení na 

základě dosažených výsledků. Z tohoto důvodu také katalog otázek obsahuje otázky 

zabývající se kapacitními propočty, normováním zásob, normováním spotřeby práce, 

normy operativního řízení výroby apod.  

 

Projektový management je další neméně důležitou součástí výrobního systému pomocí 

nějž získáme kontrolu nad jednotlivými kroky vznikajících projektů umožňující 

efektivnější organizaci a koordinaci k dosažení daných cílů. Jedna z definic projektu je 

následující: „Projekt je jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených 

činností s daty zahájení a ukončení, prováděny pro dosažení cíle, který vyhovuje 

specifickým požadavkům, včetně omezení daným časem, náklady a zdroji.“ [4] Projektové 

řízení by se mělo stát součástí každé výrobní organizace. Jeho význam bych podpořila 

implementací v rámci dotazníku systému dodavatelských auditů.  
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5.1  Katalog otázek 
 

ČÁST A 
Předsériová výroba 

Vývoj výrobku (design) 

1. Plánování vývoje výrobku 
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt .  

1.1 Jsou k dispozici požadavky zákazníka? 

• Jsou při vývoji výrobku zohledněny požadavky zákazníka jako 
jsou výkresy, normy, specifikace, soupis požadavků, koncepce 
logistiky, technické dodací podmínky, zkušební postupy, 
dohody o jakosti a cílech, důležité znaky výrobku a procesu, 
podklady pro objednávání, zákony, nařízení, plány likvidace, 
aspekty životního prostředí? 

10 10 

S1.1a Jsou stanoveny cíle, strategie a časové plány při plánování projektu 
vývoje výrobku? 

1  

S1.1b Provádí se hodnocení rizik? 
(např. metoda Delphi, Brainstorming, SWOT analýza, rybí kost) 

1  

1.2 Je k dispozici plán vývoje výrobku a jsou dodržena cílová zadání / 
požadavky? 

• Jsou cílová zadání odvozena z požadavků zákazníka a jsou 
dodržena v jednotlivých fázích projektu? 

• Je plán vývoje výrobku součástí plánu projektu a souvisí 
s plánem vývoje procesu? 

• Je brán ohled na náklady, termíny plánování, uvolnění, změny, 
kapacitní studie, stanovení a kontrolu cílů, pravidelné 
informování vedení podniku, případně simultánní inženýring? 

10  

S1.2a Zahrnuje plán vývoje výrobku způsob implementace projektu a časové 
plány včetně definovaní vzájemných vazeb? (Ganttův graf, síťový graf) 

1  

S1.2b Jsou specifikovány nástroje a techniky pro řízení projektu? 1  

S1.2c Jsou specifikována možná omezení a rizikové oblasti projektu? 1  

1.3 Jsou naplánovány kapacity k realizaci vývoje výrobku? 

• Jsou požadované kapacity stanoveny již ve fázi nabídky? 
• Provádí se aktualizace kapacitních studií při změně požadavků? 
• Plánují se a připravují se potřebné prostředky jako požadavky 

zákazníků, kvalifikovaná obsluha, prostoje, průběžné časy, 
budovy, prostory, nástroje, zařízení, kontrolní, zkušební a 
laboratorní zařízení, CAD, CAM, CAE? 

10  

S1.3a Jsou stanoveny organizační normy vyplývající z pravidel vnitro-
podnikového řízení? (organizační řád – cíle, úkoly, zásady, metody 
rozpočtů a kalkulací apod.) 

1  
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ČÁST A 
Předsériová výroba 

Vývoj výrobku (design) 

1. Plánování vývoje výrobku 
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt .  

1.4 Jsou zajištěny a zohledněny požadavky na výrobek? 

• Využívají se při stanovení požadavků na výrobek metody QFD, 
DOE a další? 

• Jsou při analýze požadavků na výrobek zohledněny požadavky 
zákazníků, cíle podniku, simultánní inženýring, rozhovory se 
zákazníky, dodavateli, důležité znaky, zákonné požadavky, 
funkční míry, zástavbové rozměry, materiál? 

10  

1.5 Byla na základě stávajících požadavků ověřena realizovatelnost 
výrobku? 

• Byly vyhodnoceny požadavky na výrobek z hlediska 
realizovatelnosti? 

• Byl při vyhodnocení brán zřetel na návrh, konstrukci, jakost, 
zařízení procesu, kapacitu, zvláštní znaky, podnikové cíle, 
předpisy, normy, zákony, vhodnost pro životní prostředí, 
termíny, časový rámec, objem nákladů? 

10  

S1.5a Prověřuje se proveditelnost projektu jako celku včetně proveditelnosti 
jednotlivých fází projektu před samotným zahájením projektu? 

1  

S1.5b Využívá se pro prověření realizovatelnosti projektu nástroje studie 
proveditelnosti? (Feasibility Study) 

1  

1.6 Jsou pro průběh projektu naplánovány / existují potřebné 
personální a technické předpoklady? 

• Jsou stanoveny požadavky na řízení projektu, vývojový tým a 
jeho zodpovědnosti, kvalifikované zaměstnance, možnosti 
komunikace, tok informací, nástroje, zařízení, testovací, 
zkušební a laboratorní zařízení, CAD, CAM, CAE? 

• Je stanoven plán školení a požadované prostředky pro dosažení 
potřebné kvalifikace zaměstnanců? 

10  

S1.6a Je stanoven tým pro řízení průběhu projektu v čele s manažerem 
projektu? 

1  

S1.6b Jsou přiděleny zodpovědnosti a pravomoci jednotlivým členům týmu? 1  

S1.6c Je člen vrcholového vedení součástí projektového týmu? 1  
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ČÁST A 
Předsériová výroba 

Vývoj výrobku (design) 

2. Realizace vývoje výrobku 
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt . 

2.1 Je zpracována FMEA konstrukce a jsou stanovena opatření ke 
zlepšení? 

• Jsou objasněna rizika výrobku na základě mezioborové 
spolupráce se zainteresovanými stranami? 

• Je brán zřetel na požadavky zákazníků, funkci, bezpečnost, 
spolehlivost, dobrou možnost údržby, důležité znaky, aspekty 
životního prostředí, začlenění všech příslušných útvarů, 
výsledky zkoušek, specifická opatření týkající se výrobku z 
FMEA procesu? 

10  

S2.1a Prověřuje se technologičnost konstrukce výrobku? 1  

2.2 Je v průběhu projektu aktualizována FMEA konstrukce a jsou 
realizována stanovená opatření? 

• Jsou změny týkající se výrobku vyhodnoceny zodpovědnou 
osobou za projekt? 

• Jsou s vydáním aktualizované FMEA konstrukce seznámeny 
zainteresované strany? 

• Provádí se také aktualizace FMEA konstrukce po realizaci 
opatření z přezkoumání návrhu (Design Review)? 

