
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 



  

Abstrakt:  Jakost byla dříve chápana pouze v intencích technických, fyzikálních, 

chemických nebo mechanických parametrů. Toto vnímání jakosti je však zastaralé a 

nemůže naplnit neustále rostoucí požadavky a očekávání dnešních zákazníků konzumní 

společnosti. Výrobek je považován v dnešní době za jakostní, plní-li všechny funkce, pro 

které byl vytvořen. 

Nástroje pro řízení jakosti představují základní metody sloužící ke zvyšování kvality nejen 

výrobních procesů. Pomáhají určit, v jakém stavu je sledovaný problém, dále pomáhají 

odhalit priority, které by měly být řešeny, a také nalézt příčiny sledovaného problému. 

Cílem bakalářské práce je rozbor těchto metod a posouzení jejich využitelnosti. Důležitým 

aspektem je také posouzení jejich využití v průmyslové praxi. Práce by také měla 

nabídnout zamyšlení nad významem procesů řízení jakosti v dnešní době.  

Klí čová slova: jakost, proces, vada, systém, regulace 

 

Abstract:  Quality used to be understood in terms of technical, physical, chemical or 

mechanical parameters. This way of understanding quality is, however, obsolete and it can 

not meet the ever increasing requirements and expectations of customers of the 

contemporary consumer society.  A product is considered to be a quality one if it provides 

all the functions it was created for. 

Quality management tools represent the basic methods which are used to increase the 

quality of production processes and they also help us to determine what state the monitored 

problem is in, as well as they help us to reveal the priorities which should be solved and 

also to find the cause of the monitored problem. The objective of the Bachelor Thesis is the 

analysis of these methods and the evaluation of their usability. Assessment of their 

potential use in the industrial practice is an important aspect too. The Thesis should also 

provide an opportunity for thinking about the importance of quality management processes 

in the present period of time.  
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1. ÚVOD 
 
V posledních dvou desetiletích stoupá význam jakosti ve světovém měřítku tak 

dramaticky, že se někdy hovoří o „revoluci jakosti“. Ne všichni řídící pracovníci (orgány 

státní správy nevyjímaje) jsou ale ochotni akceptovat tyto změny v nazírání na jakost, což 

zdůvodňují tím, že jde o módní, konjunkturální jev, který je třeba v podnicích jednoduše 

přežít. Skutečnost je ale taková, že pokud naše podniky mají v ostrém konkurenčním 

prostředí opravdu přežít, měly by problematice managementu jakosti věnovat zásadní 

pozornost. [7] 

V současných podmínkách silných globalizačních vlivů, hyperkonkurence, neustále se 

zvyšujících cen všech vstupních surovin bude a je jakost parametr, jenž rozhoduje o 

ekonomické úspěšnosti firem. Současní zákazníci navíc chápou pojem jakost a kvalita jako 

hodnoty, které si automaticky pořizují s daným produktem. Tato skutečnost nutí všechny 

společnosti se také v maximální míře věnovat inovačním a zlepšovacím procesům.  

Velice důležitou skupinu metod a nástrojů managementu jakosti, uplatňujících se 

v jednotlivých fázích neustálého zlepšování, představuje sedm základních nástrojů 

managementu jakosti. Tyto jednoduché nástroje se osvědčily v praxi japonských firem, 

zejména v každodenních provozních činnostech. Zasloužili se o ně průkopník japonského 

managementu jakosti K. Ishikawa a W.E. Deming [6]. Nástroje jsou pro každého snadno 

pochopitelné. K tomu přispívá i jejich grafická podoba. Pomáhají určit, v jakém stavu je 

sledovaný problém, odhalit priority, které by měly být řešeny, ale také nalézt příčiny 

sledovaného problému. V rámci práce budou právě tyto metody předmětem pozornosti.  

Hlavním motorem celého procesu řízení kvality vnitropodnikových procesů je dokonalé 

uspokojování tzv. „vnitřního a vnějšího“ zákazníka ve všech znacích kvality. Výsledným 

efektem pak je maximální uspokojení potřeb zákazníka. Bohužel v českých podmínkách je 

tento cíl často dáván do souvislosti pouze s nejvyšším vedením společnosti, přestože by se 

měl týkat všech zaměstnanců.    

Při řešení jakéhokoliv problému v oblasti řízení kvality je hlavním aspektem dostatek 

relevantních informací. Pro oblasti, kde je možné získat dostatek klíčových informací, lze 

použít exaktní metody pro jejich zpracování. Podíváme-li se na průmyslový podnik, 

můžeme říci, že v oblasti výrobní lze většinu jevů přesně kvantifikovat. Proto je možné pro 

kontrolu řízení procesu nebo pro hledání řešení různých problémů použít statistické 

nástroje.  
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V oblasti řízení jakosti se můžeme setkat s označením „základních sedm nástrojů“, které 

zahrnují tyto metody: vývojový diagram, diagram příčin a následků, kontrolní tabulka, 

Paretův diagram, histogram, bodový diagram, regulační diagram. Jedná se o nástroje, které 

jsou v průmyslové praxi často aplikovány a mají široké spektrum použití. Cílem této 

bakalářské práce je charakteristika těchto základních nástrojů řízení jakosti a identifikace 

jejich možného použití. Dalším rozměrem práce je identifikace současného postavení a 

významu jakosti v podmínkách ekonomické krize.  
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2. VNÍMÁNÍ POJMU JAKOST 
 
Podíváme-li se na některou ze základních definic jakosti, dozvíme se, že jakost znamená 

schopnost výrobku nebo služby uspokojovat potřeby zákazníka. Termín jakostní výrobek 

nelze tudíž chápat jako dokonalý produkt. V některých pramenech se jakost uvádí jako 

„vhodnost použití“, „vhodnost pro daný účel“ nebo „shoda s požadavky“. Tyto termíny 

však postihují jen některé stránky jakosti a pro využití v ekonomice jsou definice 

nevhodné.  

Pro oblast řízení firem byla proto sestavena definice jakosti, kterou uvádí norma ISO ČSN 

9000: „Jakost je celkový souhrn znaků entity, které ovlivňují schopnost uspokojovat 

stanovené a předpokládané potřeby.“ Jakostí pak v konečném důsledku rozumíme nejen 

jakost výrobku, ale i jakost práce, jakost služeb, jakost výrobních a rozhodovacích procesů, 

kvalitu lidí, kvalitu systémů, kvalitu cílů společnosti apod. Kvalitu a jakost proto vnímáme 

ve všech stupních hierarchie řízení od operativního až po strategické.  

Pojem jakost se dnes ve své podstatě řadí k celospolečenským termínům. V prostředí 

jakostní produkce výrobků a jakostního užívání hmotných i nehmotných spotřebních statků 

se člověk může plně spolehnout na to, že mu spotřební statky poskytnou užitečný efekt, že 

splní jeho očekávání, že neselžou, nezpůsobí škodu, případně, že uživatele neohrozí. [6] 

Jakost byla dříve chápana pouze v intencích technických, fyzikálních, chemických nebo 

mechanických parametrů. Toto vnímání jakosti je však zastaralé a nemůže naplnit neustále 

rostoucí požadavky a očekávání dnešních zákazníků konzumní společnosti. Výrobek je 

považován v dnešní době za jakostní, plní li všechny funkce, pro které byl vytvořen. Má-li 

tomu tak být, musí být splněny i funkce, se kterými souvisí další služby nebo servis. 

Například při koupi osobního auta jsou dnes pouze jedním z mnoha kritérií jakosti 

technické parametry automobilu. V dnešním globalizovaném světě, ve kterém je samotná 

jakost výrobku považována za samozřejmou, pak o úspěšnosti daného produktu v tržním 

prostředí rozhoduje kvalita služeb s ním spojená. Exaktně však můžeme rozdělit znaky 

jakosti do dvou základních kategorií, znaky kvantitativní a kvalitativní (obrázek č.1). 

Kvantitativní znaky je možné exaktním způsobem měřit a vyjádřit. Znaky kvalitativní 

nelze popsat číselnou hodnotou, přesto mohou být pro spokojenost zákazníků rozhodující. 

Znaky jakosti jsou ovšem pro různé oblasti velmi rozmanité a mají řadu vypovídajících 

informací o charakteru té které oblasti. Pokud se například podíváme na výrobky z oblasti 

těžkého strojírenství, tvoří skupinu znaků jakosti: technické parametry, funkční, 

spolehlivost, design, montáž, ekologický standard a další.  
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Obr. 1 Znaky jakosti [7] 

 

V konečném důsledku je to však spotřebitel, kdo určuje jakost výrobku. Obecně je možno 

říci, že chce nejvyšší jakost za nejnižší cenu. Praktickým důsledkem toho je skutečnost, že 

kvalita výrobků je určována vrcholovým managementem, který musí vycházet z analýzy 

výrobních možností a rentability nákladů. Analýza musí zahrnovat i znalost kvality 

konkurenčních výrobků. Snižování výrobních nákladů volbou horší technologie či vstupů 

vede v krátkodobém horizontu ke zvýšení prodeje, dlouhodobě je však neefektivní.       

 

3. PRVNÍ DEFINICE JAKOSTI A FÁZE VÝVOJE T ĚCHTO  

    SYSTÉMŮ 

Samotné slovo „kvalita“ se používalo ve všech jazycích už od pradávna, neboť lidé se vždy 

zajímali o to, jak jim slouží výrobky, které zakoupili na trhu. Jednu z prvních definic 

jakosti vyslovil pravděpodobně Aristoteles, který chápal kvalitu jako jeden ze způsobů 

věci, který s touto věcí souvisí buď nutně nebo nahodile, jde tedy o vlastní podstatu věci. 

