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ABSTRAKT 

Možnosti zlepšení účinnosti mezioperační kontroly automobilových disků 

Bakalářská práce je zaměřena na popis a analýzu kontrol které probíhají napříč procesy, jež 

jsou využívány ve společnosti zabývající se výrobou hliníkových kol pro osobní automobily. 

Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu současného stavu kontrol, identifikovat slabá 

místa v procesech kontrol, tato slabá místa popsat a pokusit se stanovit nápravná opatření 

k zefektivnění těchto mezioperačních kontrol.      

V bakalářské práci je posuzována shoda průběhu kontrol s dokumentovanými postupy. Práce 

se zabývá problematikou přenášení vad nebo vadných produktů do dalších procesů i přes to, 

že tyto vady či produkty měly být zachyceny již v předešlém kroku. Analýza potvrdila 

důležitost správného naplánování počtu kontrolních míst, dodržování těchto kontrol a správné 

interpretace zákaznických požadavků. V závěru bakalářské práce byla popsána doporučení 

k odstranění slabých míst, ať už změnou, úpravou nebo posílením dané kontroly, a byla 

provedena studie vhodnosti použití metody kappa v rámci zefektivnění mezioperačních 

kontrol závislých na subjektivní klasifikaci. 

 

 

ABSTRACT 

Opportunities for improving efficiency of inter-operational kontrol of automotive disc 

Bachelor thesis is focused on describing and analyzing the checks are taking place across the 

processes that are used in the company which manufactures aluminium wheels for passenger 

cars. The aim of thesis was to analyze the current state of controls, identify weaknesses in 

control processes, to describe these weaknesses and try to establish corrective measures to 

streamline the inter-operational checks. The work is to be considered during the scrutiny of 

compliance with documented procedures. This work deals with transmission of defects or 

defective products to other processes, despite the fact that these defects or products should be 

recognized already in the previous step. Analysis confirmed the importance of proper 

planning of the number of checkpoints, compliance checks and the correct interpretation of 

customer requirements. Either at the end of bachelor thesis was described recommendations to 

eliminate bottlenecks, change, modify, or strengthening the inspection and study was carried 

out using appropriate methods to streamline the kappa inter-operational control dependent on 

a subjective classification. 
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ÚVOD 

 

V dnešním světě kdy, ať uvažujeme o produktech službách nebo informacích, nabídka 

všeobecně převládá nad poptávkou, globalizace pracovního a podnikatelského prostředí, je, 

co se používaných technologií, požadavků na čas a kvalitu týká, na nejvyšší možné úrovni, si 

podnikatelé, společnosti a přední manažeři nekladou již jen základní otázku „Jak na trhu 

uspět?“, ale zároveň i otázku „Jak si takový úspěch nadále udržet?“. 

V současnosti se setkáváme s celou řadou společností, vůdčími osobnostmi, produkty a 

dokonce i s celými odvětvími, které náhle vyrostou a posléze zcela pohasnou. Dokonce i 

kolosy společností typu GM, FORD, IBM a mnohé další procházejí dramatickými cykly 

mezi počínajícím kolapsem a obnoveným růstem. Podobá se to částečně kolu Štěstěny, kdy 

preference spotřebitelů, technologie, finanční podmínky a konkurenční pole se proměňuje 

den za dnem. V takto variabilním prostředí, kdy se nálady na trzích celého světa mění 

z hodiny na hodinu si úspěšné organizace uvědomují životně důležitou potřebu získat si 

nejen zákazníka ale hlavně jeho loajalitu a plnou důvěru [1].  

Nastává otázka, čím si oddanost a důvěru zákazníka získat. I tady si úspěšné organizace 

uvědomují, že to není jen otázka kvalitního výrobku nebo služby jako jednotky, ale, že je to 

otázka širšího pojetí kvality. Je to otázka kvalitně naplánovaného, provedeného a 

dodržovaného reprodukčního cyklu ať už se jedná o produkt či službu. 

Jednou z cest jak v dnešní těžké době přežít konkurenční boj a zajistit stálost nebo v lepším 

případě nárůst produkce je přejít z pozice toho, který své produkty nabízí a musí jejich 

kvalitu dokazovat do pozice toho, jehož produkty jsou vyhledávány a kvalita je brána jako 

samozřejmost. Jakým způsobem můžeme docílit totální kvality?        

Odpověď je jasná, „kvalitně zavedený systém jakosti“, který neplní jen funkci 

maximalizování spokojenosti a loajality zákazníků ale musí plnit i funkci minimalizování 

výdajů spojených s jakostí a tím pádem nárůstu zisků. Pokud vzrůstá zisk a současně 

snižujeme náklady na jakost, můžeme část zisku opětovně investovat do zlepšování kvality a 

uzavíráme tak kruh, který potřebujeme k přežití v dnešní, co do konkurence, těžké době.    

 

Otázkou „kvalitně zavedeného systému jakosti“ se zabývám i v bakalářské prácí, kde 

provádím analýzu vstupní, mezioperační a výstupní kontroly ve společnosti jejíž hlavní 

produkční činností je výroba hliníkových kol pro osobní automobily. Cílem bakalářské práce 
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byla analýza současného stavu a hledání, pokud jej zavedený systém potřebuje, možností 

zlepšení. 

Proces mezioperačních kontrol je ve společnosti považován za podstatný krok k eliminaci 

možností, že nekvalitní produkt se dostane do navazujícího procesu nebo k finálnímu 

zákazníkovi. Tím se ve velké míře může zabránit jak zbytečným nákladům investovaným do 

dalšího obrábění neshodného výrobku tak do ztrát, které vzniknou během reklamace. 