• Je při aktualizaci FMEA konstrukce brán zřetel na požadavky 
zákazníků, důležité parametry, znaky výrobku, zákonné 
požadavky, funkci, zástavbové rozměry, materiál, aspekty 
životního prostředí, dopravu, specifická opatření týkající se 
výrobku z FMEA procesu? 

10  

S2.2a Provádí se průběžná kontrola realizace projektu dle předem 
stanoveného plánu? 

1  

S2.2b Provádí se dílčí vyhodnocení jednotlivých etap realizace projektu z 
hlediska času, čerpání zdrojů a nákladů a kvality provedených prací? 

1  

S2.2c Jsou dílčí výsledky vyhodnocení jednotlivých etap komunikovány se 
zainteresovanými stranami? 

1  
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ČÁST A 
Předsériová výroba 

Vývoj výrobku (design) 

2. Realizace vývoje výrobku 
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt . 

2.3 Je zpracován QM-plán? 

• Zahrnuje plán managementu jakosti komponenty, zástavbové 
skupiny, podskupiny, díly a materiály, které patří k výrobku, 
včetně výrobních procesů z etapy výroby prototypu a předsérie? 

• Je plán managementu jakosti aktualizován u změněných výrobků? 
• Je plán managementu jakosti zpracován při fázi prototypu? 
• Je plán managementu jakosti zpracován při fázi předsérie? 
• Jsou v plánu managementu jakosti stanoveny a označeny 

význačné znaky, vytvořeny plány kontrol, uvedeny údaje o 
přípravě zařízení a vybavení, včasném zajištění měřící techniky, 
kontrolách na vhodných místech výroby, vyjasnění přejímacích 
kritérií? 

10  

2.4 Existují k danému termínu potřebné průkazy o uvolnění / doklad o 
vhodnosti? 

• Jsou dostupné průkazy o uvolnění pro všechny jednotlivé díly, 
skupiny a nakupované díly? 

• Jsou splněny všechny předepsané zkoušky? (např. zástavbové 
zkoušky, funkční zkoušky, zkoušky životnosti, zkoušky 
klimatické odolnosti) 

• Jsou k dispozici vzorky z předsériové výroby, výrobní a 
kontrolní zařízení, kontrolní prostředky ve zkušební výrobě? 

10  

2.5 Existují potřebné kapacity? 

• Jsou potřebné kapacity předběžně naplánovány a zahrnuty v 
kalkulaci nabídek ve stanoveném termínu? 

• Jsou veškeré potřebné prostředky jako požadavky zákazníků, 
kvalifikovaní zaměstnanci, prostoje, průběžné doby, budovy, 
prostory, zkušební výroba, výroba prototype, nástroje, zařízení, 
zkušební, kontrolní a laboratorní zařízení zahrnuty do projektu? 

10  
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ČÁST A 
Předsériová výroba 

Vývoj procesu 

3. Plánování vývoje procesu  
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt . 

3.1 Existují požadavky na výrobek? 

• Jsou veškeré požadavky známy a jsou zahrnuty do plánu?  
• Jsou do požadavků zahrnuty požadavky zákazníků, zákony, 

normy, nařízení, koncepce logistiky, technické dodací 
podmínky, dohody o jakosti, cílové dohody, důležité znaky, 
materiál, likvidace, ochrana životního prostředí? 

10  

S3.1a Jsou stanoveny cíle, strategie, časové plány a analýzy rizik při 
plánování projektu vývoje procesu? 

1  

3.2 Existuje plán vývoje procesu a jsou dodržena cílová zadání / 
požadavky? 

• Je plán vývoje procesu součástí plánu projektu a odpovídá plánu 
vývoje výrobku? 

• Jsou stanoveny všechny aktivity až do náběhu sériové výroby? 
• Jsou cílová zadání odvozena z požadavků a jsou dodržena ve 

stanovených fázích projektu? 
• Jsou zohledněny požadavky zákazníků, náklady, termíny, 

kapacitní studie, příprava výrobních a kontrolních prostředků, 
software, balení, koncept zajištění změn, koncepce logistiky a 
dodávek, stanovení a kontrola cílů, pravidelné informování 
vedení podniku? 

10  

S3.2a Zahrnuje plán vývoje procesu způsob implementace projektu a časové 
plány včetně definovaní vzájemných vazeb?(Ganttův graf, síťový graf) 

1  

S3.2b Jsou specifikovány nástroje a techniky pro řízení projektu? 1  

S3.2c Využívá se etapového modelu pro popis jednotlivých fází projektu? 1  

S3.2d Jsou specifikována možná omezení a rizikové oblasti projektu? Využívá 
se při analýze rizik např. metoda Delphi, Brainstorming, SWOT 
analýza, rybí kost? 

1  

3.3 Jsou naplánovány kapacity pro realizaci sériové výroby? 

• Jsou stanoveny a zohledněny potřebné kapacity již ve fázi nabídky? 
• Provádí se změna kapacitní studie při změně požadavků? 
• Jsou naplánovány a zajištěny požadované prostředky s ohledem 

na požadavky zákazníků, dostupnost surovin, kvalifikovaný 
personál, prostoje, časy potřebné k seřízení, doby průběhu, počty 
kusů na zařízení, vybavení, budovy, prostory, zařízení, nářadí, 
výrobní a zkušební prostředky, pomocné nástroje, laboratorní 
vybavení, dopravní prostředky, kontejnery, sklady, CAM, CAQ? 

10  

S3.3a Využívá se norem při plánování kapacit sériové výroby? 1  
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ČÁST A 
Předsériová výroba 

Vývoj procesu 

3. Plánování vývoje procesu  
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt . 

3.4 Jsou stanoveny a zohledněny požadavky na výrobní proces? 

• Zjišťují se mezioborovou spoluprací požadavky na proces 
pomocí metody QFD, DOE apod.? 

• Jsou při zjišťování požadavků na proces zohledněny požadavky 
zákazníků, zákonné požadavky, prokazování způsobilosti, 
vhodnost zařízení, nářadí, kontrolních prostředků, vybavení 
výrobních a kontrolních pracovišť, manipulaci, balení, 
skladování, značení? 

10  

S3.4a Stanovují se požadavky na rozmístění výrobního procesu z hlediska 
prostoru, charakteru a typu výroby a výrobního profilu? 

1  

3.5 Jsou pro realizaci projektu naplánovány / existují potřebné 
personální a technické předpoklady? 

• Jsou před začátkem projektu stanoveny požadavky a vyčleněny 
prostředky na kvalifikaci zaměstnanců a jsou zahrnuty do plánu? 

• Jsou při zjišťování personálních potřeb zohledněny požadavky na 
vedení projektu, projektový tým, zodpovědnosti, kvalifikované 
zaměstnance, zařízení, nářadí, výrobní a kontrolní prostředky, 
pomocné nářadí, laboratorní vybavení, možnost komunikace, tok 
informací během plánování, CAM, CAQ? 