[5] Pojem kvalita získal na významu v období průmyslové revoluce, kdy masová produkce 

přinesla záplavu výrobků, které byly produkovány v továrnách, kde na výrobě pracovaly 

často i stovky lidí. Jednalo se o přesný opak ruční výroby, jenž hromadné výrobě 

předcházela. Na konci 19. století průkopníci Frederick Winslow Taylor a Henry Ford včas 

rozpoznali limity metod používaných v masové výrobě a následném kolísání kvality 

výsledných výrobků. Taylor založil oddělení kvality, aby dohlíželo na jakost vyráběných 

produktů, odhalovalo chyby a napravovalo je. Management kvality byl zodpovědný za 

oddělení kvality a prováděl inspekci produktů. V dalších krocích byly postupně aplikovány 
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statistické metody, které umožnily sofistikovanějším způsobem pohlížet na kvalitu velkého 

množství vyráběných výrobků. Pokud hovoříme o kvalitě jako pracovní náplni, pak 

počátky lze nalézt ve druhé polovině dvacátého století. Asi žádné další povolání nezažilo 

tolik změn jako profese managementu kvality. Náplň činnosti se měnila od prosté kontroly 

výrobků po sofistikované činnosti systémového inženýrství. V současné době je pozice 

manažera v oblasti řízení jakosti považována za velmi prestižní profesi. Tomuto postavení 

odpovídá také finanční ohodnocení. [7] 

 

Pokud hovoříme o směrech a proudech, kterými oblast řízení jakosti prošla, můžeme 

zmínit následující z nich: 

 

a) Standardizace pravidel pro rozhodování. 

b) Taylorismus. 

c) Rozmach aplikací statistických metod. 

d) Komplexní jakost a komplexní řízení jakosti. 

e) Poznání a poznávání vlivu člověka na jakost výrobků a služeb. 

f) Pochopení zabezpečení jakosti ne jako neměnného systému, ale jako procesu, 

v němž se jakost neustále zlepšuje a zdokonaluje. 

g) Rozvoj společenských stránek jakosti. 

h) Internacionalizace jakosti. [5] 

 

4. JAKOST JAKO HLAVNÍ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI 

PODNIKU 

Je všeobecně známo, že firmy s moderními systémy managementu jakosti dosahují 

dlouhodobě podstatně lepších výsledků než firmy s tradiční orientací na zabezpečování 

jakosti prostřednictvím technické kontroly. Systém jakosti se totiž projevuje svými 

pozitivními účinky jak uvnitř podniku, tak i v jeho okolí (obrázek č.2). Interní účinky 

systému jakosti se obvykle projevují rychleji než účinky externí: klesá podíl neshod na 

celkových výkonech, stoupá výtěžnost materiálů i účinnost vnitropodnikových procesů, 

protože se zvyšuje rozsah napoprvé správně provedené práce. [7] Toto vše vede ke 

zvyšování produktivity a redukci nákladů. Dominantním externím účinkem systému jakosti 

je stoupající míra spokojenosti a loajality zákazníků, ať už jde o individuální klienty nebo 

průmyslové odběratele. Zvyšující se schopnost „strefovat“ se do požadavků zákazníků 
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spolu s pozitivními referencemi dosavadních zákazníků, zákazníkům potencionálním 

způsobuje, že firmy registrují pozvolný nárůst podílu na trzích. Tyto účinky jsou však 

dlouhodobějšího charakteru (mohou se projevit až za několik let po vybudování účinného 

systému managementu jakosti). Právě ony jsou však garancí trvalého zvyšování zisku a 

dalšího zlepšování výsledků podnikání, ke kterým může pozitivně přispět i skutečnost, že 

vysokou jakost jsou ochotni zákazníci akceptovat i při vyšších cenách.  

Výzkumy realizované v minulých letech uvnitř zemí Evropské unie ukázaly, že 66% všech 

příčin ztrát trhů padá na vrub nízké jakosti výrobků a služeb. Velký vliv na toto měly 

nedostatky v předvýrobních etapách. [7] Pouhá třetina příčin má jiné pozadí. Nejčastěji 

přechod odběratelů na jinou produkci, pro niž není dosavadní charakter dodávek již 

potřebný. Tento ochranný faktor, ale logicky nepůsobí tam, kde přežívá monopol 

výrobců.[7] 

 

Obr. 2 Analýza některých účinků podnikových systémů jakosti [5] 
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5. SYSTÉMY ISO  

Systémy se nezabývají technickými požadavky na výrobní procesy, ale řeší výhradně 

požadavky na systém jakosti. Mají univerzální charakter, nezávisí ani na charakteru 

procesů, ani na povaze výrobků či služeb. Jsou použitelné jak pro podniky výrobní, tak pro 

podniky služeb bez ohledu na jejich velikost. Nejsou závazné, ale pouze doporučující. 

Mezinárodní organizace pro normalizaci se sídlem ve švýcarském městě Ženeva je tvořena 

nadnárodními instituty pro normalizaci z mnoha zemí světa a nezáleží, zda jde o zemi 

vyspělou nebo rozvojovou. ISO dobrovolně vytváří technické normy, které zhodnocují 

všechny druhy podnikatelských operací. Přispívají k výkonnějšímu, bezpečnějšímu a 

ekologičtějšímu vývoji, výrobě a dodávkám výrobků a služeb. Normy ISO také přispívají 

k větší bezpečnosti spotřebitelů a uživatelů jako celku. Mezinárodní normy ISO jsou 

zároveň normami určenými pro výstavbu a prověřování systémů řízení jakosti.  

Základním cílem norem ISO je vytvoření národní a mezinárodní základny pro management 

a zabezpečování jakosti v organizacích, ale také zabezpečení jakosti ve smluvních vztazích 

dodavatel – odběratel a výrobce zákazník.  

 

ISO 9000 – první soubor norem řady ISO 9000 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 

176 a vydán v roce 1987. V roce 1990 byly zavedeny téměř na všech kontinentech a dnes 

slouží celosvětově jako podklad pro dodavatelsko – odběratelské vztahy. Pokud se 

podíváme na strukturu norem ISO 9000 z roku 1994 vidíme, že byla použitelná ve všech 

odvětvích obchodu, průmyslu, výroby a služeb a vypadala takto:  

 

ISO 9000 – základní pojmy související s jakostí, návod pro volbu a použití ISO 9001 až 

9004, 

ISO 9001 – model zabezpečování shody s požadavky při navrhování, vývoji, při výrobě, 

instalaci a servisu, 

ISO 9002 – model zabezpečování jakosti výrobků při výrobě, instalaci a servisu, 

ISO 9003 – model zabezpečování jakosti při výstupní kontrole a zkoušení, 

ISO 9004 – systémová norma poskytující návod pro management jakosti a prvky systému 

jakosti. [2] 

 

Od roku 1994 došlo ke dvěma významným revizím. První z nich řešila problematiku 

odstranění interních neshod, druhá revize pak znamenala vytvoření procesního modelu, 
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který vychází z osmi osvědčených zásad managementu. Na principech těchto zásad je 

založena celá řada cen za kvalitu – evropská cena za jakost, česká cena za jakost a národní 

ceny jiných zemí. 

 

Systém TQM – tato koncepce totálního managementu jakosti není svázána s normami a 

předpisy, ale je otevřeným systémem, který absorbuje všechno pozitivní, co může být 

využito pro rozvoj podniku. Definice dle Corrigama: TQM je filosofie managementu 

formující zákazníkem řízený a učící se podnik k tomu, aby dosáhl plné spokojenosti 

zákazníků díky neustálému zlepšování účinnosti podnikových procesů. [6] TQM je 

chápání kvality nejenom ve vztahu k výrobku nebo službě, ale jako celkového systému 

řízení kvality v organizaci. Cílem TQM je také spokojenost zákazníka. Hlas zákazníka 

hraje klíčovou roli a v konečném důsledku je to právě on, kdo rozhoduje o tom, zda a jak 

bude firma nebo organizace úspěšná. TQM je koncept, který se snaží o zvyšovaní kvality 

nejen ve směru k zákazníkům, ale také k zaměstnancům. 

 

6. ENVIROMENTÁLNÍ SYSTÉMY JAKOSTI 

Ochrana životního prostředí se stává ve vyspělých společnostech jednou ze základních 

priorit a potřeb. Pozornost se v tomto směru obrací na skutečné i potencionální 

znečišťovatele. Vzhledem ke zhoršujícímu se životnímu prostředí na celém světě je 

nezbytné, aby i podniky urychleně změnily svůj současný postoj, charakterizovaný 

pouhým dodržováním právních předpisů pod hrozbou finančních sankcí a řešením 

enviromentální problematiky až po jejím výskytu na nový proaktivní postoj, který by 

preventivním způsobem řešil tuto problematiku již před jejím vznikem a inovačním 

přístupem soustavně zlepšoval enviromentální chování podniku. [7]  

Na základě těchto požadavků byl postupně nastolen požadavek vytvořit mezinárodní 

normy, které by sjednotily přístupy ke struktuře, implementaci, popř. i k posuzování 

(certifikaci) podnikového systému enviromentálního řízení. V současnosti tak existují 

dokonce dvě linie určující podobu tohoto řízení a formy jeho ověřování: 

 

1 EMAS (Environmental Management Audit Scheme) - vyplývající z nařízení Rady EHS 

č. 1863/93. 

2. EMS (Environmental Management System) -  vyplývající z norem řady ISO 14 000.  
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Enviromentální systém řízení jakosti (dále EMS) není v žádném případě dalším 

izolovaným systémem. Úvahy o životním prostředí musí být integrovány do celkového 

systému řízení podniku podobně jako systém řízení jakosti. Návod ke koordinovanému 

přístupu a postupu poskytují mezinárodní normy řady ISO 14 000, které vydala technická 

komise ISO/TC 207 vytvořená v roce 1993. Výběr z přehledu schválených a projednaných 

norem ISO/TC 207: 

 

ISO 14 031 – Enviromentální profil organizace 

ISO 14 040 – Životní cyklus výrobku – Principy a zásady 

ISO 14 041 – Životní cyklus výrobku – Analýza 

ISO 14 042 – Životní cyklus výrobku – Posuzování odpadů 

ISO 14 043 – Životní cyklus výrobku – Interpretace [3] 

 

7. MONITOROVÁNÍ JAKOSTI V PR ŮBĚHU VÝROBY 
 
Výroba slouží v rámci podniku obecně k vytváření materiálních i nemateriálních statků, 

které odpovídají tržní poptávce. Produkce zboží je spojena s konkrétním výstupem 

(OUTPUT). Tento výstup vzniká tím, že vstupní faktory (INPUT), především materiál, se 

podrobí transformačnímu procesu. Má-li tento transformační neboli výrobní proces přispět 

k žádoucí přeměně materiálu v konečný produkt, vyžaduje ke své realizaci účast lidských 

výkonů – pracovní síly – a podnikových prostředků (stroje, nástroje, přípravky, IT technika 

atd.). Princip je vyjádřen jednoduchým schématem na obrázku č.3. Předmět řízení výroby 

nelze v žádném případě chápat jen jako fyzický produkční systém, ale jako systém pojmů a 

nástrojů výrobního managementu. Tento faktor znamená, že rozpracovává dané úkoly a 

předkládá fyzickému systému tvorby výkonů řídící veličiny, týkající se zejména 

vyráběného množství, termínů zadávání a odvádění jednotlivých dávek či operací. Dále 

zajišťuje zpětná hlášení z fyzického výrobního procesu, což je možno označit jako řídící 

kruh. Umožňuje porovnávání plánu a skutečnosti a činí příslušná rozhodnutí. [8] 
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Obr. 3 Princip procesu vstup – výstup [8] 
 
Výrobní úsek představuje ve výrobním podniku oblast, kde dochází k realizaci úkolů 

výrobního programu a poskytovaných služeb. Východiskem je především odběratelský trh 

a z něho vyplývající úkoly jak pro strategii, tak taktiku či vlastní operativní rozhodování. 