Bakalářská práce se skládá z několika částí, které jsou uspořádané v logickém sledu. V první 

fázi se zabývá dnešním pohledem na kvalitu, kde jsou popsány moderní principy popisované 

problematiky. Další část popisuje podnik samotný. Jedná se o nastínění historie, výrobního 

programu. V dalších částech jsou popsány možné vady, jenž na produktech mohou vznikat, 

způsoby odhalení těchto vad a samotný systém interních kontrol, které jsou zaměřeny tak, aby 

opravdu k odhalení stanovených vad došlo. Dále se bakalářská práce zabývá, odhalením 

slabých míst a navržením nápravných opatření, sloužících k eliminaci těchto slabých míst.  

 

V bakalářské práci jsou uplatněny poznatky získané během studia oboru Management jakosti 

na Fakultě materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, 

odborné literatury a profesní praxe ve společnosti, jíž se popisovaná problematika týká. 
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1.      MODARNÍ POHLED NA JAKOST 

 

Mezi manažery téměř všech našich i zahraničních organizací panuje v současné době 

poměrně vzácná shoda v pohledu na to, co to jsou tzv. kritické faktory úspěšnosti. Obvykle 

jsou v této souvislosti uváděny: jakost, náklady, čas a znalosti [2]. 

Pokud se zaměříme jen na jakost a náklady, zcela jistě nás napadne, že obojí by se mělo 

sledovat nebo alespoň kontrolovat. 

Pokud se organizace rozhodne aplikovat systém managamentu jakosti dle souboru norem ISO 

9000, nebo ISO/TS 16949 stávají se tyto normy pro organizaci závazným předpisem.  

Jedním ze čtyř hlavních procesů managementu jakosti vycházející z normy ISO 9000 je právě 

prokazování jakosti. Je zde stanoveno jako: Část managementu jakosti zaměřená na 

poskytování důvěry, že požadavky na jakost budou splněny[3]. 

Pokud chce tedy organizace tento požadavek splnit musí kontrolovat a monitorovat jakost 

vyráběných dílů. Slouží k tomu vstupní, mezioperační a výstupní kontrola. 

Hlavní náplní kontroly je monitoring skutečného stavu daných cílů, včasné zjištění neshod 

nebo odchylek od požadované jakosti. Součástí je i analýza vzniklých neshod a v neposlední 

řadě i návrh opatření, které by měly počet neshod snížit nebo v lepším případě zcela 

eliminovat. Současně je potřeba monitorovat náklady spojené s kontrolou jakosti. Je potřeba 

udržet v rovnováze náklady spojené s kontrolou a zisk z bezvadného výrobku. Je velice 

důležité si uvědomit, že náklady jsou důležitější než kvalita a kvalita je nejlepší strategií jak 

náklady redukovat, a to proto, že je jednodušší redukovat náklady, když je kvalita dobrá [12]. 

 

1.1.   Formy ověřování neshod 

 

Každý produkt má mnoho znaků kvality. Každá z těchto vlastností má svou vlastní hodnotu. 

Dnes je pro zákazníka důležité aby produkt byl maximálně užitečný, to znamená, že produkt 

musí plnit to, pro co byl vyprodukován, a měl by plnit i požadavky na kvalitu vztažené 

k účelu pro který byl vyroben [2]. 

Během výroby by se tedy měly kontrolovat a monitorovat hlavně vlastnosti, které zákazník 

požaduje. Tyto vlastnosti by měly být kontrolovány a porovnávány z hlediska požadovaného 

a skutečného stavu. 
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Společnost uplatňující koncepci ISO musí plánovat a uplatňovat procesy monitorování, 

měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné pro prokázání shody produktu, pro zajištění 

shody systému jakosti a pro neustále zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti 

[3]. 

 

Nesmíme ovšem zapomínat, že všechny fáze kontroly ve výrobě by měly být začleněny do 

výrobních procesů a měly by se s nimi logicky prolínat. Kontrola musí byt nastavena tak, aby 

nedocházelo ke zbytečným ztrátám časovým, materiálovým nebo energií. 

Na kontrolu jakosti musí bezprostředně navazovat proces řízení neshodných produktů [3].      

Cílem kontroly jakosti ve výrobě je: 

• Objektivně posoudit míru shody mezi požadavky a skutečností 

• Identifikovat odhalené neshody 

• Zabránit průniku neshodných produktů nejen až k odběrateli, ale na každý další stupeň 

zpracování 

• Zajistit technologickou kázeň 

• Odhalovat neshody ve výrobním procesu, které by mohly vést k výrobě neshodných 

produktů 

• Zpracovávat výsledky kontroly s cílem odhalit příčiny neshodných produktů a přijímat 

a realizovat opatření k nápravě 

V organizacích by měl být pro tento účel vytvořen úsek „kontroly jakosti“, který by měl být 

nezávislý na výrobě a neměl by být zodpovědný za úroveň dosahované kvality ale pouze za 

účinné a hospodárné odhalení neshodných výrobků a za včasné a věcné předání informací 

zodpovědným pracovníkům [2]. 

 

1.2.     Hodnotící kritéria 

 

Během vyhodnocení požadavků na kvalitu používáme následující typy hodnotících kriterií: 

1. Standardy – nejběžnější kritéria hodnocení 

� Obecné normy  

� Specifické požadavky – konkrétní hodnoty kterých má být dosaženo. Většinou se 

jedná o měřitelné veličiny  ( cm, litry, ks, °C, apod.) 
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2. Časové srovnání – posuzuje, jak se daný znak jakosti vyvíjí v sledovaném období 

s ohledem na vývoj za nějaké období. Tato analýza je cenná pro řadu poznatků o 

trendech vývoje, sezónních vlivech či anomáliích ve vývoji 

3. Konkurenční srovnání – za účelem kontroly používáme hodnoty, které v dané oblasti 

dosahuje konkurent 

Je potřeba pamatovat, že individuální zákaznické požadavky jsou nejdůležitější skupinou 

požadavků, na které je potřeba brát zřetel, během zavádění, řízení a aktualizace systémů 

kvality, obzvláště v automobilovém sektoru [13]. 