10  

3.6 Je zpracována FMEA procesu a jsou stanovena opatření ke 
zlepšení? 

• Jsou zjištěna rizika procesu na základě mezioborové spolupráce 
se zákazníkem a dodavatelem? 

• Jsou stanovena opatření jak tato rizika procesu snižovat? 
• Jsou při zpracování FMEA procesu a stanovení opatření 

zohledněny všechny výrobní fáze včetně fáze u dodavatele, 
požadavky zákazníků, funkce, důležité parametry, znaky, zpětná 
sledovatelnost, aspekty životního prostředí, doprava, začlenění 
všech příslušných útvarů, specifická opatření k procesu z FMEA 
konstrukce? 

10  
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ČÁST A 
Předsériová výroba 

Vývoj procesu 

4. Realizace vývoje procesu 
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt . 

4.1 Je FMEA procesu při změnách během projektu aktualizována a 
jsou realizována stanovená opatření? 

• Jsou změny týkající se výrobku a procesu vyhodnoceny osobou 
zodpovědnou za projekt? 

• Provádí se následná týmová analýza změn a stanovují se nová 
opatření? 

• Jsou zde zohledněny požadavky zákazníků, všechny výrobní 
fáze, včetně fáze u dodavatelů, důležité parametry, znaky, 
zákonné požadavky, zástavbové rozměry, materiál, zpětná 
sledovatelnost, aspekty životního prostředí, doprava, specifická 
opatření procesu z FMEA konstrukce? 

10  

S4.1a Jsou stanovená nápravná opatření okamžitě implementována podle 
přidělených zodpovědností? Existují důkazy? 

1  

4.2 Je zpracován QM-plán? 

• Zahrnuje plán managementu jakosti komponenty, skupiny, 
podskupiny, díly a materiály,včetně výrobních procesů, které 
patří k výrobku?  

• Je plán managementu jakosti aktualizován u změněných 
výrobků? 

• Je plán managementu jakosti zpracován ve fázi předsérie se 
zaměřením na popis rozměrových, materiálových a funkčních 
zkoušek, které se musí provést před sériovou výrobou? 

• Je plán managementu jakosti zpracován ve fázi sériové výroby 
s ohledem na úplné dokumentování znaku výrobku a procesu, 
opatření v oblasti řízení výroby, zkoušek a měřících systémů? 

• Jsou v plánu managementu jakosti stanoveny a označeny 
význačné znaky, vytvořeny plány průběhu kontrol, zajištěno 
zařízení a vybavení, včasné zajištění měřící techniky, kontroly 
na vhodných místech výroby, vyjasnění přejímacích kritérií? 

10  
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ČÁST A 
Předsériová výroba 

Vývoj procesu 

4. Realizace vývoje procesu 
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt . 

4.3 Existují k danému termínu potřebné průkazy o uvolnění / vhodnosti? 

• Jsou dostupné průkazy o uvolnění pro všechny jednotlivé díly, 
zástavbové skupiny, nakupované díly, výrobní a zkušební 
prostředky? 

• Jsou splněny všechny předepsané zkoušky? (jako např. 
zástavbová zkouška, funkční test, zkouška životnosti, zkouška 
klimatické odolnosti) 

• Jsou k dispozici díly z předsériové výroby a nulté výroby, první 
vzorky, prokázané způsobilosti důležitých znaků výrobku a 
procesu, koncepce logistiky, nářadí, stroje, zařízení, kontrolní 
prostředky? 

10  

S4.3a Provádí se průběžná kontrola realizace projektu dle předem 
stanoveného plánu? 

1  

S4.3b Provádí se dílčí vyhodnocení jednotlivých etap realizace projektu z 
hlediska času, čerpání zdrojů a nákladů? 

1  

4.4 Byla provedena předsériová výroba pro uvolnění sériové výroby za 
sériových podmínek? 

• Existují důkazy o vyhodnocení a případné opravě všech 
výrobních faktorů a vlivů z předsériové výroby? 

• Jsou zohledněny při vyhodnocení požadavky zákazníků, 
stanoveny minimální počty kusů, studie způsobilosti procesu, 
způsobilost měřících prostředků, připravenost výrobních 
prostředků a zařízení pro sérii, zkouška prvních vzorků, 
manipulace, balení, značení, skladování, kvalifikace 
zaměstnanců, pracovní a kontrolní návodky, vytvoření 
výrobních a kontrolních pracovišť? 

10  

S4.4a Jsou výsledky vyhodnocení sdíleny se zainteresovanými stranami? 
Existuje zpětná vazba? 

1  

S4.4b Využívají se komunikační nástroje pro sdílení informací?  1  
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ČÁST A 
Předsériová výroba 

Vývoj procesu 

4. Realizace vývoje procesu 
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt . 

4.5 Existují výrobní a kontrolní podklady a jsou úplné? 

• Jsou parametry procesu stanoveny včetně tolerance? 
• Jsou výrobní a kontrolní podklady dostupné na pracovišti? 
• Jsou zdokumentovaná provedená opatření při odchylkách od 

parametru procesu, údajů ke strojům, zkušebních postupů, 
zásahových mezí v regulačních diagramech procesu, 
prokazování způsobilosti strojů a procesů, návodů k obsluze, 
pracovních návodek, kontrolních návodek, informací o 
aktuálním vývoji neshod? 

10  

S4.5a Využívají se normy operativního řízení výroby při realizaci vývoje 
procesu? 

1  

4.6 Existují potřebné kapacity? 
 

• Jsou potřebné kapacity stanoveny na základě kalkulace nabídky 
a aktuálního vývoje procesu? 

• Jsou zde zohledněny požadavky zákazníků, dostupnost surovin, 
kvalifikace zaměstnanců, prostoje, přípravné časy, doby 
průběhu, počty kusů na zařízení, vybavení, budovy, prostory, 
zařízení, nářadí, výrobní a kontrolní prostředky, pomocné 
nářadí, laboratorní vybavení, dopravní prostředky, zásobníky, 
sklady? 

10  

S4.6a Využívá se norem při plánování potřebných kapacit? 1  
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ČÁST B 
Sériová výroba 

5. Dodavatelé / Suroviny  
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt . 

5.1 Využívají se pouze dodavatelé, kteří byli uvolněni a kteří jsou 
kvalitativn ě způsobilí? 

• Existuje dokumentovaný postup pro hodnocení dodavatelů a 
hodnocení jejich výkonnosti včetně záznamů?  

• Hodnotí se jako základní činitelé výkonnosti jakost dodávek, 
termíny dodávek, náklady spojené s dodávkami? 

• Existují záznamy o hodnocení dodavatelů včetně hodnocení 
QM systému, certifikace? 