Na druhé straně jsou úkoly realizovány jako výslednice všech faktorů, které podnik musí 

pro výrobu zajistit na opatřovacích trzích, ať již jde o kapitál, pracovní sílu, materiál či 

služby. [8] Vedle toho je pak určujícím faktorem vlastní kapacita podniku, která je ve své 

primární podobě dána kapitálovými (z hlediska koncepce) i okamžitými (z hlediska 

operativního řízení) možnostmi. Vzájemné vazby všech klíčových složek výrobního 

podniku jsou uvedeny na obrázku č.4. Na obrázku je rovněž vidět postavení výroby 

v celém systému. Pokud by mělo být schéma kompletní, bylo by nutné zakomponovat do 

systému také otázky týkající se výzkumu, vývoje a konstrukce.  

Proces transformace 

Vstup Výstup 

Input Output 
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Obr. 4 Schéma vzájemných vazeb výrobního podniku [9] 
 
7.1 Systém průběžné kontroly 

IOC – (Input – Output  Control) – Řízení vstupů a výstupů. Původně byl tento systém 

vyvinutý pro řízení výroby v automobilovém průmyslu.  

Jeho použití je nejefektivnější v systémech hromadné výroby s velkým počtem provedení 

výrobků. V rámci systému IOC jsou v celém výrobním procesu navrženy kontrolní body, 

v nichž se eviduje počet dohotovených dílů. Tyto počty představují tzv. postupová čísla, 

která slouží k řízení výroby.[9]    

Současné turbulentní prostředí sebou přináší řadu jevů, které silně ovlivňují veškeré 

výrobní podniky. Významným aspektem v této oblasti je bezesporu doba tržního uplatnění 

výrobků. Prakticky ve všech oblastech došlo k razantnímu zkrácení doby tržního uplatnění 

výrobků. Jednoznačnými příklady v této oblasti jsou pak výrobky ze sféry informačních 

technologií a komunikací. Tyto výrobky mají dnes již spotřební charakter. Významný 

posun nastal také v oblasti osobních automobilů, kdy došlo ke značnému zkrácení 

průměrné doby jejich využití. Podíváme-li se na cyklus vývoje a životnosti výrobku 

(obrázek č.5.), vidíme, jaké náklady mohou být vynaloženy v oblasti vývoje. Přesněji 

řečeno výzkumu – vývoje – konstrukce.  

 

Trh kapitálu 

Financování 

Investice 

Výroba 

Personální 
práce 

Marketing Nákup 
TRH 
(Suroviny, 
Materiál,  
Energie, 
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Odbytový 
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Trh pracovních sil 
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Obr.5 Životní cyklus výrobku [9] 
 
Současným trendem je pak bezesporu zkracování cyklu vývoje nových výrobků. Toto je 

umožněno také efektivním systémem plánování a řízení výrobních procesů. Systém IOC 

v sobě skrývá jak složku plánovací tak kontrolní. Plánovací složka by měla informovat 

vedení podniku o příslušném stupni plnění zakázky (výroby), kolik je třeba vyrobit kusů, 

jaké optimální hodnoty sledovaných znaků výrobního procesu v daném okamžiku by měly 

být, atd. Kontrolní složka pak poměřuje současnou hodnotu s plánovanou a determinuje 

případnou zpětnou vazbu na základě naměřené odchylky. Podíváme-li se na celkové 

schéma vývoje (výroby) výrobku vidíme, jak důležité je odhalit případné neshody již 

v počátcích návrhu nového produktu. V případě, že dojde k identifikaci neshod až ve fázi 

tržního uplatnění, mohou být vzniklé škody obrovské.  

Etapa výzkumu a vývoje pak patří v celém procesu k nejnákladnějším. Pokud se podaří 

vhodně zvoleným kontrolním mechanizmem již v této ranné fázi odhalit potencionální 

problémy, bude možné zkrátit celý proces vývoje nového výrobku, ale také výrazným 

způsobem redukovat celkové náklady.  

 
 
 

Tržby  
Kč 

Výdaje  
Kč      Vývoj                       R ůst          Kulminace       

                                                         prodeje  
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Obr. 6 Kontrolní body v procesu vývoje a tržního uplatnění výrobku 
 
Na obrázku č.6 lze vidět zařazení kontrolních bodů do celého procesu. Počet kontrolních 

bodů na obrázku je spíše ilustrativní. Jednotlivé kontroly průběhu celého procesu by měly 

přirozeně probíhat i uvnitř jednotlivých fází a to i několikrát. Jak již bylo zmíněno, 

včasnost odhalení problémových oblastí znamená úsporu času i snížení nákladů. 

V samotném výrobním procesu lze kontrolní body chápat spíše jako místa, kde se eviduje 

počet dokončených dílů, ověřují se jakostní požadavky apod. 

Systém řízení vstupů a výstupů lze chápat jako dvousložkový systém určený pro plánování 

a kontrolu. Včasnost odhalení nejakostní produkce nebo problémových oblastí 

ovlivňujících kvalitu tržního uplatnění znamená výrazné snížení nákladů. Pokud jde o 

využití systému vzhledem ke spektru vyráběných výrobků, nelze uvést žádné výrazné 

omezení. Jako optimální se jeví využití tohoto systému pro výrobky sestávající se z více 

částí. Pokud jde o otázku, zda je systém vhodný pro výrobu na sklad nebo na zakázku, lze 

větší možnosti vidět v oblasti výroby na sklad. Už z hlediska krátkých časů u prvních fází 

v případě zakázkové výroby. Systém řízení vstupů a výstupů lze pak dále jednoznačně 

doporučit pro oblast sériové výroby. Významné uplatnění však lze také vidět 

v malosériových až kusových výrobách, například v oblasti strojírenství. Tlak na neustále 

Výzkum 

Vývoj 

Konstrukce 

Nákup 

Výroba 

Distribuce 

1 2 3 4 5 
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zkracování cyklu výzkumu a vývoje bude do budoucna znamenat zvýšené nároky na 

efektivitu této etapy, která může být systémem řízení vstupů a výstupů zvýšena. Klíčový 

faktorem je tedy odhalení neshody již v raných fázích vývoje nového výrobku, kdy je 

možné ještě realizovat změny a náklady jsou v této etapě ještě minimální.   

8. NÁSTROJE VYUŽITELNÉ V SYSTÉMECH ŘÍZENÍ JAKOSTI 

Systémy jakosti ve své podstatě využívají sedm základních nástrojů pro řízení kvality. 

Jedná se o metody, které jsou používány v rámci průmyslových podniků dlouhou dobu. Ve 

většině případů se jedná o velmi snadno aplikovatelné metody pro řadu oblastí. K tomu 

výrazným způsobem přispívá i grafická forma interpretace výsledků. Pomáhají určit, 

v jakém stavu je sledovaný problém, dále pomáhají odhalit priority, které by měly být 

řešeny a také nalézt příčiny sledovaného problému.  

 

K sedmi základním nástrojům managementu jakosti patří: 

 

1. Vývojový diagram 

2. Diagram příčin a následků 

3. Kontrolní tabulka 

4. Paretův diagram 

5. Histogram 

6. Bodový diagram 

7. Regulační diagram 

 

8.1 Vývojový diagram 

Vývojový diagram je univerzálním nástrojem umožňující pochopení vnitřních souvislostí 

jakéhokoliv procesu. Je důležitou pomůckou při budování systému zabezpečování jakosti. 

Pomáhá nám porozumět průběhu procesu tím, že jej člení do sledu jednotlivých dílčích 

aktivit (kroků) a okamžiků rozhodování. Všechny posloupnosti a vzájemné návaznosti 

určitého procesu jsou zobrazeny graficky. Může se přitom jednat jak o existující, tak o 

teprve navrhovaný proces [5]. 

Důležitou vlastností vývojového diagramu je jeho schopnost velmi názorně a jednoduše 

zobrazit to, jakým způsobem celý systém funguje. Důležitost získá především tam, kde je 

nutné jako první krok při řešení problému, co možná nejlépe pochopit a vysvětlit celý 

proces i osobám, jenž se s ním dříve nesetkaly. Nezastupitelnou roli má také při 
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identifikaci nadbytečných činností. Vývojový diagram sehrává podstatnou roli při návrhu a 

vývoji nových procesů. V těchto případech umožní nalézt optimální návaznost 

jednotlivých kroků. Pro jeho konstrukci může být rovněž využito principu skupinové 

práce.  

Často je možno využít vývojový diagram pro následující aplikace:  

a) porovnání současného a plánovaného stavu procesu, 

b) odhalování nadbytečných činností v procesu, 

c) identifikace chybějících částí procesu, 

d) definování vzájemných vazeb mezi dílčími částmi, 

e) určení průběhu procesu (systémy jakosti). 

 

Pokud je systém vývojových diagramů využit v procesu, jehož se účastní široké spektrum 

zaměstnanců (systémy jakosti) je nutné, aby byla použita jednotná a srozumitelná 

terminologie, která umožní jednoznačnou orientaci. Lidé pak lépe chápou své místo v 

celém procesu, ve vztahu k činnostem předcházejícím a následujícím. Tento aspekt 

přirozeně zvyšuje stimulaci ke zdokonalování činností.  