 

1.3.       Fáze činností ve vztahu ke kontrole 

 

Každá kontrola se dá rozdělit do dílčích činností, které jsou zpravidla chápány jako fáze 

kontroly, jejichž zabezpečením mohou být pověření různí pracovníci. Kontrolní činnosti mají 

tyto fáze [4]. 

• Požadavek na kontrolu 

� požadavek interního nebo externího zákazníka 

� legislativní požadavek 

� systémový požadavek (provozní, kdy následující činnost nesmí byt provedena 

bez předešlé kontroly) 

• Příprava na kontrolu 

� příprava dokumentace 

� příprava kontrolní a měřicí techniky 

� zaučení, zaškolení kontrolorů 

• Kontrola jakosti 

� vyhodnocení stupně shody 

� záznam zjištěného stavu 

� uvolnění / pozastavení 

• Řízení neshodných produktů 

� vyřazení 

� přepracovaní 

� dohoda se zákazníkem 

• Analýza výrobního procesu 

� provedení analýzy 
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� sepsání zprávy 

• Návrh a realizace nápravného opatření, kontrola účinnosti  

� je / není potřeba přijmout nápravná opatření  

� kdo a kdy provede nápravné opatření 

• Opakovaná kontrola / kontrola účinnosti 

� kdo a kdy vyhodnotí účinnost nápravných opatření 

Kontrolní činnosti jsou zobrazeny na obrázku 1. 
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1.4.   Současné přístupy v kontrole jakosti 
 
V dnešní době je již zcela problematické najít společnost, která by nesměřovala k modernímu 

postupu, který vychází z definice „ Jakost se musí vyrobit a ne vykontrolovat“. Proto většina 

podniků, které chtějí být konkurenceschopnými upustila od systému detekce a přešla na sice 

časově náročnější ale z hlediska kvality účinnější systém prevence. 

Systém prevence znamená, že rozhodujícím faktorem ovlivňujícím jakost výrobku je 

plánování jakosti (převedení odpovědnosti za jakost do předvýrobních etap). 

Nutností je proto najít cesty jak předejít možné nekvalitě a to jak vyrobených produktů tak 

použitých vstupů. Jednou s možností jak se již v předvýrobní etapě zaměřit na eliminaci vad 

je školení a vzdělávání zaměstnanců. Principielně se jedná o to, aby každý, jeden, 

zaměstnanec pochopil svou důležitost v procesu a aby si uvědomil potřebu omezení zmetků 

nebo vad během jeho vlastní práce. Takto vyškolený a kladně motivovaný zaměstnanec je 

nezbytnou součástí prosperující společnosti. Důležité je však to, že bude vyškolen a 

motivován ještě něž nastoupí do výrobního procesu. Pokud si toto firma uvědomí je potom 

jednodušší redukovat náklady spojené s mezioperační kontrolou.  

V oblasti výrobní, mezioperační, kontroly lze počet pracovníků kontroly jakosti redukovat: 

� přechodem od detekce k sebekontrole 

� zavedením a dlouhodobým užíváním statistické regulace procesu 

� uplatněním prvků automatizace kontroly [2] 

V případě potřeby zamezení použití nekvalitních vstupů, můžeme přesunout zodpovědnost na 

dodavatele a to jak: 

� kvalitním a funkčním systémem hodnocení dodavatelů 

� navázáním úzké spolupráce s dodavateli (partnerství) 

� nastolením dohod mezi odběratelem a dodavateli 

Dalšími velice důležitými a silnými nástroji v moderním přístupu ke kontrole jakosti jsou 

identifikace a sledovatelnost.  

Pokud budeme schopni ihned a přesně identifikovat daný produkt v daném procesu budeme 

taky schopni ihned a přesně stanovit zda-li produkt splňuje požadavky na kvalitu. Pokud  

budeme schopni přesně určit (vysledovat) tok produktu procesem (kdy, kde, kdo, jak, čím), 

jednak tím posílíme princip sebekontroly a jednak jsme schopni provést zpětnou analýzu. 

Konkrétní identifikační prvky se mohou lišit dle výrobního portfolia té či oné organizace, ale 

vždy musí být čitelné, trvanlivé a dle předepsaných specifikací.  
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Důležité je si uvědomit, že celý proces identifikace a sledovatelnosti je náchylný na chyby. 

Pokud do něj z velké míry vstupuje lidský faktor, je nezbytně nutný neustálý dohled a 

kontrola nastavených a předepsaných činností.     

 
 
2.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE ČNOSTI 
 
Společnost, ve které byla řešena tato bakalářská práce, vznikla v roce 1908 v původní podobě 

jako společnost zabývající se produkcí kol se dřevěnými loukotěmi pro automobil značky 

Ford Model T. Dnes je jednou ze špičkových firem zabývajících se výrobou hliníkových a 

ocelových kol pro osobní automobily, dodávky, komerční tahače a přívěsy či návěsy. 

Společnost vyrábí tři základní třídy výrobků: (I) odlévaná hliníková kola pro osobní 

automobily a dodávky, (II) sestavovaná kola nebo kola tvářená za studena pro osobní 

automobily a dodávky a (III) sestavovaná kola nebo kola tvářená za studena pro těžké tahače 

a přívěsy či návěsy. 

 

2.1.   Historie a vývoj systému jakosti společnosti na území ČR 

 

Výstavba výrobního závodu byla započata ve druhé polovině roku 1998 na zelené louce. 