10  

5.2 Je dohodnutá jakost nakupovaných dílů zaručena? 

• Provádí se audity u dodavatelů nakupovaných dílů? 
• Má dodavatel k dispozici dostatečné laboratorní a měřící 

zařízení, sjednané kalibry a měrky, výkresy, zadání objednávek, 
specifikace, dohody o jakosti, odsouhlasené postupy kontrol, 
průběhy kontrol a jejich četnosti, vyhodnocení hlavních závad, 
prokázání způsobilosti? 

• Existuje dokumentovaný postup pro dodavatelské audity? 
• Existují záznamy o provedení auditu dodavatelů? 

10  

S5.2a Je dohodnutá jakost nakupovaných dílů sledována a pravidelně 
vyhodnocována? 

1  

5.3 Hodnotí se kvalitativní výkon a jsou při odchylkách od požadavků 
zavedena příslušná opatření? 

• Existuje dokumentovaný postup pro hodnocení způsobilosti a 
výkonu dodavatelů?  

• Existují záznamy o hodnocení dodavatelů a jsou stanoveny a 
vyhodnoceny programy zlepšení v případě negativních 
výsledků? 

10  
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ČÁST B 
Sériová výroba 

5. Dodavatelé / Suroviny  
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt . 

5.4 Jsou s dodavateli odsouhlaseny a realizovány cílové dohody k 
trvalému zlepšování výrobku a procesu? 

• Jsou stanoveny měřitelné cílové veličiny? (jakost, cena, služby, 
apod.) 

• Existuje dokumentovaný postup stanovující způsob sdílení 
výsledků analýz zmetkovitosti se zainteresovanými stranami? 

• Jaké nástroje jsou používány ke sdílení a projednávání 
informací týkajících se kvality v rámci jednotlivých programů, 
dílů, zařízení a zákazníků? 

• Jsou rozděleny odpovědnosti za sdílení a projednávání 
informací týkajících se kvality? 

• Jak je zabezpečeno, kontrolováno, že dojde k implementaci 
stanovených ujednání týkajících se kvality? 

• Je-li to relevantní, jsou všechny navazující dokumenty 
aktualizovány? (kontrolní plány, FMEA, vývojové diagramy). 

10  

S5.4a Jsou cílové dohody k trvalému zlepšování výrobku a procesu pravidelně 
aktualizovány a vyhodnocovány? 

1  

5.5 Jsou pro dodávané sériové výrobky k dispozici potřebná uvolnění a 
jsou realizována potřebná opatření ke zlepšení? 

• Existuje dokumentovaný postup pro ověření, zda díly splňují 
všechny požadavky stanovené aktuální výkresovou 
dokumentací? (vstupní kontrola, řízení historie designových 
změn, dodavatelský procesní audit,schválený ISIR, apod.) 

10  

5.6 Dodržují se u výrobku dodaných zákazníkem dohodnuté postupy? 

• Jsou požadavky zákazníka zapracovány do interních předpisů? 
(využívání služeb stanovených zákazníkem, požadované 
značení nástrojů, odsouhlasený způsob balení, použití výrobků 
předem stanovených zákazníkem, kontrola předem dohodnutých 
rozměrových charakteristik a vlastností dílů). 

10  

S5.6a Jsou dohodnuté postupy pravidelně revidovány, popř. aktualizovány ve 
spolupráci se zákazníkem? 

1  
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ČÁST B 
Sériová výroba 

5. Dodavatelé / Suroviny  
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt . 

5.7 Jsou stavy zásob surovin ve skladech přizpůsobeny výrobním 
požadavkům? 

• Jsou zohledněny mimo jiné požadavky zákazníků, KANBAN, 
Just in time, náklady na skladování, nouzové strategie 
v kritických místech dodávek surovin? 

• Používají se materiály, které jsou předepsány kontrolním 
plánem? 

• Existuje dokumentovaný postup týkající se zabezpečování 
zásob surovin a jejich logistického toku? 

• Využívá se prokazatelně metody FIFO? 

10  

S5.7a Kontrolují stavy zásob a vychází z normování zásob? 1  

S5.7b Využívá se MRP systémů plánování? 1  

5.8 Jsou suroviny / vstupní materiály uvnitř závodu / podniku účelně 
dodávány a skladovány? 

• Existuje dokumentovaný postup pro ověřování a zpětnou 
sledovatelnost vstupního materiálu? 

• Využívá se prokazatelně metody FIFO? 
• Je respektováno datum spotřeby u relevantního vstupního 

materiálu? 
• Jsou prostory skladu udržovány v čistotě a pořádku? 

(metoda 5S) 
• Jsou sledovány klimatické podmínky? 
• Je brán zřetel na bezpečnost skladování? 
• Je izolační sklad využíván dle stanoveného předpisu, je řádně 

označen a jsou rozděleny zodpovědnosti za jeho správu? 

10  

5.9 Jsou zaměstnanci pro dané úkoly kvalifikováni? 

• Jsou zpracovány popisy pracovních míst se stanovením 
požadované kvalifikace, rozdělením zodpovědností a 
pravomocí za plnění daných úkolů?  

• Existuje dokumentovaný postup pro vzdělávání zaměstnanců 
včetně pravidelných školení na jakost? Existuje důkaz o 
školení? 

• Jsou realizována pravidelná školení výrobních operátorů při 
vydání nové pracovní instrukce a při jejich změnách? Existuje 
důkaz o školení? 

10  
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ČÁST B 
Sériová výroba 

6. Výroba 

6.1 Personál / Kvalifikace  
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt . 

6.1.1 Byly na zaměstnance přeneseny odpovědnosti a pravomoci ke 
kontrole jakosti výrobk ů / procesů? 

• Jsou zdůrazněny odpovědnosti za samokontrolu, uvolňování 
procesu, uvolnění nastavení, kontrolu prvních a posledních 
kusů, regulaci procesu, oprávnění pro pozastavení dílů, 
spolupráci na zlepšovacích programech? 

10  

S6.1.1a Jsou v rámci pracovních instrukcí a jiných výrobních podkladech 
rozděleny odpovědnosti a pravomoci týkající se jakosti vyráběných dílů? 

1  

6.1.2 Byly na zaměstnance přeneseny zodpovědnosti a pravomocí ve 
vztahu k výrobním zařízením / výrobnímu prostředí? 

• Provádí se seřízení (kontrola) měřících zařízení před samotným 
měřením dílů, při zahájení nové směny? 

• Jsou výrobní prostory včetně strojů a zařízení udržovány v 
čistotě a pořádku? (metoda 5S) 

10  

S6.1.2a Existuje dokumentovaný postup pro provádění údržby? Jsou rozděleny 
zodpovědnosti? 

1  

S6.1.2b Existuje plán údržby strojů a zařízení? Jsou vedeny záznamy o údržbě? 1  

6.1.3 Jsou zaměstnanci schopni plnit stanovené úkoly a je udržována 
jejich kvalifikace? 

• Existuje dokumentovaný postup pro vzdělávání zaměstnanců 
včetně pravidelných školení v oblasti jakosti a požadavků 
zákazníků ? Existuje důkaz o školení? 