Pokud jde o konstrukci diagramu, prvním krokem ke zpracování je vymezení počátku a 

konce popisovaného procesu. Vývojový diagram je grafem s jedním začátkem a s jedním 

koncem. Identifikace jednotlivých činností procesu a jejich zaznamenání je dalším 

důležitým krokem pro zpracování vývojového diagramu. Slouží k vytvoření správné 

posloupnosti jednotlivých činností. Následuje zpracování návrhu vývojového diagramu, 

kde se používá zavedených grafických symbolik z české státní normy ČSN ISO 5807 

z roku 1996, anebo často využívaných základních symbolů. Symboly vývojových 

diagramů představují grafické značky, které mají přesně definovaný význam [17]. Norma 

specifikuje symboly používané v dokumentaci pro zpracování informací a poskytuje návod 

pro jejich použití ve vývojových diagramech. [7] 
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Název Značka 
Spojovací čára  

 
 

Blok činností  
 
 

Rozhodovací blok  
 
 

Blok počátku nebo konce  
 
 

 
Tab. 1 Základní používané symboly při konstrukci vývojových diagramů [7] 
 
 

Vývojové diagramy můžeme rozdělit do tří základních kategorií: lineární vývojový 

diagram (nejčastější), vývojový diagram vstup - výstup a integrovaný vývojový diagram.  

Původně byl vývojový diagram určen pro použití v oblasti programování, kdy snadným 

způsobem zobrazoval řešený problém. Postupně se začal využívat v řadě dalších oblastí, 

kde je nutné velmi jednoduše ilustrovat složité vazby. V příloze č.1 je zobrazen 

jednoduchou formou celý průběh zakázky ve strojním podniku. Zvolený příklad má spíše 

ilustrativní charakter a umožňuje snadnou formou demonstrovat výhody použití 

vývojového diagramu. V současné době je hodně populární využití vývojového diagramu 

v oblasti projektového řízení. Sestavený vývojový digram je pak výsledkem diskuze a 

společného řešení celého týmu. Pokud se jedná o rozsáhlý a náročný úkol, může sestavení 

vývojového diagramu přispět k lepšímu pochopení a snadnější identifikaci potenciálních 

problémů.  

 

8.2 Diagram příčin a následků 

Diagram, který je rovněž nazýván podle svého autora Ishikawův (nebo diagram rybí kosti -

pro svůj tvar), je nástrojem shromažďování informací o procesech, výsledcích, výkonnosti 

za účelem jejich zdokonalování. Je určen pro týmovou práci. Lze říci, že je velmi snadno 

pochopitelný a proto použitelný při řešení problémů na všech stupních řízení. Při aplikaci 

na oblast řízení jakosti lze diagram příčin a následků pojímat jako metodu analýzy 

variability procesu. Pomocí něho je možné odhalovat vztahy mezi příčinami a následky. 

V praxi se můžeme setkat se třemi variantami diagramů příčin a následků: diagram pro 

analýzu variability procesu, diagram pro klasifikaci procesu, diagram pro vyšetřování 
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příčin. Postup pro konstrukci diagramu analýzy variability procesu je zobrazen na obrázku 

č.7. [6] 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Konstrukce vývojového diagramu 

 

Důležitým aspektem je, aby zpracování diagramu příčin a následku probíhalo s využitím 

brainstormingu. Cílem je tedy získat co nejvíce nápadů k řešenému problému, které budou 

později analyzovány a vyhodnoceny. Složení týmu by mělo korespondovat s řešenou 

problematikou. [6] Je však nutné zapojit do řešitelského týmu také osoby, které se s daným 

problémem nesetkávají. Pracovníci, kteří hledají řešení problému již delší dobu, mohou 

totiž některé důležité aspekty považovat za nevýznamné („profesní slepota“).   

Typické je, že na začátku zkušený moderátor nakreslí na tabuli diagram znázorňující 

hlavní problém a požádá skupinu, aby se podílela na vymezení primárních příčin, které 

jsou následně zapsány na tabuli jako hlavní kosti diagramu. Tým spolupracuje přidáváním 

Jednoznačně definovat problém, který je třeba analyzovat a 
vyřešit. Problém se napíše na velký arch papíru jako následek 
do obdélníku tvořícího „hlavu ryby“ a zleva je vedena do 
středu obdélníku centrální čára. 

Tým (vybraná skupina) definuje hlavní příčiny následku. Tyto 
hlavní příčiny se zakreslí do diagramu na vedlejší větve 
(kosti). 

Tým formou brainstormingu určí všechny možné sub-příčiny 
ve vztahu k hlavním příčinám. Hledá se odpověď na otázku, 
co je podstatou každé příčiny a co by mohlo ke každé hlavní 
příčině přispět. Stejným způsobem pokračuje větvení a 
hledání důvodů u sub-příčin. Proces pokračuje tak dlouho, až 
je nalezena nejnižší úroveň možných příčin.  

Pro detailnější analýzu procesu lze příčiny bodově ohodnotit a 
řešit pomocí Paretovy analýzy. Postup je takový, že každý 
člen týmu obdrží např. 5 bodů a ty přiřazuje postupně ve třech 
kolech k jím vybraným příčinám (lze dát v 1. kole 3 body, 
v 2. kole 2 body a ve 3. kole lze přidělit 1 bod, nebo lze 
přidělit  všech 5 bodů jedné příčině).        
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svých nápadů, dokud není diagram hotov. Poté dochází k diskuzi, která má vést 

k rozhodnutí, co je tou nejpravděpodobnější příčinou problému. Problémem, který se 

stanoví jako „hlava“, může být nekvalitní služba, problémový proces nebo naopak stav, 

kterého chce podnik dosáhnout. [6] Důležitým aspektem je pak osoba moderátora, jenž 

musí účastníky diskuze podporovat v otevřeném myšlení a dialogu. Aby byly výsledky při 

brainstormingu co nejlepší, je nutné, aby všichni účastníci byli uvolnění a nebáli se říkat i 

relativní hlouposti. Nejlepší řešení zpravidla vznikají, když lidé reagují na myšlenky 

někoho dalšího a vznikají další asociace. Rozhodně by neměl roli moderátora dělat 

pracovník, který působí na své okolí vysoce autoritativně, navíc pokud je to přímý 

nadřízený všech účastníků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Diagram příčin a následků pro spotřebu pohonných hmot 

 

Proces identifikace sub-příčin pokračuje tak dlouho, až je nalezena nejnižší úroveň. Vždy 

se ptáme, zda můžeme určit to, co přispívá k úrovni dané sub-příčiny. Obrázek č.8 ukazuje  

sestavení diagramu příčin a následků pro problém týkající se vysoké spotřeby pohonných 

hmot automobilu. Jako hlavní příčiny byly při brainstormingu určeny: řidič, motor, 

materiál, metoda. Ke všem těmto hlavním příčinám byly definovány jejich možné sub-

příčiny. V tomto případě byly sub-příčiny definovány pouze v jedné hladině. Při řešení 

Vysoká spotřeba 
pohonných hmot 

Motor Obsluha - řidič 

Materiál Metoda 

Rychlá jízda 

Přívěs 

Styl jízdy 

Tlak v  
pneumatikách 

Teplota 

Palivo Mazání  

Sytič 

Pneumatiky 

Teplota 

Palivo 

Olej 

Měřidlo Chybný zápis 



 20 
 

velmi složitých problémů může dojít k tomu, že lze identifikovat nižší úrovně sub-příčin. 

Po sestavení diagramu příčin a následků spočívá další postup v tom, že jsou jednotlivé sub-

příčiny bodově ohodnoceny. Klíčové sub-příčiny jsou poté vybrány většinou pomocí 

Paretovy analýzy. 

Obecně lze říci, že diagram příčin a následků slouží k hlubšímu poznání průběhu procesu, 

jenž chceme zdokonalovat. Často jsou pak při jeho sestavování odhaleny faktory, které 

výrazným způsobem ovlivňují celý proces. [6] Při sestavování týmu pro brainstorming je 

důležité zařadit mezi členy jak odborníky, kteří se s řešenou problematikou setkávají 

denně, tak také lidi kteří pracují ve zcela jiné oblasti. Může se stát, že člověk který nemá 

s řešeným problém žádné zkušenosti nastartuje svým podnětem diskuzi tak, že se najde 

netradiční řešení. V praxi se používají tři typy diagramů příčin a následků a to tyto: pro 

analýzu variability procesu, pro klasifikaci procesu, pro vyšetřování příčin.  

 

8.3 Kontrolní tabulky 

Kontrolní tabulky slouží k ručnímu sběru prvotních dat. Uplatnění tabulek je velmi široké a 

je možné je využít v každé fázi výrobního procesu v průmyslovém podniku. 

Kontrolní tabulka (nebo-li formulář pro sběr údajů) je určena k systematickému 

shromažďování důležitých údajů pro řízení a zlepšování jakosti. Shromážděné údaje jsou 

základním východiskem pro hodnocení stávajícího stavu procesů a pro určení směrů 

dalšího zlepšování [5]. 

Uspořádaný a přehledný způsob záznamu dat umožňuje zjednodušení a standardizaci 

záznamu dat a jejich snadnou vizuální interpretaci. Zjednodušení je reprezentováno 

použitím čárek nebo jiných značek místo čísel nebo textových charakteristik. Díky tomuto 

systému je umožněn záznam velkého počtu dat do jedné tabulky. Kontrolní tabulky mají tři 

hlavní oblasti aplikace [5]:  

 

a) Kontrolní tabulky jsou nástroje pro záznam výsledků jednoduchého sčítání 

různých položek (např. vad). Tabulka je výchozím podkladem pro zpracování např. 

Paretovy analýzy. Kontrolní tabulky se v tomto případě velmi často využívají pro 

klasifikaci různých vad podle jejich povahy v delším časovém intervalu.  

b) Kontrolní tabulky jsou nástrojem zobrazení rozdělení souboru měření. Tabulka 

většinou slouží pro sestrojení histogramu. Klasickým příkladem tohoto použití kontrolních 

tabulek je identifikace neshodných výrobků při strojním opracování, kdy jsou hodnoty 

naměřených odchylek klasifikovány do zvolených tolerančních mezí.  
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c) Kontrolní tabulky jsou nástrojem zobrazení místa výskytu určitých jevů (např. vad 

na výrobku). Tabulky podávají informaci o četnosti výskytu různých vad a graficky 

zobrazují místa výskytu jednotlivých druhů vad a jejich koncentraci v daných místech na 

zkoumaném výrobku. Tento princip přirozeně pomáhá snadnější identifikaci příčin vzniku 

těchto vad. [6] 

Princip kontrolních tabulek je založen na technice stratifikace. Stratifikaci můžeme 

definovat jako proces rozdělení dat dle předem definovaných hledisek nebo jejich 

kombinací. Z použití kontrolních tabulek ve výrobním procesu můžeme identifikovat 

základní hlediska pro stratifikaci dat dle: druhu vady, umístění, časového intervalu vzniku, 

atd. Díky principu stratifikace je možné oddělit data z různých zdrojů, rychle a 

jednoznačně určit původ každé položky a díky tomu rychle identifikovat příčiny 

problémů.[5]  

 

Kontrolní  tabulka rozměru vyráběného čepu  Tabulka číslo: _______ 
Číslo stroje: 41 
 
Směna: R / O / N 

Začátek práce:   _____ hod.  
 