Historicky první hliníkové kolo bylo v novém závodě odlito v rekordně krátké době, již 

20.3.1999. Oficiální výroba hliníkových kol byla započata 1.7.1999.  

Zákazníci společnosti, jimiž jsou přední výrobci automobilového průmyslu, tradičně vyžadují 

nejvyšší kvalitu dodávaných výrobků. Z tohoto důvodu společnost již od svého vzniku 

věnovala patřičnou pozornost vývoji systému jakosti. V průběhu několika let úspěšně 

absolvovala řadu certifikací: 

1999 - certifikace ISO 9002 – systém managementu jakosti 

         - certifikace VDA 6.1 – požadavky německého automobilového průmyslu 

         - certifikace QS 9000 - požadavky amerického automobilového průmyslu 

2000 - hodnocení Q1 od Fordu – pro nejlepší dodavatele 

2001 - certifikace ISO14001 – systém environmentálního managementu 

2002 - hodnocení A od Škoda Auto - pro nejlepší dodavatele 

         - hodnocení A od Renault – pro nejlepší dodavatele 

2003 - certifikace ISO TS 16949 – systém managementu jakosti 

Výrobní kapacita závodu je cca 2 mil. kol za rok a společnost v současné době zaměstnává 

cca 380 zaměstnanců. 
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Společnost dodává své výrobky zákazníkům po celém světě. Mezi největší zákazníky patří 

firmy Ford, Škoda, Volkswagen, Renault, Opel, Suzuki, DaimlerChrysler, BMW, Saab, Fiat, 

Peugeot, Dacia, Mitsubishi, Fiat, Smart. 

 

2.2.     Charakteristika výrobního procesu 

 

Výroba probíhá ve dvou samostatných výrobních halách. Nastavené procesy jsou totožné pro 

obě výrobní jednotky. Jedná se o výrobu hliníkových kol za použití nízkotlakých licích strojů. 

Výroba je realizována dle týdenního plánu strojů, na který navazuje plán rozmístění zápustek 

na licích strojích. Tyto plány jsou uloženy u vedoucího oddělení.  

Samotná výroba hliníkových kol je rozdělená do tří hlavních procesů: 

1. slévání (slévárna) 

2. obrábění (obrobna) 

3. lakování (lakovna) 

Každý z těchto tří základních procesů je následně tvořen dalšími dílčími subprocesy na které 

v logickém sledu navazují  kontrolní a monitorovací činnosti (vstupní, mezioperační a 

výstupní kontrola). 

 

2.3.1.   Proces slévání 

 

Proces slévání je prvním krokem během produkce hliníkových kol a probíhá na slévárně. Je 

tvořen třemi na sebe navazujícími subprocesy TAVENÍ – SLÉVÁNÍ – ŽÍHÁNÍ. Na každý 

subproces navazují kontrolní a monitorovací činnosti. Jelikož se jedná o produkt pro 

automobilový průmysl je proto kladen velký důraz na kvalitu, a jsou proto i velice četné 

kontrolní činnosti, viz. obrázek  2. 
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                                      Obr. 2 Procesní a kontrolní tok na slévárně 
 
 
 
 

 
ODLITÍ KOLA 

NA LICÍM 
STROJI 

 
TEPELNÉ 

ZPRACOVÁNÍ 

KONTROLA 
VSTUPNÍHO 
MATERIÁLU 

Vstupní Al slitina je dodávána ve formě 
cihel.  

 
TAVENÍ 

Probíhá v tavicích pecích. Proces je 
monitorován a v případě potřeby 
dochází k legování slitiny. 

ODPICH + 
ODPLYNĚNÍ 

Roztavená slitina se nalévá do pánve, 
následně se provádí odplynění (N2) a 
dále se pak slitina očkuje přidáním TiB. 

Z pánve se slitina přelije do udržovací 
pece, která je součástí licího stroje a za 
daných technologických podmínek se 
provede samotné odlití hliníkového 
kola.  

 
RTG 

KONTROLA 

Systémově je zde nastavená 100% 
kontrola, tzn. Každé kolo musí být 
zkontrolováno na rentgenovém 
pracovišti – eliminace vnitřních vad  

U kol, která to mají v technologickém 
postupu dochází k procesu žíhání. 

                  TAVENÍ  

              ODLÉVÁNÍ  

    ŽÍHÁNÍ  

kontrola obsahu plynu v 
tavenině 

Každou hodinu odebrán 
vzorek pro chemickou 
analýzu slitiny 

Provede se chem.analýza u 
každé dodané tavby a 
provede se záznam 

Na každém kole je 
provedená vizuální kontrola 
na pohledové vady + 
jednou za den je odebrán 
vzorek pro chem.analýzu 

100% kontrola kol na 
vnitřní vady + vizuální 
kontrola kol na pohledové 
vady + značení 

Po tepelném zpracování 
dochází ke kontrole tvrdosti 
kol + pro zpětnou 
identifikaci musí být kolo 
opět oraženo  

 KONTROLNÍ ČINNOSTI  VÝROBNÍ ČINNOSTI  

 
KONTROLA 

POHLED. VAD 
+ ORAŽENÍ 

Každé kolo musí být pro eliminaci 
pohledových vad zkontrolováno + musí 
být pro zpětnou identifikaci oraženo 
razníkem  

Vizuální kontrola kol na 
pohledové vady + označení 
razníkem 
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2.3.2. Proces obrábění 
 
Dalším krokem je proces obrábění, který probíhá na obrobně. Následuje ihned po tepelném 

zpracování. Operátor za žíhací peci naskládá kola, dle typu, do košů nebo palet a řidič VZV 

odveze tato kola do meziskladu nebo na obráběcí centrum, které daný typ kola obrábí. 

Samotný proces je tvořen dvěma subprocesy OBRÁBĚCÍ CENTRUM – ČISTICÍ LINKA. 