10  

S6.1.3a Jsou zpracovány popisy pracovních míst se stanovením požadované 
kvalifikace, rozdělením zodpovědností a pravomocí za plnění daných 
úkolů? 

1  

S6.1.3b Jsou realizována pravidelná školení výrobních operátorů při vydání 
nové pracovní instrukce a při jejich změnách? Existuje důkaz o školení? 

1  

S6.1.3c Provádí se časové studie jako snímek pracovního dne, snímek operace? 1  
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ČÁST B 
Sériová výroba 

6. Výroba 

6.1 Personál / Kvalifikace  
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt . 

6.1.4 Existuje plán nasazení zaměstnanců s řízením zastupování? 

• Existuje plán zastupitelnosti zaměstnanců v případě jejich 
nepřítomnosti? 

10  

S6.1.4a Existuje organizační struktura výroby? 1  

S6.1.4b Jsou realizována pravidelná školení u zaměstnanců, kterým 
zprostředkovává práci agentura? Mají tito zaměstnanci požadovanou 
kvalifikaci? Existují záznamy? 

1  

6.1.5 Jsou účinně nasazovány nástroje ke zvýšení motivace zaměstnanců? 

• Provádí se pravidelné hodnocení zaměstnanců na základě 
dosažených výsledků? (systémy zlepšovacích návrhů, pravidelná 
hodnocení, školení) 

10  

S6.1.5a Je vytvořen systém zlepšovacích návrhů a jsou všichni zaměstnanci 
aktivně zapojeni do tohoto systému? 

1  
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ČÁST B 
Sériová výroba 

6. Výroba 

6.2 Výrobní prostředky / Zařízení 
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt . 

6.2.1 Jsou pomocí výrobních zařízení / nářadí plněny specifické 
kvalitativní požadavky na výrobek? 

• Existují záznamy o provedené způsobilosti strojů, procesů? 
• Existuje dokumentovaný postup pro zacházení s neshodnými 

díly a je s tímto postupem zodpovědný personál seznámen? 
• Existují záznamy o pravidelné údržbě, popř. servisu nářadí, 

zařízení a strojů? 

10  

S6.2.1a Jsou vedeny pravidelné týmové schůzky členů různých oddělení za 
účelem analýzy jednotlivých pracovních operací včetně výrobních 
zařízení / nářadí? 

1  

6.2.2 Mohou se během sériové výroby pomocí nasazených měřících a 
kontrolních zařízení účinně sledovat požadavky na jakost? 

• Splňuje přesnost měřících zařízení požadovanou přesnost 
měření? 

• Existují záznamy o sběru a následném vyhodnocení 
naměřených dat? 

• Provádí se pravidelná kalibrace měřících zařízení a je 
zabezpečena návaznost měřidel? 

10  

6.2.3 Jsou pracovní a kontrolní místa přiměřená požadavkům? 

• Obsahuje výrobní dokumentace (pracovní instrukce) požadavky 
na ochranné pracovní pomůcky? Jsou předepsané ochranné 
pracovní pomůcky používány? 

• Jsou místa pro rozpracované díly a pro manipulaci s materiálem 
označená? 

10  

S6.2.3a Provádí se pravidelný rozbor prostorového uspořádání a vybavení 
pracoviště? 

1  

6.2.4 Jsou ve výrobních a kontrolních podkladech uvedeny všechny 
relevantní údaje a jsou dodržovány? 

• Jsou parametry procesu a kontrolní znaky udávány včetně 
tolerance? 

• Existuje evidence odchylek, neshod a následná zavedená 
nápravná opatření? 

• Jsou na pracovních pozicích dostupné návody k obsluze, 
pracovní instrukce, kontrolní postupy, balící předpisy, apod.? 

10  

S6.2.4a Jsou na pracovních pozicích dostupné formuláře a kompletní záznamy 
o sledovaných procesních parametrech? 

1  
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ČÁST B 
Sériová výroba 

6. Výroba 

6.2 Výrobní prostředky / Zařízení 
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt . 

6.2.5 Jsou k dispozici potřebné pomocné prostředky k seřízení / nastavení? 

• Jsou na pracovních pozicích, které to vyžadují, k dispozici 
návody na seřízení, nastavení kontrolních či měřících zařízení? 

• Jsou na pracovních pozicích, které to vyžadují, k dispozici 
seřizovací a porovnávací pomůcky, mezní vzorky? Jsou tyto 
pravidelně kontrolovány? Existují záznamy? 

10  

S6.2.5a Podléhají seřizovací a porovnávací pomůcky, mezní vzorky pravidelné 
kontrole a kontrole před samotným použitím? 

1  

S6.2.5b Jsou seřizovací a porovnávací pomůcky, mezní vzorky uloženy na 
vhodném místě? 

1  

6.2.6 Provádí se uvolňování náběhu výroby a zaznamenávají se údaje o 
seřízení / nastavení a o odchylkách? 

• Existuje dokumentovaný postup pro uvolnění zahájení výroby 
dané zakázky s ohledem na výrobek i proces? 

• Provádí se uvolnění zahájení výroby při změnách výrobku i 
procesu? 

• Existují záznamy o seřízení a nastavení zařízení? 
• Existují záznamy o uvolnění výroby? 
• Jsou jasně rozděleny zodpovědnosti při uvolňování výroby? 
• Je brán ohled na změny surovin, nářadí, zařízení, procesní 

parametry, měřící a kontrolní zařízení, apod.? 

10  

6.2.7 Jsou v termínu realizována potřebná nápravná opatření a je 
kontrolována jejich účinnost? 

• Existuje evidence neshod vztahující se na celý procesní řetězec 
od vstupu surovin až po používání u zákazníka a jsou 
implementována nápravná opatření? 

• Je kontrolována a prokazována jejich účinnost? 

10  
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ČÁST B 
Sériová výroba 

6. Výroba 

6.3 Doprava / Manipulace s díly / Skladování / Balení  
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt . 

6.3.1 Souhlasí množství / počty kusů ve výrobě s potřebou a jsou 
výrobky cíleně dopravovány k další pracovní operaci? 

• Jsou místa pro skladovaní surovin, rozpracovaného materiálu a 
dílů jednoznačně označena a udržována v čistotě?(skladové i 
výrobní prostory ). 

• Využívá se prokazatelně metody FIFO? 
• Je brán zřetel na bezpečnost skladování? 
• Provádí se evidence a vyhodnocení počtu vyrobených kusů 

připravených k převozu na další operaci? 
• Využívá se metod KANBAN, případně Just in time? 

10  

S6.3.1a Jsou vedeny pravidelné týmové schůzky členů různých oddělení za 
účelem analýzy toku materiálu? 