Konec práce:     _____ hod 

Provedl: _______ 
 
Zkontroloval:_______ 

Rozměr Počet kusů Celkem 
140,00 -  140,03 ı ı ı ı 4 
140,04 -  140,06  I 1 
140,07 -  140,10 I 1 
140,11 -  140,13 ı ı ı 3 
140,14 -  140,17 ı ı ı ı ı  ı ı ı ı ı 10 
140,18 – 140,21  ı ı ı ı ı ı 6 
ZMETEK I 1 
 
Datum: ______ 

Poznámky:  
Podpis: 

 
Tab. 2 Kontrolní tabulka 
 
Tabulka č.2 podává informaci o variabilitě rozměrů vyráběného čepu. Její struktura je 

jednoduchá, přehledná a její vyplňování není pro pracovníka náročné.  

Často se kontrolní tabulka využívá jako pomocník při identifikaci závad. Konkrétním 

příkladem může být situace, kdy se zaznamenává lokalizace závad na výrobku, což 

umožňuje velmi rychlé odhalení příčiny závady. V kontrolní tabulce hledající příčinu 

závad je uplatněn rovněž princip stratifikace, kdy tabulka je vertikálně členěna do 

výrobních faktorů (zařízení) a horizontálně dle faktoru času. Typy závad se zaznamenávají 

v políčkách tabulky různými symboly. 
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Kontrolní tabulka rozdělení procesu je užitečným nástrojem pro rychlé získávání 

histogramů, což umožňuje třídění dat přímo při sběru. V takovéto tabulce se při každém 

měření zapíše do příslušné kolonky křížek. Po ukončení měření obdržíme hotový 

histogram přímo ve formuláři a ihned může následovat jeho analýza. [5] 

Kontrolní tabulky jednoduchým způsobem shromažďují vstupní data o průběhu procesu, 

které mohou být podkladem pro hlubší analýzu. Jejich využití je vzhledem k jejich 

jednoduchosti, nenáročnosti na vyplňování a snadné interpretaci výsledků v podstatě 

neomezené. Nejčastější použití je při zajišťování jakosti (vstupní a výstupní kontrola 

jakosti polotovarů i hotových výrobků, analýza strojů a zařízení, rozbor neshodných 

výrobků, podklady pro analýzu reklamací). 

Velmi často se kontrolní tabulky využívají v kombinaci s regulačními diagramy, kdy 

zajišťují záznam vstupních údajů a výpočet základních charakteristik pro jejich sestavení.  

Široké uplatnění najdou kontrolní tabulky ve všech oblastech průmyslu, kdy rychlou a 

efektivní cestou mohou přinášet první informace o průběhu výrobního procesu. Zejména 

v oblastech jako je obrábění a zpracování kovů, kde je prakticky vyloučená možnost 

kontinuálního sledování změn a jejich regulace. [6] Při sestavování kontrolních tabulek je 

nutné dbát na jejich přehlednost, názornost, snadnost jejich vyplnění a extrakci získaných 

informací. I zde přirozeně platí, že kvalita výsledků závisí na kvalitě vstupních dat, kterými 

charakterizujeme systém a dění v něm.     

 

8.4 Paretův diagram 

V oblasti řízení jakosti patří Paretův diagram k nejefektivnějším nástrojům. Umožňuje 

identifikovat podstatné a nepodstatné faktory a ukázat, kam zaměřit úsilí při odstraňování 

nedostatků v procesu zabezpečování jakosti. Paterův princip vychází z předpokladu, že 

80% problémů je způsobeno 20% příčin. Tedy největší část problémů je způsobena malým 

počtem příčin. Paretův diagram získal své pojmenování podle Vilfreda Pareta, italského 

ekonoma a matematika 19. století, který popsal nepravidelné rozložení bohatství mezi 

obyvateli. Z jeho popisu vyplývalo, že vysoký podíl veškerého bohatství vlastní pouze 

malé procento obyvatel. [3]  

Tento tzv. Paretův princip transformoval do oblasti řízení jakosti J. M. Juran a formuloval 

ho takto: „Většina problémů s jakostí (80 až 95 %) je způsobena pouze malým podílem (5 

až 20 %) činitelů, jež se na nich podílejí“. Tento významný vliv nazval „životně důležitou 

menšinou“, na kterou je potřeba v analýze procesu klást největší důraz. Analyzovat ji do 
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hloubky a odstranit či minimalizovat její působení. Ostatní příčiny bývají označovány jako 

„užitečná většina“.[5]  

Paretovu analýzu lze úspěšně využít při vyhledávání a definování nejpodstatnějších 

problémů (následků), které jsou např. nejčetnější nebo nejnákladnější (druh vady odlitku, 

druh chyby na účtě, atd.).  

 
Postup při aplikaci Paretovy analýzy: 

 
1.   Zjištění množství jednotlivých neshodných jevů (např. vad).  

2. Setřídění údajů sestupně podle hodnot zvoleného ukazatele (podle četnosti vad, 

podle výše  nákladů spojených s jednotlivými vadami). 

3. Vypočtení kumulativních součtů hodnoty ukazatele . 

4. Sestrojení Paretova diagramu (Osu x rozdělíme na stejné úseky, tak že jejich počet 

odpovídá např. počtu zkoumaných neshodných jevů. Na levou svislou stupnici 

vyneseme počet neshodných jednotek, na pravou svislou stupnici vyneseme 

relativní kumulované součty. Sestrojíme sloupcový graf, sestrojíme křivku 

kumulovaných četností v procentním vyjádření (tzv. Lorenzovu křivku).  

5. Na základě volby kriteria pro výběr „životně důležité menšiny“ vad stanovíme, na  

které vady je třeba zaměřit pozornost a podrobit je hlubší analýze. [5] 

 

Je třeba identifikovat klíčové příčiny, které způsobují vysoký výskyt neshodných produktů.  

Správné vymezení „životně důležité menšiny“ je závislé na věrohodnosti zpracovávaných 

údajů a vhodné volbě způsobu kvantitativního ohodnocení příspěvku jednotlivých činitelů. 

Vstupními údaji pro zpracování Paretova diagramu jsou nejčastěji informace o výskytu 

neshod nebo jejich příčin za určité časové období, které jsou vhodným způsobem 

stratifikovány (podle druhu výrobku, druhu neshody, druhu příčiny, atd.). Základním 

ohodnocením příspěvku jednotlivých činitelů je tedy obvykle četnost výskytu. 

Z praktického hlediska je však nejvhodnější příspěvek jednotlivých činitelů vyjádřit 

v nákladových položkách. Finančnímu vyjádření totiž všichni rozumí a proto je lze přímo 

využít jako základní podklad pro manažerská rozhodnutí. [6] 

 

Obdobou Paretovy analýzy je metoda ABC, která se používá v řadě oblastí pro identifikaci 

objemových struktur. Například v oblasti logistiky je využívána jako metoda pro 

klasifikaci zásob. Zásoby dělí podle jejich objemu do tří nebo více skupin. Často bývá 

doplněna analýzou XYZ, jenž zohledňuje také časové hledisko spotřeby. Pro řízení zásob 
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se pak používá vzájemná kombinace obou analýz. Následující jednoduchý příklad ukazuje 

aplikaci Paretovy analýzy. V podniku dochází k problémům s plněním termínů. Každé 

pracoviště má na zpracování určitého množství zakázek předem stanovenou dobu. Pro 

stanovené období bylo zaznamenáváno, kolik nedodržení termínů mělo každé pracoviště 

(výsledky ukazuje tabulka č.3).     

 

Pracoviště Počet nedodržení termínů 

Obchodní oddělení 7 

Technologie 34 

Dělení materiálu 1 

Obrábění 2 

Ruční úprava 8 

Leštění 7 

Nátěr 2 

Montáž  4 

Výstupní kontrola 32 

Balení 3 

 

Tab. 3 Počet nedodržení termínů na jednotlivých pracovištích 

Pořadí Pracoviště Počet nedodržení 

termínů 

Část z 

celku 

Kumulativní 

součet 

Skupiny 

1. Technologie 34 34 % 34 % 

2. Výstupní kontrola 32 32 % 66 % 

I. 

3. Ruční úprava 8 8 % 74 % 

4. Obchodní oddělení 7 7 % 81 % 

5. Leštění 7 7 % 88 % 

II. 

6. Montáž 4 4 % 92 % 

7. Balení 3 3 % 95 % 

8. Obrábění 2 2 % 97 % 

9. Nátěr 2 2 % 99 % 

10. Dělení materiálu 1 1 % 100 % 

III. 

  ∑ 100    

Tab. 4 Určení životně důležité menšiny 
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Na základě tabulky č.4 je možné přímo sestrojit Paratův diagram. Z tabulky je zřejmé, že 

životně důležitou menšinu tvoří první dvě operace (technologie a výstupní kontrola). 

Jenom tyto dvě pracoviště (20%) způsobují 66 % procent všech problémů (20 / 66). Výše 

uvedený příklad je velmi zjednodušený, ale je na něm dobře vidět jednoduchost použití 

Paretovy analýzy.   

Využití Paretova diagramu je mnohostranné. Rozsáhlé použití lze najít v oblasti řízení 

jakosti. Paretův diagram může být využíván jako nástroj analýzy počtu neshodných 

výrobků a jejich druhů, analýzy časových a finančních ztrát spojených s neshodnými 

produkty, analýzy reklamací, analýzy příčin prostojů zařízení, atd.  

Při použití Paretova diagramu je vždy nutné si přesně uvědomit, z jakého pohledu chceme 

problém hodnotit. Zda pouze z principu prosté četnosti výskytu jevu, z hlediska nákladů 

jimi determinovanými, nebo z hlediska dopadu neshody na funkční vlastnosti produktu. [5] 

Velmi vhodně se Paretův diagram hodí pro vyhodnocování výsledků diagramu příčin a 

následků, kdy jednotlivým příčinám je přiřazováno bodové hodnocení členy řešitelského 

týmu dle jejich vlivu na daný problém. Výsledné bodové ohodnocení je pak řešeno 

Paretovým diagramem (slabým místem může být správné složení řešitelského týmu, 

z pohledu velikosti zkoumaného souboru a odbornosti jednotlivých respondentů). 