I tady jsou nastavené kontrolní činnosti, které mají na starost dohled na velice přísné 

zákaznické požadavky, viz. obrázek 3. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Obr. 3 Procesní a kontrolní tok na obrobně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KONTROLNÍ ČINNOSTI  OBRÁBĚCÍ 
CENTRUM  

 OBROBENÍ 
KOLA 
(robot) 

 
KONTROLA 

VYVÁŽENOSTI 

ČISTÍCÍ 
LINKA 

 
 MYCÍ LINKA 

 
HELIUM LEAK 

TEST 

    VÝROBNÍ ČINNOSTI  

Soustružení kola, odvrtání šroubových 
otvorů, odjehlení  

Kontrolu provádí stroj automaticky dle 
předem nastavených hodnot ve shodě se 
zákaznickými specifikacemi 

Vstupní pracoviště linky 

Automatická kontrola těsnosti kol 

Vizuální kontrola povrchových 
vad + vad v kalotách  

automatická 100% kontrola 
vyváženosti 

Kontrola ojehlení ventilku, 
kontrola značení kola, kontrola 
dosedací plochy a náboje  

100% kontrola s automatickým 
vyřazením zmetků 
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2.3.3. Proces lakování 
 
Posledním krokem ve výrobě hliníkových kol je proces lakování, kdy se na předem chemicky 

upravený povrch kola nanáší nátěrový systém. Proces lakování se skládá z  NAVĚŠOVÁNÍ – 

CHEMICKÉ PŘEDÚPRAVY – LAKOVÁNÍ – VÝSTUPNÍ KONTROLY. Součástí procesu 

lakování jsou i činnosti jako neutralizace v neutralizační stanici, včetně úpravy vody ze 

stříkacích kabin, systém likvidace odpadního vzduchu, atd. Těmito „podpůrnými subprocesy“ 

se bakalářská práce nezabývá. I zde jsou pro nastínění problematiky uvedeny toky materiálu a 

kontrolních činností, viz. obrázek 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Obr. 4 Procesní a kontrolní tok na lakovně 

 

 KONTROLNÍ ČINNOSTI     VÝROBNÍ ČINNOSTI  NAVĚŠOVÁNÍ 

CHEMICKÁ 
PŘEDŮPRAVA  

LAKOVÁNÍ 

VÝSTUPNÍ 
KONTROLA  

 
NAVĚŠENÍ KOL 

NA 
DOPRAVNÍK 

Kola po helium leak – testu jsou 
navěšována na dopravník a automaticky 
transportována do lakovacích kabin 

Součástí navěšování kol na 
dopravník je i vizuální kontrola 
kol 

Slouží k přípravě povrchu hliníkových kol 
před nanášením barev. Jedná se o 
kontinuální činnosti jako: předodmaštění, 
odmaštění, oplach vodou, deoxidace, atd. 

Samotné lakování je sledem dílčích 
činností. Je ale střeženým know-how firmy 
a proto jej nemůžu blíže specifikovat. 

VSTUPNÍ 
KONTROLA 

BAREV  

  
KONTROLA 
TLOUŠŤKY 

LAKU 

CELKOVÁ 
VÝSTUPNÍ 
KONTROLA  

Technik laboratoře provádí měření 
tloušťky laku, při zjištění odchylky 
informuje operátora lakovny, ten provede 
zásah. 

Řídí se interními předpisy pro 
uvolňování tekutých a 
práškových barev. 

Řídí se interními předpisy které 
tlumočí požadavky jednotlivých 
zákazníků. 

Před předáním výrobku 
k expedici provedou pracovníci 
výstupní kontroly vizuální 
kontrolu každého kola 
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3. SOUČASNÉ PŘÍSTUPY KE KONTROLE JAKOSTI PRODUKT Ů se zaměřením 

na odlitky ze slitin na bázi hliníku 

 

Hliník se vyrábí převážně tavnou elektrolýzou. Pro tuto metodu se používá převážně 

hliníková ruda zvaná BAUXIT Al 2O3  2 H2O (dihydrát oxidu hlinitého), jejíž obsah oxidu 

hlinitého je větší než 45 %. Hliník byl objeven v roce 1825 dánským fyzikem Hansem 

Christianem Oerstedem. Jeho atomové protonové číslo je 13, relativní atomová hmotnost 

26,98. Teplota tání čistého hliníku je 658 oC a teplota varu 2 500 oC. Obecně ale platí, že pro 

hliník a jeho slitiny je maximální provozní (výrobní) teplota 780 – 790 oC (nad touto teplotou 

dochází k přehřátí Al).  

Ke zlepšení mechanických vlastností se k hliníku přidávají některé jiné kovy. Pak mluvíme o 

tzv. slitinách. Slitiny hliníku se dělí na: 

� slitiny slévárenské 

� slitiny pro tváření  

 

 Slévatelnost hliníku a jeho slitin 

 

Obecně lze říci, že velmi dobrou slévatelnost vykazují ty kovové slitiny, které tuhnou při 

určité teplotě a ne v intervalech teplot. Nejlepší slévatelnost vykazují tzv. eutektické slitiny. 

Eutektikum ( viz. E v binárním diagramu, obrázek 5. ) je tuhá směs dvou látek, jejichž 

krystaly se vytvářely při tuhnutí společně.  
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 Obr.5 - Binární diagram Al-Si 
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V našem případě hliník ( Al ) a křemík ( Si ), mají při určité procentní hmotnosti stejnou 

teplotu tavení respektive tuhnutí. Slitiny jsou obvykle málo viskózní ( husté ), a proto zabíhají 

velmi dobře do formy, dokonale ji vyplňují, a poněvadž slitina tuhne při jedné teplotě, 

dochází k malému smrštění. To je také příčinou, proč eutektické slitiny nemají sklon 

k prasklinám za tepla.  

Příkladem eutektických slitin jsou AlSi s obsahem 10 až 13% Si, označované obchodní 

značkou „Silumin“. Pro výrobu kol ve společnosti jsou použity dva základní typy siluminů,  

AlSi7 a AlSi11. Pro výrobu je používána technologie nízkotlakého lití, kdy se níže popsané 

vlastnosti siluminů, potřebné pro výrobní účely, umocňují.  

Vhodnost slitin pro výrobu tvarových odlitků je závislá na jejich slévárenských vlastnostech. 