1  

S6.3.1b Jsou zpracovány postupové grafy či diagramy toku materiálu a je 
dodržován sled těchto činností? 

1  

6.3.2 Jsou výrobky / díly účelně skladovány a odpovídají dopravní 
prostředky / balící zařízení specifickým vlastnostem výrobků / 
dílů? 

• Je aplikováno zákazníkem požadované balení a značení dílů a 
hotových výrobků? 

• Je respektována doba spotřeby u skladovaného materiálu, 
výrobků? 

• Jsou prostory skladu udržovány v čistotě a pořádku?     
(metoda 5S) 

• Jsou sledovány klimatické podmínky? 
• Je brán zřetel na bezpečnost skladování? 
• Využívá se prokazatelně metody FIFO? 

10  

S6.3.2a Existuje dokumentovaný postup pro skladování a logistiku v rámci 
závodu? 

1  

S6.3.2b Existuje dokumentovaný postup pro balení hotových výrobků? 1  
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ČÁST B 
Sériová výroba 

6. Výroba 

6.3 Doprava / Manipulace s díly / Skladování / Balení  
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt . 

6.3.3 Jsou důsledně odděleny a označeny neshodné výrobky (zmetky), 
výrobky ur čené k opravě, díly pro seřízení strojů a zbytková 
množství? 

• Existují označené prostory pro ukládání neshodných dílů, dílů 
pro vícepráce a dílů po seřízení strojů? 

10  

S6.3.3a Existuje dokumentovaný postup pro řízení neshodných výrobků, 
materiálů? 

1  

6.3.4 Je tok materiálů a dílů zajištěn proti promíchání / záměně a je 
zajištěna jeho zpětná sledovatelnost? 

• Je zabezpečena zpětná sledovatelnost jednotlivých dílů a 
hotových výrobků v celém výrobním procesu od dodavatele až 
k zákazníkovi?(označení dílů, stavu rozpracovanosti, kontrol a 
použití, označení šarží, datum spotřeby, průvodní dokumentace, 
odstranění neplatných značení). 

10  

S6.3.4a Existuje dokumentovaný postup pro zpětnou sledovatelnost 
jednotlivých dílů a hotových výrobků v celém výrobním procesu od 
dodavatele až k zákazníkovi? (označení dílů, stavu rozpracovanosti, 
kontrol a použití, označení šarží, datum spotřeby, průvodní 
dokumentace, odstranění neplatných značení). 

1  

6.3.5 Jsou nářadí, zařízení a kontrolní prostředky vhodně skladovány? 

• Jsou tyto prostředky zajištěny proti poškození, chráněny před 
vlivy prostředí? 

• Jsou tyto prostředky řádně identifikovány a označeny stavem 
uvolnění a změn? 

10  

S6.3.5a Existuje dokumentovaný postup pro skladování a výdej nářadí, zařízení 
a kontrolních prostředků? 

1  
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ČÁST B 
Sériová výroba 

6. Výroba 

6.4 Analýza závad / Nápravná opatření / Trvalé zlepšování  
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt . 

6.4.1 Zaznamenávají se úplné data o jakosti a procesu a vyhodnocují se? 

• Shodují se procesní parametry předepsané kontrolním plánem s 
parametry ve výrobním procesu? 

• Vedou se regulační karty, sběrné karty závad, záznamy dat, 
prostoje zařízení, karty s původními hodnotami, změny 
parametrů, apod.? 

10  

S6.4.1a Využívá se integrovaného systému řízení výroby? (CIM) 1  

6.4.2 Vyhodnocují se statisticky data o jakosti a procesu a odvozují se z 
toho zlepšovací programy? 

• Odvozují se zlepšovací programy na základě vyhodnocení 
způsobilosti procesu, četností závad, nákladů na neshody, 
parametry procesu, zmetky, vícepráce, třídění, takty, průběžné 
časy, spolehlivost, výpadky? 

• Využívá se statistických metod jako SPC, Paretova analýza, 
diagramy příčin a následků? 

10  

S6.4.2a Využívá se software pro řízení jakosti? 1  

S6.4.2b Jsou výsledky statistického řízení pravidelně analyzovány a sdíleny se 
zodpovědnými osobami za proces? 

1  

6.4.3 Jsou při odchylkách od požadavků na proces a výrobek 
analyzovány příčiny a přezkušuje se účinnost nápravných opatření? 

• Využívají se při analýze příčin při odchylkách doplňkové 
rozměrové, materiálové, funkční či dlouhodobé zkoušky, 
diagram příčin a následků, Taguchi, Shinin, FMEA, analýza 
závad, analýza způsobilosti procesu, kroužky kvality, metoda 
8D? 

10  

6.4.4 Jsou procesy a výrobky pravidelně auditovány? 

• Jsou zpracovány plány auditu? (nové projekty, nesplnění 
požadavků na jakost, možnosti zlepšení) 

• Jsou na základě výsledků auditů aplikována nápravná a 
zlepšovací opatření s ohledem na požadavky zákazníků, 
důležité znaky, funkci, procesní parametry, značení, balení, 
stanovené výrobní a technologické postupy? 

10  

S6.4.4a Provádí se procesní a výrobkové audity? 1  

S6.4.4b Existují záznamy a vyhodnocení z auditů a využívají se zjištěné 
poznatky při dalším řízení? 

1  
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ČÁST B 
Sériová výroba 

6. Výroba 

6.4 Analýza závad / Nápravná opatření / Trvalé zlepšování  
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt . 

6.4.5 Je výrobek a proces trvale zlepšován? 

• Jak jsou identifikovány a verifikovány podněty k neustálému 
zlepšování? 

• Provádí se zlepšování procesů na základě zákaznického 
hodnocení výkonnosti? 

• Provádí se zlepšování procesů na základě analýzy příčin 
reklamací? 

10  

S6.4.5a Využívá se automatizovaných systémů řízení výroby? 1  

S6.4.5a Provádí se analýza jednotlivých pracovních operací z hlediska 
určování a spotřeby času?(časové studie a jejich vyhodnocení ) 

1  

S6.4.5b Provádí se analýza pohybových ( případně mikropohybových studií) 
při zlepšování procesů? (MTM, SNPP, WF / LOB, CRAFT) 

1  

6.4.6 Jsou k dispozici cílová zadání / požadavky na výrobek a proces a 
kontroluje se jejich dodržování? 

• Jsou požadavky na výrobek odsouhlaseny a jsou aktuální? 
• Jsou stanovena a realizována potřebná zvláštní opatření 

s ohledem na přítomnost či nepřítomnost zaměstnanců, 
vyráběné počty kusů, ukazatele jakosti, průběžné doby, náklady 
na závady, parametry procesu? 

10  

S6.4.6a Jsou zpracovány postupové grafy či diagramy pro jednotlivé 
technologické procesy a je dodržován sled těchto činností? 