 

8.5 Histogram 

Histogram je sloupcový diagram zobrazující rozdělení naměřených údajů ve vhodně 

zvolených intervalech. Histogram poskytuje velice důležité informace o sledovaném znaku 

a díky tomu je považován za základní grafický nástroj hodnocení shromážděných údajů. 

Možnosti využití histogramu jsou velice široké, v oblasti řízení jakosti jde např. o 

rozdělení četnosti hodnot znaku jakosti – rozměrů výrobku, chemického složení výrobku, 

pevnosti, napětí, výkonu, atd. nebo hodnot výrobních činitelů ovlivňujících jakost výrobků 

– řezných rychlostí, tlaků, teploty apod. [7] . 

Histogram můžeme použít v různých oblastech. Pro ilustraci lze uvést například tyto:  

rozdělení četnosti rozměru vyráběných výrobků, rozdělení pevnosti po tepelném 

zpracování, rozdělení teploty, rozdělení chemického složení výrobku, analýza stability 

výkonu strojů, posouzení kvality seřizovačů (operátorů, kontrolorů).[6] 

   

Histogram předurčuje k širokému využití rychlost jeho sestavení a zpracování. Je možné 

jeho prostřednictvím průběžně monitorovat výrobní proces a snadno identifikovat 

nestabilitu procesu. Často se ho využívá při zpracování výkazů o výsledcích kontroly 
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jakosti nebo při periodické plánované prověrce způsobilosti řízení. Histogram má široké 

využití a je možné z něj získat mnoho informací jako například: odhad polohy a 

rozptýlenosti hodnot sledovaného parametru procesu, odhad tvaru rozdělení sledovaného 

parametru procesu, identifikace změn procesu (porovnání histogramů mezi sebou), 

informace o statistické stabilitě procesu. 

Nejčastěji se vyskytující tvary histogramů včetně možných vymezitelných příčin jsou 

uvedeny na obrázku č.9. Jsou-li do histogramu zakresleny toleranční meze, lze provést 

odhad způsobilosti procesu a v případě signalizujícím nezpůsobilost, zvážit možná  

řešení. [6] Histogram se používá pro grafické znázornění rozptýlení, pro sdělení vizuální 

informace o chování procesu a pro učinění rozhodnutí o tom, kam zaměřit úsilí ke 

zlepšování. Je potřeba si uvědomit, že sestrojení histogramu má smysl až od určitého 

počtu hodnocených údajů (asi od 30-ti hodnot). U méně rozsáhlých souborů lze 

k přibližnému posouzení charakteru rozdělení sledovaného znaku využít krabicový 

diagram (Box – plot). 

Zjednodušeně lze konstrukci histogramu popsat v následujících krocích: 
 

1. Výpočet variačního rozpětí 

2. Určení šířky intervalu 

3. Určení počtu intervalů 

4. Stanovení dolní a horní hranice intervalu 

5. Přiřazení hodnot do intervalu (stanovení četností) 

6. Konstrukce histogramu 

7. Analýza histogramu [6] 

 

Analýza sestrojeného histogramu se soustřeďuje zejména na centrování histogramu, které 

charakterizuje střední hodnotu sledovaného znaku, na šířku histogramu, která 

charakterizuje variabilitu hodnot a na jeho tvar, který umožňuje odhalit některé 

vymezitelné příčiny variability. Histogram může být dále doplněn o specifikace a to o 

maximálně a minimálně povolenou odchylku od cílové hodnoty. To umožňuje posoudit 

nejen, jestli je proces stabilní, ale lze získat i odhad, zda proces vyhovuje požadavkům 

zákazníka. [8] 
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Zvonovitý histogram 

Jedná se o normální rozdělení hodnot náhodné 

proměnné. Křivka vzniklá spojením středů kratších 

stran jednotlivých obdélníků se nazývá Gaussova. 

Variabilita hodnot je tedy vyvolána působením 

náhodných příčin. 

 

 

Dvouvrcholový histogram 

Analyzovaný soubor údajů vznikl spojením dvou či 

více souborů    získaných za různých podmínek. 

Toto často může vzniknout, pokud dojde k chybě při 

číslování jednotlivých záznamů o měření.  
 

 

     Levostranně useknutý histogram 

     K tomuto často dochází v případě, že jsou    

     odstraněny hodnoty přesahující toleranční meze.  

  

 

 

Obr. 9 Vybrané tvary histogramů [6] 

 

Hlubší analýza histogramu tedy vyžaduje použití metod a ukazatelů matematické statistiky 

jako jsou například: průměrná hodnota všech hodnot (Mean), minimální hodnota 

(Minimum), maximální hodnota (Maximum), standardní odchylka (Standard Deviation), 

šířka třídy (Class Width), špičatost (Kurtosis), sešikmení (Skewness). 

 

8.6 Bodový diagram 

Využití těchto diagramů je v procesech, kde není z různých důvodů možné měřit a 

ovlivňovat vybraný parametr procesu. Důvody mohou být jak to, že není okamžitě 

k dispozici potřebná měřící technika, tak například neefektivita prováděných regulačních 

zásahů. [6] 
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Dalším příkladem je situace, kdy přesné hodnoty sledovaného parametru procesu můžeme 

získat pouze pomocí destruktivních zkoušek, které ovšem nelze provést. Řešení je pak 

právě v nalezení jiné nedestruktivní metody, která s již zmíněnou koreluje. 

Korelaci zde můžeme definovat jako vzájemný vztah dvou proměnných, kdy určité 

hodnoty jedné proměnné mají tendenci vyskytovat se s určitými hodnotami druhé 

proměnné. Princip řešení pak spočívá v tom, že se identifikuje jiný parametr procesu, který 

je s námi hledaným ve vzájemném vztahu. Podmínkou je, aby mezi oběma parametry byla 

stochastická závislost, kterou můžeme popsat jako volný příčinný vztah závislé proměnné 

Y a nezávislé proměnné X, jenž je ovlivňován náhodou. To znamená, že v tomto případě 

náhodným výběrem rozsahu n rozumíme n dvojic naměřených hodnot (Xi, Yi) pro i = 1, 2, 

… n. Kde Y představuje vybraný parametr procesu, který predikujeme a X představuje 

parametr procesu, pomocí něhož predikci uskutečňujeme. Jelikož nejde o explicitní 

funkční závislost, nelze hodnoty proměnné Y zcela přesně spočítat, lze je pouze 

odhadnout.  [6] 

Klasickým příkladem použití bodového diagramu může být, když na základě chemického 

složení materiálu můžeme poměrně přesně určovat pevnostní vlastnosti produktu. 

Chemické složení pak představuje nezávisle proměnou X a hodnoty meze pevnosti závisle 

proměnou Y.  

Pokud máme popsat stručně možné použití bodového diagramu, lze toto provést takto: 

 

 a) Volba závislé a nezávislé proměnné. (využívají se například parametry procesu získané 

méně přesnou ale levnou metodou a velice přesnou ale značně nákladnou metodou).  

b) Měření závislé a nezávislé proměnné (minimálně 30 dvojic hodnot).  

c) Sestavení korelační tabulky (soubor hodnot představuje v podstatě dvourozměrný 

soubor dat).  

d) Sestavení dvourozměrného bodového grafu (vynesením dat do souřadnicového systému 

získáme základní představu o společném rozdělení obou proměnných, každý bod grafu 

tedy odpovídá jednomu páru měření).  

e) Rozbor bodového diagramu (prvotní analýza rozložení bodů, numerické určení těsnosti 

stochastické závislosti). [7] 

 

Pokud máme sestavený bodový diagram, můžeme již samotnou prvotní prohlídkou 

odhadnout, zda mezi proměnnými je jistá funkční závislost.  
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Podíváme-li se na obrázek č.10 můžeme velmi snadno identifikovat, že mezi oběma 

veličinami je vzájemný vztah. V případě obrázku a) můžeme hovořit o poměrně silné 

korelaci, protože body jsou od sebe velice málo rozptýleny. Podle tvaru a polohy útvaru 

tvořeného jednotlivými body lze rovněž určit, že jde o případ přímé lineární závislosti. Na 

obrázku b) je závislost rovněž patrná, ale je zřejmé, že intenzita vzájemného vlivu je 

menší. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 a)                                                                       b) 
 
Obr. 10 Typy stochastických závislostí – lineární [1] 
 

Pokud jsou body rozprostřeny po celé ploše grafu můžeme obecně říci, že mezi oběma 

proměnnými není žádná vzájemná korelace.  

Vizuální posouzení získaného grafu je však pouze vstupní informací, která nám má dát 

předběžný odhad o možné stochastické závislosti. Exaktní důkaz pro takovéto tvrzení nám  

může dát pouze výpočet koeficientu korelace. Při výpočtu korelačního koeficientu je třeba 

brát v úvahu také jeho obecné charakteristiky. Např. Pearsonův korelační koeficient 

vyjadřuje pouze sílu lineárního vztahu a špatně měří jiné vztahy, ať jsou jakkoli silné.  

 

8.7 Regulační diagram 

Regulační diagram patří k základním nástrojům statistické regulace procesu. Tato 

umožňuje preventivní přístup k řízení jakosti, neboť na základě včasné identifikace 

odchylek průběhu procesu od dané úrovně, lze provést zásahy vedoucí k dosažení 

požadované úrovně. [6] 

Obecně lze regulaci chápat jako proces, kdy dochází k pravidelné kontrole vstupní veličiny 

a jejího porovnání s intervalem, ve kterém se má nacházet. Cílem při statistické regulaci je 

právě udržování procesu ve stabilním stavu, kdy sledované (kritické) veličiny leží 

v předem definovaných intervalech. Regulační diagram znázorňuje formu časového 

x 

y 

x 

y 
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uspořádání naměřeného souboru údajů. Umožňuje odlišit odchylky vzniklé působením 

vymezitelných příčin od odchylek náhodných [7]. 

Při aplikaci regulačních diagramů se předpokládá, že chování procesu je dáno úrovní jedné 

nebo více jakostních veličin. Tyto veličiny nazýváme regulovanými veličinami. 