Mezi tyto vlastnosti patří:  

� zabíhavost - při odlévání musí tekutý kov dobře vyplnit formu 

� stahování – zmenšování rozměrů odlitku vzhledem ke kokile nebo krystalizátoru 

� smršťování - rozměrová změna, ke které dochází při ztuhnutí odlitku  

� sklon k trhlinám a prasklinám  

- trhliny se tvoří jen při tuhnutí, a to když existují současně dvě fáze – tekutá a 

tuhá.  

- praskliny vznikají za teplot podstatně nižších v důsledku pnutí v odlitcích během 

chladnutí [5]. 

 

  Odebíraní vzorků 

 

Základní podmínkou správných výsledků kontroly je, aby zkoušený vzorek plně 

charakterizoval zkoušený materiál. Proto počet i místo odběru vzorků jsou závislé na tvaru a 

technologii výroby polotovaru nebo hotového výrobku. Jiná pravidla platí pro odebíraní 

vzorků u kontinuální, a jiná u nekontinuální technologie. U válcovaných výrobků a u výkovků 

je třeba brat zřetel na směr tváření. U odlitků se často používají vzorky z nálitků připojených 

pro tento účel, ale ideální jsou vzorky odebírané přímo z odlitků [5]. 

Vzorky pro chemické analýzy se odebírají z tekutého nebo tuhého materiálu. Při odebírání 

vzorků v tekutém stavu nesmí dojít k znečištění vzorku třeba použitým nástrojem. Při 

odebíraní z tuhého materiálu je odběr obtížnější, protože pro zajištění reprezentativního 

vzorku např. z housek, musíme housky navrtat ze všech stran a následně třísky důkladně 

promíchat.  

    



 27 
 
 
 

 Kontrola jakosti odlitk ů 

 

Při kontrole jakosti odlitků se zjišťuje, zda vyhovují sjednaným technickým podmínkám.Vady 

odlitků mohou být zjevné nebo skryté. Zjevnou vadu odlitku můžeme zjistit při prohlídce 

neobrobeného odlitku okem nebo jednoduchými pomůckami. Skrytou vadu lze zjistit až po 

obrobení nebo za použití vhodných přístrojů či laboratorních metod [5]. 

Během výroby se nejdříve kontrolují zjevné vady jako: 

1. Vady tvaru 

� nezaběhnutí, zatekliny, zborcení 

2. Vady povrchu 

� trhliny, praskliny 

3. Vnitřní vady 

� bubliny, staženiny, řediny, vměstky 

4. Mechanické poškození odlitku, zapříčiněné např. neodbornou manipulací 

Mechanické vlastnosti se určují na zkušebních tyčích zvlášť litých, přilitých k odlitku, nebo 

přímo z odlitku odebraných [5]. 

 

 Vady odlitků ze slitin hliníku 

 

Během výrobního procesu ve společnosti lze s vysokou účinností jednoduchou vizuální 

kontrolou eliminovat vady tvaru, mechanicky zapříčiněné vady a vady povrchu. Proto je 

většina testů a zkoušek zaměřená na vnitřní vady odlitků. Kontrola vnitřních vad ve výrobcích 

z hliníku probíhá ve společnosti ve dvou úrovních. Pomocí RTG zařízení se kontroluje, zda-li 

se ve výrobku nenacházejí větší vady typu trhlin, prasklin, bublin, staženin, vměstků. Dále 

pomocí makro analýzy získáváme celkový přehled o krystalizaci, a pomocí mikro analýzy 

zjistíme podrobnosti o stavbě a jiných jednotlivostech struktury. 

Mezi nejčastější vnitřní defekty u výrobků zjištěné ve společnosti patří:  

� bubliny, viz. Obrázek 6 

� oxidy, viz. Obrázek 7  

� vměstky  

� staženiny 
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             Obrázek 6 – Bubliny                                                  Obrázek 7 – Oxidy 

            Obrázek 6 – Bubliny                                                     Obrázek 7 – Oxidy  

 

3.4.1. Bubliny, mikrobubliny  

 

Bubliny potažmo mikrobubliny jsou nejčastější příčinou vzniku poréznosti v materiálu. Jedná 

se o otevřené (povrchové) nebo uzavřené (vnitřní) dutiny ve stěně odlitku. Povrch bublin je 

zpravidla čistý, hladký a okysličený. [5] Nejsou-li bubliny viditelné prostým okem, nazýváme 

je mikrobubliny.  

Nejškodlivější pro hliník a jeho slitiny jsou vodík, vodní pára a kyslík. Vodík je jediným 

plynem, který se v hliníku dokonale rozpouští. Vodík je v hliníku rozpuštěn atomově. To 

znamená, že se jádra atomu vodíku (protony) zdržují na  místech mezi mřížkou atomu hliníku.  
Důvodem proč se vodík v tavenině objeví je obecně vlhkost potažmo reakce taveniny 

s okolím. Jedná se zejména o  

� výskyt redukční atmosféry v peci při tavení 

� vlhké kelímky, vyzdívka nebo nářadí 

� vlhké tavicí směsi 

� nevhodné umístění průduchů v kokilách a formách pro lití pod tlakem 

� nevhodně upravená nebo vlhká vnější chladítka 

Během krystalizace ( tuhnutí ) se proto z tekutého hliníku vylučuje právě vodík a vyvolává 

pórovitost odlitků. 

Rozpustnost vodíku ( H2 ) v tekutém hliníku je značná a vzrůstá rychle s teplotou, viz. 

obrázek 8. 
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                                         Obrázek  8 - rozpustnost H2 v Al 

 

Za účelem eliminace tvorby bublin se provádí tzv. profuk taveniny neutrálním plynem – 

dusíkem ( N2 ). Profukuje – li se tavenina hliníku dusíkem, a je-li v tavenině přítomen vodík, 

bude vodík pronikat do bublinek dusíku. Jelikož přitom bublinky dusíku odcházejí vzhůru, 

unášejí s sebou také vodík. Pro proces odplynění je optimální teplota 780 oC, neboť při vyšší 

teplotě dochází k rozpouštění N2 v tavenině a celý proces pak není optimální. 