1  

S6.4.6b Jsou zpracovány diagramy pracovních postupů pro jednotlivé operace? 1  

S6.4.6c Jsou zpracovány diagramy toku informací zejména pro pracoviště, kde 
je přenos informací klíčovou veličinou? 

1  

S6.4.6d Jsou zpracovány diagramy složitých činností u operací, které to 
vyžadují? 

1  

 



Diplomová práce Systém dodavatelských auditů a jeho rozvoj v Hyundai Motor Mfg. Czech, s.r.o. 

Bc. Alena Matulová  strana 50 

 

ČÁST B 
Sériová výroba 

7. Péče o zákazníka, spokojenost zákazníka, servis  
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt . 

7.1 Jsou při expedici splněny požadavky zákazníka? 

• Jsou zohledněny dohody o jakosti, audity výrobků připravených 
k expedici, dlouhodobé zkoušky, skladování, funkční zkoušky, 
vhodnost měřících a kontrolních přístrojů, kontrolní postupy, 
aktuálnost specifikací? 

10  

7.2 Je zajištěna péče o zákazníka? 

• Jsou stanoveny kontaktní osoby pro komunikaci se zákazníkem s 
ohledem na jednotlivá oddělení? 

• Jsou výrobky zlepšovány ve všech fázích jejich vzniku a užívání 
s ohledem na protokoly z návštěv zákazníka, poznatky z 
používání výrobků, znalosti o problémech výrobků, realizaci 
nových požadavků, informace o zlepšovacích opatřeních, 
informace o změnách výrobku a procesu, skladování, první či 
opakované vzorkování, informace při odchylce od požadavků. 

10  

S7.2a Je pravidelně sledována a vyhodnocována úroveň ppm? 1  

7.3 Reaguje se rychle na reklamace a je zajištěno zásobování díly? 

• Existuje koncepce zajištění dodávek dílů v případě 
neplánovaných problémů? (nouzové plány, kapacity a doby 
reakce na třídění, možnosti změny zařízení, nástrojů, použití 
cizích kapacit) 

10  

S7.3a Jsou sledovány trendy počtu a druhů reklamací z krátkodobého i 
dlouhodobého hlediska? 

1  

7.4 Provádějí se při odchylkách od požadavků na jakost analýzy závad a 
realizují se zlepšovací programy? 

• Využívají se možnosti analýzy závad pomocí laboratorních, 
kontrolních či testovacích zařízení? 

• Využívá se Paretova analýza? 
• Využívá se postup 8D? 
• Provádí se ověření účinnosti stanovených opatření? 

10  

S7.4a Jsou výsledky analýzy závad sdíleny s ostatními odděleními? 1  
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ČÁST B 
Sériová výroba 

7. Péče o zákazníka, spokojenost zákazníka, servis  
Bodové 

hodnocení Poř. č. Otázka 
Max Akt . 

7.5 Je personál pro dané úkoly kvalifikován? 

• Splňuje personál kvalifikační požadavky pro plnění úkolů s 
ohledem na činnosti spojené s péči o zákazníka, kontrolu 
výrobku, skladování, dopravu, logistiku, analýzu závad? 

• Má personál znalosti o výrobku, specifikacích, speciálních 
požadavcích zákazníků, normách, zákonech, výrobě, používání, 
metodách vyhodnocování, technikách jakosti, cizí jazyky? 

10  

S7.5a Existují důkazy o pravidelných školeních zaměstnanců? 1  

S7.5b Jsou zaměstnanci podporováni při zvyšování kvalifikace v oboru? 1  
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5.2 Vyhodnocení auditu 
 

Kvantitativní hodnocení každého auditu přispívá ke zhodnocení zkoumaného procesu, 

zjištění připravenosti dodavatele k sériovým dodávkám, ale také k navázání dodavatelsko-

odběratelským vztahům. Na základě výsledků z auditu je možné stanovit nápravná opatření 

a tímto své procesy neustále zlepšovat, což je jeden z cílů systému řízení jakosti.  

 

Výše zpracovaný katalog otázek obsahuje dvojí bodové hodnocení. Prvním hodnocením je 

hodnocení základních, standardizovaných otázek a druhým hodnocením pak hodnocení 

otázek specializovaných, jež jsou v katalogu otázek označeny písmenem „S“. 

Rozhodujícím parametrem při hodnocení jak základních, tak specializovaných otázek je 

prokazatelné plnění stanovených požadavků.  

 

Každá ze základních otázek může být ohodnocena maximálním počtem 10 bodů. Je-li 

otázka ohodnocena týmem auditorů méně než 10 body, musí být stanovena opatření ke 

zlepšení. Stupeň hodnocení je definován dle následující tabulky: 

 

Celkový počet bodů Hodnocení plnění základních požadavků 

10 Požadavky zcela splněny. 

8 Požadavky převážně splněny, existují odchylky. 

6 Požadavky částečně splněny, větší odchylky. 

4 Požadavky nedostatečně splněny, závažné odchylky. 

0 Požadavky nesplněny. 
 

Tab. č. 4 -  Hodnocení požadavků auditu 

Maximální bodové hodnocení otázek specializovaných je 1 bod za každou plnohodnotně 

zodpovězenou otázku. Specializované hodnocení neovlivňuje celkové hodnocení / 

výsledek auditu, slouží k monitorování výkonnosti dodavatelů, vyspělosti systému řízení a 

procesů a produktivity práce. Tento ukazatel rozvoje auditovaných procesů může být také 

vodítkem při udělování nových zakázek, protože utváří náhled na propracovanost a 

preciznost systémů řízení.  

 

Přílohou této diplomové práce je formulář „Vyhodnocení auditu“, který obsahuje početní 

hodnocení otázek dle jednotlivých kapitol, ale také zobrazuje souhrnný bodový a 
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procentuální výsledek. Grafickým vyjádřením bodového hodnocení auditu pomocí 

paprskového grafu získáme nejen okamžitý úsudek o výsledku auditu, ale také názorné 

zobrazení výsledků jednotlivě hodnocených kategorií a tím i možnosti dalšího zlepšování.  

 

Obrázek č. 13 uvádí příklad základního bodového hodnocení a obrázek č. 14 uvádí příklad 

hodnocení specializovaného. Jedná se vlastně o procentuální vyjádření silných a slabých 

míst odhalených během auditu. Z grafů lze jednoznačně vyhodnotit nejlepší a nejhorší 

kategorie auditovaných oblastí. V případě obr. č. 13 je nejlépe bodovanou kategorií 

kategorie Péče o zákazníky a Dodavatelé / Suroviny. Naopak nejméně bodovanou kategorií 

je Plánování vývoje procesu, na kterou je vhodné se zaměřit při aplikaci nápravných a 

preventivních opatření a při dalším procesu zlepšování.  