V pravidelných časových úsecích se u statistických výběrů kontrolují hodnoty 

regulovaných veličin (měřením, zkoušením, prohlížením, apod.) a statisticky se 

vyhodnocují vzhledem ke stanovenému kritériu [8]. 

Regulační diagramy, které jsou založeny na matematicko – statistických základech, 

umožňují průběžnou kontrolu procesu, respektive sledovaných prvků a jejich vyhodnocení. 

I při stálých výrobních podmínkách je každý výrobní proces ovlivňován řadou vlivů, které 

vyvolávají jeho variabilitu. Je nutné studovat vlivy, které ji způsobují a vytvářet podmínky, 

ve kterých bude v určitých mezích. Díky tomu je možné minimalizovat množství produktů, 

které nesplňují jakostní požadavky. Vlivy, které způsobují variabilitu procesu, lze rozdělit 

do dvou skupin: 

1. NÁHODNÉ vlivy (přirozené, chronické ) 

2. VYMEZITELNÉ  vlivy (systematické, odstranitelné). [6] 

 

Náhodné vlivy jsou charakteristické velkým počtem, ale malým účinkem jejich působení. 

Každý vliv působí spíše izolovaně a svou velikostí výrazně nepřekračuje ostatní. Mezi 

nejtypičtější náhodné vlivy řadíme: aktuální psychický stav pracovníka, kolísající teplota 

chladící kapaliny, vibrace stroje. Vlivem těchto příčin má proces a jeho parametry poměrně 

stabilní pravděpodobností rozdělení. Díky tomu je možné chování procesu poměrně 

úspěšně odhadnout a udržovat stav na požadované úrovni. [6] 

Charakter těchto jevů neumožňuje jejich naprostou eliminaci, ale za použití adekvátních 

systémových zásahů je lze zmírnit. Druhá skupina vlivů jsou vlivy vymezitelné. Každý 

z těchto vlivů působí samostatně a způsobuje významné odchylky od požadované úrovně. 

Tyto vlivy lze identifikovat a minimalizovat jejich působení bez nutnosti výrazného 

zvýšení nákladů. Tyto vlivy působí na sledované parametry procesu tak, že je mění náhle a 

dramaticky nebo postupně. Náhlá změna může být způsobena například, používáním 

poškozeného nástroje. Příkladem pozvolné změny je postupné opotřebování 

soustružnického nože, frézy, atd. Regulační diagram, který umožňuje zachytit variabilitu 

procesu dynamicky, dovede od sebe odlišit příčiny náhodné a vymezitelné. U veličin, které 

jsou měřitelné se soubor hodnot rozděluje většinou do více podskupin, ze kterých se určuje 

průměrná hodnota, která je vynášena do regulačního diagramu. Použití těchto průměrů 
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umožňuje zúžení regulačních mezí, protože průměr eliminuje extrémní hodnoty 

v jednotlivých skupinách. To umožní odhalovat i menší změny polohy procesu a usnadní 

interpretaci problému. [6] 

V regulačním diagramu vynášíme na ose x pořadová čísla jednotlivých podskupin a na ose 

y hodnoty použitých výběrových charakteristik sledovaného parametru (výběrový průměr, 

výběrová směrodatná odchylka, atd.). Výběrové charakteristiky se určují ze souboru 

měřených dat, která jsou řazena podle času jejich určení a poté rozdělena do více 

podskupin. Minimální počet hodnot v jedné podskupině je dán typem použitého 

regulačního digramu. Počet podskupin je minimálně 20 – 25. Regulační diagram se skládá 

z centrální přímky, horní a dolní regulační meze. Regulační meze vymezují pásmo, v němž 

leží za dané úrovně pravděpodobnosti hodnoty spočtených výběrových charakteristik 

jednotlivých podskupin. V tomto případě pak na proces působí pouze náhodné příčiny 

variability procesu. Při stanovení regulačních mezí vycházíme z rozdělení 

pravděpodobnosti daných výběrových charakteristik. Nejčastěji se daná pravděpodobnost 

volí na úrovni, kdy jsou regulační meze vzdáleny od centrální přímky tři směrodatné 

odchylky výběrové charakteristiky na obě strany.  

Postup aplikace regulačního diagramu: 

 

- ve zvoleném časové úseku jsou v pravidelných intervalech odebírány zkoumané 

vyráběné produkty,  

- u produktů se určí zvolený kontrolní parametr (rozměr, počet neshod, atd.), 

- naměřené hodnoty jsou rozděleny do stanoveného počtu skupin a to chronologicky 

dle jejich pořadí, 

- pro každou skupinu je určená jedna nebo více výběrových charakteristik, 

- vypočtou se polohy centrální přímky a horní a dolní regulační meze, 

- hodnoty výběrových charakteristik se zakreslí do regulačního diagramu, 

- regulační diagram se analyzuje. 

 
9. NOVÝCH SEDM NÁSTROJŮ  

Základních sedm statistických nástrojů, které byly v rámci práce zde zmíněny (vývojový 

diagram, diagram příčin a následků, kontrolní tabulka, Paretův diagram, histogram, bodový 

diagram, regulační diagram) patří mezi nejzákladnější metody používané v procesech 

řízení jakosti. Jedná se o nástroje, které jsou založeny na principech statistiky a jsou tedy 

určeny pro analýzu exaktních dat. Jejich použití je především v procesech operativního 
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řízení jakosti. V řadě případů však nejsou všechna relevantní data dostupná. Některá data 

se objevují jen v myslích zainteresovaných pracovníků a jsou spíše vyjádřitelná slovy než 

matematickými termíny.  

Jedná se především o procesy rozhodování na všech stupních řízení. Aby bylo možné lépe 

realizovat politiku neustálého zlepšování i v této oblasti, bylo sestaveno sedm nových 

nástrojů. Přívlastek „nové“ v tomto případě neznamená, že se jedná o zásadní převratné 

techniky, které mají nahradit původních sedm nástrojů, ale spíše by měly pomoci při 

neustálém zlepšování v nových podmínkách. Většina těchto nástrojů již byla známa dříve, 

ale v intencích neustálého zlepšování jsou chápany a rozpracovány jako nástroje řízení 

kvality. [5] 

Nejčastěji nacházejí použití v oblastech zlepšování kvality produktu, redukce nákladů, 

vývoje nového produktu, realizace firemní politiky, atd. Pokud bychom měli definovat 

několik základních obecných úkolů, pro které je sedm „nových“ nástrojů určeno, mohl by 

výčet vypadat takto: 

1. Dokončit úkoly 

2. Eliminovat neshody 

3. Asistovat při výměně informací 

4. Šířit informace do příslušných míst 

5. Využívat „nefiltrovaných“ informací 

 

Důležitým aspektem „nových“ sedmi nástrojů je také to, že zapojují lidi z rozdílných 

prostředí, což přináší efektivnější řešení problému mezi jednotlivými odděleními a 

funkcemi. Mezi „nových“ sedm nástrojů řadíme tyto metody: 

1. Afinitní diagram. 

2. Diagram vzájemných vztahů. 

3. Systematický stromový diagram.  

4. Diagram PDPC 

5. Maticový diagram 

6. Analýza údajů v matici. 

7. Síťový graf. [5] 

Bohužel v rámci daného rozsahu této práce není možné tyto metody, které jsou rovněž 

velmi často používané detailněji rozebrat.  
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10. KRITICKÉ ZHODNOCENÍ 

Použití všech sedmi základních nástrojů pro řízení jakosti je velmi všestranné a 

univerzální. Z jejich principu však vyplývá, že jsou určeny pro rozbor a analýzu přesných 

dat. Pokud jsou o řešeném problému dostupné relevantní informace, lze využít řadu 

z těchto nástrojů.  

Pokud jde o vývojový diagram je možno jeho prostřednictvím jasně a přehledně 

zobrazovat průběh většiny procesů. K jeho sestavení se používá velmi jednoduchý a 

názorný systém značek. Využití není jen v zobrazování průběhu složitých procesů, ale 

může také sloužit k popisu nebo rozboru řešeného problému. Při odhalení neshodných 

produktů některou kontrolní metodou, může být sestaven vývojový diagram očekávaného 

postupu řešení. Vývojový diagram umožňuje přehledně a jednoduše znázornit i průběh 

poměrně složitých výrobních procesů. Toto může být velkým přínosem při hledání řešení 

obtížných problémů, u kterých je nutné vytvořit si komplexní náhled na celý systém.      

V současné době však stále převládá povědomí, že vývojový diagram je určený především 

k aplikaci v oblasti informačních technologií. Z tohoto důvodu mají často zaměstnanci 

řadu předsudků, než pochopí, o jak jednoduchý a účinný nástroj jde. Vývojový diagram ve 

své podobě představuje zjednodušený pohled na řešený problém. Jednotlivé operace jsou 

rozčleněny do oddělených kroků, jenž jsou propojeny vazbami. Toto je nutné zmínit 

především v souvislosti s tím, že vývojový diagram je určený k tomu, aby interpretoval 

složité procesy. Neslouží ovšem k samotnému řešení problému. Díky tomu, že umožňuje 

velmi přehledný a jednoduchý pohled na jakýkoliv proces, napomáhá k nalezení 

případného řešení.  

Pokud hovoříme o hledání příčin jakéhokoliv problému, můžeme v této souvislosti zmínit 

diagram příčin a následků. Jedná se o nástroj, jenž využívá principy kolektivního řešení 

problému a je založen na metodě brainstormingu. Diagram příčin a následků je možné 

použít pro řešení opakujících se operativních problémů. V oblasti řízení jakosti a 

neustálého zlepšování má nezastupitelné místo. Ve výrobním procesu vzniká řada 

nestandardních situací, které ovlivňují celý proces. Pro řešení těchto problémů je nejlépe 

využít a zapojit do něj pracovníky, kteří v něm pracují. Problémy při této metodě nejčastěji 

vnikají při nevhodném složení řešitelského týmu nebo v případě, že je moderováním 

pověřena nevhodná osoba. Důležité je podporovat členy řešitelského týmu v otevřeném 

myšlení (tj. potlačit faktor logického myšlení). Dále pak je důležité si uvědomit, že jeden 

problém může mít i více kořenových příčin, takže analýzu je nutné provádět velmi 
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důsledně a ne se spokojit s nalezením první kořenové příčiny. Zpracovaný diagram příčin a 

následku by měl být živým záznamem, který se v průběhu řešení dané problematiky 

neustále využívá a doplňuje o nově získané informace. 