 

3.4.2 Oxidy 

 

Hliník je v čistém stavu velmi reaktivní, na vzduchu se však rychle pokryje tenkou vrstvičkou 

oxidu Al2O3, která chrání kov před další oxidací. Oxidy se zanáší do kovu při přelévání 

taveniny, kdy vznikají turbulence. Oxidy aglomerují a vytvářejí korund (Al2O3), který se 

nedá z taveniny eliminovat, navíc k jeho základním vlastnostem patří mimořádná tvrdost a 

chemická odolnost.  

 

3.4.3 Vměstky  
 
Jsou to otevřené (povrchové) nebo uzavřené (vnitřní) dutiny ve stěně odlitku, vyplněné úplně 

nebo částečně kovovým nebo nekovovým materiálem. Příčinou vady mohou vměstky 

formovacích směsí (zadrobeniny), způsobené udrobením formy nebo jádra, použitím 

nevhodné formovací směsi apod. Vměstky mohou být také zbytky tavicí směsi, zoxidované 

kuličky ze slitin hliníku (broky), cizorodé kovové částice apod. [5]. 
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3.4.4 Staženiny 

 

Jedná se o otevřené nebo uzavřené dutiny ve stěně nebo na povrchu odlitku. Dutiny mají 

drsný nebo hrubě krystalický povrch. Příčinou vady jsou nejčastěji tepelné uzly (nahromadění 

materiálu), které nelze nálitkovat nebo opatřit vnějšími hladítky, nevhodná vtoková soustava, 

vysoká teplota lití nebo nevhodné použití postřiků při lití do kokil. [5] 

 

3.5.   Typy zkoušek 

 

Prvořadým úkolem zkoušení je určit vlastnosti polotovarů a na jejich základě rozhodnout 

jednak o vlastnosti daného polotovaru pro jeho konstrukční použití, jednak pro jeho další 

technologické zpracování [5]. 

Rozeznáváme  zkoušky za účelem 

- ohodnotit materiál a polotovar, zda-li splňuje předem dohodnuté technické specifikace 

- zjistit podklady pro konstrukci, výpočet, technologii a jiné možnosti použití 

Obecně pro zkoušení kvality produktů z hliníkových slitin se provádí zkoušky: 

1. mechanické  (dle ČSN 42 03 XX) 

� zkouška tahem, tlakem, ohybem, střihem, rázem, tečení, tvrdosti, atd. 

2. technologické (dle ČSN 42 04 XX) 

� zkouška lámavosti, střídavým ohýbáním, hlubokotažnosti, kroucením 

3. chemické (dle ČSN 42 05 XX) 

� chem. analýzy, určování obsahu plynů a oxidů, kapkový kvalitativní rozbor 

4. metalografické 

� metalografické a makroskopické zkoušky 

5. zkoušky bez porušení 

� zkoušky zářením, ultrazvukem, magnetoinduktivní, kapilární 

6. fyzikální měření 

� měření modulu pružnosti, vnitřního tření, el. odporu a vodivosti 

Pokud se ale zaměříme konkrétně na hliníkové kolo provádí se obecně jen zkoušky 

mechanické, chemické, metalografické a zkoušky bez porušení, konkrétně prozářením 

Rentgenovým zářením. 
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4. ANALÝZA PROCESU KONTROLY 

 

Jelikož se jedná o firmu jejíž výrobky směřují do průmyslového sektoru známého dnes jako 

automobilový průmysl, je celý systém kontroly jakosti ve společnosti nastaven tak, aby 

splňoval požadavky vycházející z norem ISO řady 9000, VDA 6.1, QS 9000 a ISO/TS 16 949. 

Jedná se koncepci managementu jakosti na bázi odvětvových standardů. Celý kontrolní 

mechanizmus se skládá ze vstupní, mezioperační a výstupní kontroly. 

Důvodem analýzy byla hypotéza, že interní kontrola během výroby není dostatečně nastavená 

a pokud ano, tak se nedodržuje důsledně. Analýza měla tuto hypotézu potvrdit nebo vyvrátit.  

 

Hlavním úkolem analýzy bylo:  

� definovat místa, kde je kontrola nedostačující  

� definovat místa, kde je kontrola prováděna nedůsledně 

� v případě potřeby navrhnout jiný systém nebo způsob provádění interních kontrol 

 

4.1.  Popsané (dokumentované) postupy – aktuální stav 

 

Celý systém jakosti ve společnosti vychází z koncepce technologických a kontrolních postupů 

(plánů) a  pracovních záznamů. Není to ovšem celá dokumentace. Celá řízená dokumentace 

týkající se řízení jakosti je rozdělena do čtyř vrstev, viz. obrázek 9, jedná se o: 

� Příručku jakosti 

� Směrnice, Pokyny 

� Pracovní postupy (technologické postupy, zkušební předpisy…) 

� Ostatní dokumenty (formuláře, záznamy….) 
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Jedná se tedy o známou „pyramidu“, ve které jsou popsány všechny činnosti jenž jsou ve 

společnosti prováděny ať už z hlediska kvality nebo použitých technologií.Tyto činnosti jsou 

podporovány prováděním interních auditů: 

- procesních 

- systémových 

- výrobkových 

Veškeré kontrolní činnosti je nutno rozdělit dle tří základních oblastí, a to dle místa (procesu), 

kde jsou prováděné. Činnosti a postupy kontrol jsou popsány ve směrnici S 405 Technická 

kontrola a řízení procesu zkušebnictví (laboratoře). 

   

4.1.1. Slévárna 

 

Na slévárně jsou kontroly zaměřené na kvalitu rozdělené do tří skupin, vstupní, mezioperační 

a výstupní kontrola. Níže jsou tyto skupiny podrobněji rozepsány. 