 

Základní bodové hodnocení auditu v %
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Obr. č. 13 – Grafické znázornění výsledku auditu / základní hodnocení 

 

V případě specializovaného hodnocení, jenž je na obrázku č. 14, je na prvním místě 

kategorie Výroba. Z tohoto výsledku lze usuzovat, že auditovaná společnost zaměřuje své 

činnosti zejména na zlepšování výrobního procesu. Naopak nejméně pozornosti při 

zlepšování procesů je věnováno kategorii Plánování vývoje procesu. Tato zjištění nabádají 

při opakovaném auditu k zaměření se na právě tyto nejméně hodnocené kategorie, kde jsou 

potenciální možnosti ke zlepšování.  
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Specializované hodnocení auditu v %

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

Plánování vývoje
výrobku

Realizace vývoje
výrobku

Plánování vývoje
procesu

Realizace vývoje
procesu

Dodavatelé / Suroviny

Výroba

Péče o zákazníky

 
Obr. č. 14 – Grafické znázornění výsledku auditu / specializované hodnocení 

 

Nedílnou součásti dodavatelského auditu je také hodnocení způsobilosti procesu. 

Základním parametrem pro hodnocení způsobilosti je index Cpk, který vyjadřuje 

variabilitu sledovaného znaku jakosti, ale také polohu vůči tolerančním mezím. Nesprávně 

seřízený proces vůči tolerančním mezím, vysoká variabilita procesu, případně špatně 

stanovené toleranční meze můžou být příčinou problémových procesů, jejichž index 

způsobilosti se vyskytuje mimo stanovenou mez. Kontrola indexu způsobilosti procesu je 

součástí dodavatelského auditu, čímž podtrhuje význam tohoto parametru. 
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6 Zhodnocení navrženého řešení 

 
Předmětem této diplomové práce bylo popsat systém dodavatelských auditů a navrhnout 

další rozvoj tohoto systému v rámci společnosti Hyundai Motor Mfg. Czech s.r.o. Úvodní 

část práce zdůrazňuje význam systému dodavatelských auditů, seznamuje čtenáře se 

společností Hyundai Motor Company, vyráběnými vozy a základní funkcí hnací soustavy 

vozu tj. převodovky a motoru.  

 

Teoretický základ objasňuje chápání a význam slova audit a zabývá se základním členěním 

auditů. Vývojový diagram a jeho slovní popis se věnuje celkovému průběhu auditu, 

odpovědnosti za jednotlivé procesy zobrazuje matice zodpovědnosti.  

 

Kapitolou analýza současného stavu popisuji proces zavádění výrobků do sériové výroby 

pomocí jednotlivých fází projektu. Každá fáze projektu je detailně popsána a uvádí příklad 

vhodných nástrojů řízení kvality. Metodou CPM jsem komplexně posoudila současný stav. 

Grafickým řešením a incidenční maticí prokázala důležitost činností vedoucí kritickou 

cestou, které je nutné věnovat náležitou pozornost. 

 

Nedílnou součástí této diplomové práce je zpracovaný katalog otázek vycházející ze 

standardu automobilového průmyslu. Každá ze základních otázek zahrnuje také otázky 

doplňující. Tyto doplňující otázky podrobně definují oblast, na kterou je základní otázka 

zaměřena. Tímto dochází ke snadnějšímu pochopení problematiky a ucelenému zpracování 

této tématiky. Vzhledem k tomu, že tématem diplomové práce je i rozvoj dodavatelských 

auditů, výše zmíněný katalog otázek je obohacen o otázky specializované a to především 

z oboru racionalizace výroby, organizace a řízení a projektový management. Diplomová 

práce také obsahuje hodnocení vztahující se ke katalogu otázek, čímž komplexně poskytuje 

návod na provádění dodavatelských auditů a jeho případný rozvoj v závislosti na 

požadavcích konkrétní společnosti. Výsledky hodnocení jednoznačně srovnají kvalitativní 

způsobilost a výkon dodavatelů, posoudí dodavatele z hlediska výrobních trendů, strojního 

a technického vybavení.  
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Výše popsané závěrečné zhodnocení lze shrnout do následujících bodů, které naplňují 

hlavní cíle této diplomové práce: 

 

- návrh systému řízení dodavatelských auditů,  

- zpracování katalogu otázek k dodavatelskému auditu,  

- rozšíření katalogu otázek o doplňující otázky, které umožní jednoznačné 

porozumění otázkám dle svazku VDA 6,  

- obohacení dotazníku o otázky zabývající se obory racionalizace výroby, organizace 

a řízení a projektový management,  

- vyhodnocení dodavatelského auditu na základě zpracovaného katalogu otázek, 

- poskytnutí uceleného souhrnu a návodu, jak k dodavatelským auditům přistupovat 

a jak tento systém dále rozvíjet. 

 

V diplomové práci je navržen systém řízení dodavatelských auditů, který vychází 

z managementu jakosti v automobilovém průmyslu. Zpracováním souhrnného katalogu 

otázek pro provádění auditů vzniká standard, který je možno uplatnit nejen v rámci 

společnosti Hyundai Motor Mfg. Czech s.r.o., ale i v jiných společnostech, pro něž je 

systém dodavatelských auditů a jeho rozvoj důležitým předpokladem budoucího řízení 

kvality. Stále připomínaným faktem všech systémů řízení jakosti je neustálé zlepšování, 

které navádí společnosti k dalším aktivitám a činnostem. Stejně tak použitím zpracovaného 

dotazníku v praxi přimějeme dodavatele k novým výkonům, které mohou rozvinout jejich 

schopnosti a tímto vést k trvalé spokojenosti zákazníků. Zpracované informace mohou také 

posloužit společnostem, které usilují o dosažení excelence dle modelu EFQM (European 

Foundation for Quality Management), jehož hlavním úkolem je dále rozšiřovat a vyvíjet 

model řízení společnosti. Spokojenost zákazníka i ekonomický přínos lze právem 

očekávat, avšak v tuto chvíli jej nelze zatím zodpovědně vyčíslit. 
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7 Seznam použitých zkratek 

 

CAD Computer Aided Design 

CAE Computer Aided Engineering 

CAM  Computer Aided Manufacturing 

CAQ Computer Aided Quality 

CPM Critical Path Method 

DFMEA  Design Failure Mode and Effect Analysis 

DOE Design Of Experiment 

DR Design Review 

EFQM  European Foundation for Quality Management 

FIFO  First In First Out 

FMEA  Failure Mode and Effect Analysis 

ISIR  Initial Sample Inspection Report 

MTM  Methods Time Measurement 

QFD Quality Function Deployment 

QM  Quality Management 

SPC Statistical Process Control 

TQM  Total Quality Management 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 – Formulář „Vyhodnocení auditu“ 

Příloha č. 2 – Úplné znění diplomové práce v elektronické verzi uložené na CD nosiči 

 

 

 

 

 