Nejčastěji používaným nástrojem pro shromažďování dat o průběhu procesu je kontrolní 

tabulka. Její využití je vzhledem k jednoduchosti, nenáročnosti na vyplňování, snadné 

interpretaci výsledků v podstatě neomezené. Nejčastější použití je při zajišťování jakosti 

v oblastech: vstupní a výstupní kontroly jakosti polotovarů i hotových výrobků, analýzy 

strojů a zařízení, rozboru neshodných výrobků, podkladů pro analýzu reklamací. Velmi 

často se kontrolní tabulky využívají v kombinaci s regulačními diagramy, kdy zajišťují 

záznam vstupních údajů a výpočet základních charakteristik pro jejich sestavení. Široké 

uplatnění najdou kontrolní tabulky ve všech oblastech průmyslu, kdy rychlou a efektivní 

cestou mohou přinášet první informace o průběhu výrobního procesu. Zejména v oblastech 

jako je obrábění a zpracování kovů, kde je prakticky vyloučená možnost kontinuálního 

sledování změn a jejich regulace. Největší možná omezení v souvislosti s použitím 

kontrolních tabulek, je třeba vidět v lidském faktoru (zápis špatných hodnot, špatná 

kalibrace stroje, zápis je prováděn až dodatečně)   

Dalším sledovaným nástrojem pro řízení jakosti je Paretův diagram. Velmi výhodné je 

jeho použití v případě vyhodnocování již realizovaných opatření. Zobrazí-li se pomocí 

Paretova diagramu stav před přijetím opatření a stav po jeho implementaci, měl by být ze 

srovnání těchto dvou diagramů zřejmý účinek opatření. Velkou výhodou aplikace Paretova 

diagramu je snadné porovnání a vizualizace zlepšení. Vhodným použitím Paretova 

diagramu je jeho aplikace v kombinaci s diagramem příčin a následků, kdy jednotlivým 

příčinám je přiřazováno bodové hodnocení členy řešitelského týmu, dle jejich vlivu na 

daný problém. Výsledné bodové ohodnocení je pak zobrazeno a vyhodnoceno Paretovým 

diagramem. Problémy při jeho použití vyplývají často z relevantnosti dostupných 

informací.        

Histogram se nejčastěji používá v procesech statistické regulace procesu. Patří k velice  

jednoduchým a rychlým nástrojům řízení jakosti. Lze jej využít jak k průběžné kontrole 

procesu, tak k namátkové kontrole způsobilosti procesu. Postup jeho sestavení a 

vyhodnocení je časově a algoritmicky poměrně nenáročný. V praxi se velmi často využívá 

při seřizování přesnosti strojů a zařízení. Díky známým a dobře popsaným tvarům 

histogramů, lze velice rychle identifikovat možné příčiny odchylek. Histogramy se velice 

často používají v kombinaci s dalšími statistickými nástroji. Jejich největší uplatnění je 

v procesech, kde je snadná dostupnost většího množství naměřených hodnot a nižší 
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homogenita získaných údajů. Kvalita výsledků a získaných poznatků závisí na kvalitě 

vstupních dat. V praxi se často využívá při seřizování přesnosti strojů a zařízení. 

Omezením je, že zobrazuje vždy jen momentální stav; pro sledování vývoje bychom 

potřebovali řadu histogramů v časové posloupnosti 

Aplikace bodových diagramů se nabízí tam, kde je z různých příčin nemožné získat 

výsledky sledovaného parametru procesu. Pomocí sledovaní zástupného parametru je pak 

možno odhadnout hodnoty námi požadovaného znaku jakosti. Zajímavé uplatnění 

bodových diagramů se jeví  v oblastech, kde jsou nutné různé formy destruktivních 

zkoušek, v oblastech chemického průmyslu, atd. V těchto procesech není v řadě případů 

možné měřit sledovanou charakteristiku. Proto se využívá sledování jiných parametrů, jenž 

jsou se sledovanou veličinou v předem zjištěné závislosti. Omezení využití bodových 

diagramů vyplývá z jejich nároků na přesné vyhodnocení. Exaktní vyhodnocení není 

možné provést jen prostřednictvím grafického výstupu, ale především díky využití 

statistických metod.  

Regulační diagramy umožňují přehledným způsob monitorovat průběh a chování procesu. 

Filosofie filtrování a dělení vlivů na náhodné a vymezitelné umožňuje snadno identifikovat 

příčiny neshodných produktů. Aplikace regulačních diagramů klade větší nároky na 

znalosti a zkušenosti pracovníka. Statistická regulace je v podstatě testování statistické 

hypotézy. Může docházet ke dvěma stupňům chyb. Chyby druhého stupně, kdy proces 

neprobíhá jako statisticky stabilní, ale vypočtené hodnoty leží uvnitř regulačních mezí, 

můžou přinést obecně větší škody. Výrobní proces může dál produkovat nejakostní 

produkci, protože výsledky mylně ukazují, že je proces statisticky stabilní. Chyba prvního 

stupně, při které proces probíhá jako statisticky stabilní, ale vypočtená hodnota dané 

výběrové charakteristiky leží náhodně mimo regulační pásmo, sebou přináší náklady 

spojené se ztrátou času. V tomto případě totiž dochází k hledání neexistujících 

vymezitelných příčin. Velké nároky jsou kladeny na použití vhodných a přesných měřících 

přístrojů. Často mohou být chyby způsobeny také lidským faktorem. Tyto nepřesnosti pak 

mohou znamenat hledání neexistujících příčin, nebo nejakostní produkci.   
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11. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce byla analýza použití základních sedmi nástrojů pro řízení jakosti. 

Je nutno však poznamenat, že jakost nelze chápat pouze jako soubor technických 

parametrů výrobků. Stejně tak pokud hovoříme o normách ISO je třeba zmínit, že se 

nejedná o souhrn exaktních nařízení pro danou oblast, ale spíše o doporučení jak 

postupovat. Normy ISO pak mají ve své podstatě univerzální charakter a jsou proto 

aplikovatelné ve všech oblastech. Dále je nutné zmínit, že normy řady ISO 9000 jsou 

pouze souborem minimálních požadavků, které by měly být ve firmách implementovány. 

Je proto velmi nebezpečné, jestliže si někteří řídící pracovníci myslí, že jsou maximem 

dosažitelného. Zkušenosti ukazují, že ani striktní dodržování požadavků norem ISO 

nedokáže garantovat základní cíl účinného managementu jakosti, tj. plnou spokojenost a 

loajalitu zákazníků a dobré ekonomické výsledky. Celou koncepci ISO je tedy třeba chápat 

jako začátek cesty ke špičkové jakosti.  

Nástroje pro řízení jakosti, které byly námětem této práce, mají pomoci k dosažení 

maximální efektivity sledovaných procesů. V rámci práce byl proveden rozbor 

jednotlivých metod a byly identifikovány hlavní možnosti jejich použití a potencionální 

omezení. Závěrečné shrnutí je obsaženo v kapitole č.10. Všechny metody jsou často 

využívány v průmyslové praxi. Jejich uplatnění je velmi univerzální a umožňují realizovat 

primární sběr dat (kontrolní tabulky), hledání příčin nejakosti (diagram příčin a následků), 

ale také statistickou regulaci procesu (regulační diagramy). Náročnost jednotlivých 

nástrojů je odlišná, ovšem vzhledem k tomu, že všechny metody jsou využívány 

opakovaně, lze ji považovat za dostupnou pro široké spektrum zaměstnanců. Společným 

jmenovatelem v otázce možných problémů a omezení je bezesporu lidský faktor. Všechny 

sledované nástroje vycházejí z exaktních dat, což zároveň determinuje problém výstupů. 

Pokud jsou sledovaná data nesprávná, nelze očekávat kvalitní a relevantní výstupy.  

Efektivní použití nástrojů jakosti přirozeně také vyžaduje, aby je aplikovali vzdělaní a 

proškolení pracovníci. To bude možné jen v případě, pokud se bude management starat o 

zlepšení kvality nejen výrobků, ale také lidského potenciálu. Proto manažeři musí projevit 

svůj zájem o sestavení systematických postupů a umožnit svým pracovníkům kurzy a 

školení v této problematice. 

Dalším potenciálním omezením, které je možno zmínit je absence hodnocení 

„nekvantifikovatelných dat“. Ne všechny informace je možné měřit a kvantifikovat. Pro 
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transformaci těchto dat je nutné využívat nástroje na bázi kolektivního přístupu. Především 

se pak jedná o nástroje, které jsou označovány jako „sedm nových nástrojů jakosti“.  

Přestože je často jakost zmiňována jako jeden ze základních parametrů ekonomické 

úspěšnosti dnešních firem, nabízí nám současná krize řadu zajímavých podnětů. V této 

souvislosti se lze zamyslet nad tím, zda neustále tlaky na zvyšování kvality všech procesů, 

neznamenají výrazný nárůst nákladů. Vlivem špatného pochopení základních principů 

řízení jakosti, tak může docházet k tomu, že tyto procesy budou znamenat paradoxně 

komplikaci jak pro výrobce tak zákazníka, což je proti všem principům řízení jakosti. Na 

druhé straně nutí ekonomické a globalizační tlaky velké společnosti k přesunovaní svých 

výrobních kapacit do levnějších oblastí. Podíváme-li se na některé výrobce a jejich 

celosvětovou migraci je nutné si položit otázku, jak je možné v těchto podmínkách zajistit 

požadovanou úroveň kvality. Situace je o to horší, pokud se jedná o silné nadnárodní 

společnosti, které mají díky své ekonomické síle, velmi málo přirozených tržních 

konkurentů. V těchto podmínkách již také nefungují přirozené tržní mechanizmy, které by 

zákazníky ochránily.        
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13. PŘÍLOHY 
 
 
Příloha č.1 – Vývojový diagram realizace zakázky ve strojním podniku 
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Příloha č. 1  
Příjem 

objednávek 
Konstrukce Technologie Výroba Odbyt 

 
 
         Začátek           
 
 
 
       Zakázka, 
         návrh 
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           Výrobní 
            postup         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
             Řezání 
 

 

 
                                       ano 
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           Montování 
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              dobrý ? 
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                Lze 
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            Balení 
 
 
             Expedice 
 

     
 

 Komunikace se 
zákazníkem 

Je možné najít 
kompromis ? 

Není – 
konec 

zakázky 