Vstupní kontrola 

1. Zaměstnanec expedice (řidič VZV), provádí kvantitativní kontrolu dodávky, 

přiložených dokumentů (atest) a vzorků dle kontrolního plánu (dále jen KP), viz. 

příloha 1 

2. Zaměstnanec metalurgické laboratoře provádí kontrolu kvality (chemickou analýzu 

dodané slitiny) dle KP, viz. příloha 1 

 

  Příručka jakosti 

      Směrnice, Pokyny 

     Pracovní postupy 

Ostatní dokumenty a záznamy 

Obrázek č. 9 – Struktura řízené dokumentace 
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Mezioperační kontrola 

1. Zaměstnanec provádějící zavážku tavící pece udržuje stanovený poměr ingotů a 

druhotného materiálu. Tato procedura je popsaná v technologickém postupu (dále jen 

TP). 

2. Kontrola teploty taveniny v peci je kontinuálně zaznamenávána standardním měřícím 

zařízením. 

3. Zaměstnanec provádějící legování slitiny postupuje dle TP. 

4. Kontrola obsahu plynu v tavenině je prováděna zaměstnancem metalurgické 

laboratoře dle KP, viz. příloha 1 

5. Zaměstnanec laboratoře provádí analýzu chemického složení taveniny v tavící peci v 

intervalech uvedených v KP, viz. příloha 1 

6. Zaměstnanec laboratoře provádí analýzu chemického složení taveniny v udržovací 

peci licího stroje v intervalech uvedených v KP, viz. příloha 1 

7. Operátor licího stroje provádí na začátku směny kontrolu parametrů licího stroje, tak 

jak je uvedeno v KP, viz. příloha 1 

8. Operátor licího stroje provádí nástřik odlitku pro uvolnění zápustky a namátkovou 

vizuální kontrolu vzhledu odlitku a provádí značení dle TP pro značení pro každý 

jednotlivý typ kola.  

9. Před započetím cyklu lití operátor kontroluje vzhled povrchu zápustky dle KP, viz. 

příloha 1 

 

Výstupní kontrola 

1. Všechna odlitá kola jsou podrobena 100% kontrole vnitřní struktury materiálu 

nedestruktivní metodou na RTG dle KP, viz. příloha 1 

2. Zaměstnanec slévárny provádí  vizuální kontrolu (ne)akceptovatelných vad dle etalonu 

vad a značení dle technologického předpisu pro značení kol. Záznamy se provádí dle 

KP, viz. příloha č.1 

3. Operátor za žíhací peci provádí dle KP za pomocí přenosného tvrdoměru kontrolu 

tvrdosti, viz. příloha č.1 

Nakládání se vzorky 

Vzorky jsou odebírány dle KP, viz. příloha 1 a plánů výrobkových auditů. Frekvence 

odebírání vzorků je uvedena v KP a plánu výrobkových auditů. Například: je-li uvedeno v 

kontrolním plánu odběr každého 10 000. kola pro tahovou zkoušku, následující den , kdy bylo 

vyrobeno 10 000. kolo, odebere zodpovědný zaměstnanec jedno kolo z palety rozpracované 
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výroby (na lakovně) s datem lakování 10 000. kola. Značení  vzorků se provádí dle 

zkušebních předpisů pro jednotlivé zkoušky.Vzorky jsou uchovávány dle typu zkoušky po 

dobu stanovenou předpisem - ZP-SL-xx. 

 
4.1.2. Obrobna 

 

Také na obrobně se kontroly zaměřené na kvalitu dělí do tří skupin, vstupní, mezioperační a 

výstupní kontrola. Níže jsou tyto skupiny podrobněji rozepsány. 

Vstupní kontrola 

1. Operátor před započetím první operace kontroluje viditelné vizuální vady dle etalonu. 

Mezioperační kontrola 

1. Laboratoř obrobny provádí měření obrobených kusů pro seřízení strojů dle KP, viz. 

příloha 2 

2. Operátoři obráběcích strojů provádějí vizuální kontrolu obrobených ploch, kvalitu 

odjehlení dle vystavených etalonů a dle KP vždy před započetím operace a po jejím 

skončení, viz. příloha 2 

3. Po osoustružení kola je proveden test vyvážení dle KP a na vyhovující kolech 

provedeno značení dle předpisu pro značení kol, viz. příloha 2 

4. V laboratoři obrobny je s četností danou KP prováděna kontrola házivosti, kontrola 

rozměrů dle KP a měření pro statistickou analýzu dle KP, viz. příloha 2 

 

Výstupní kontrola 

1. Po operaci He-LT (test těsnosti)  je prováděna vizuální kontrola povrchových vad dle 

KP a vystavených etalonů, viz. příloha 2 

Nakládání se vzorky 

Vzorky po proměření se ukládají na příslušné palety s koly (podle výsledku měření mezi 

dobrá kola a neshodná kola). Kola používaná pro uvolnění výroby na směně jsou uložena v 

laboratoři po dobu jedné směny, na následující směně jsou uložena na příslušnou paletu s koly 

(na dopravník před mycí linku ). Značení kol se provádí dle příslušných KP. 
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4.1.3.   Lakovna 

 

Rozdělení do tří skupin je obdobné i na lakovně. Skupiny jsou podrobněji rozepsané níže. 

Vstupní kontrola 

1. Obsluha navěšování provádí vizuální kontrolu navěšovaných kol dle PO LK  45-x, PO 

LK 01-x 

2. Uvolnění barev a materiálu pro předúpravu. 

Mezioperační kontrola 

1. Předák lakovny kontroluje automaticky sledované parametry předúpravy dle KP, viz. 

příloha 3 

2. Obsluha převěšování provádí vizuální kontrolu dle KP, viz. příloha 3 

3. Operátor, předák lakovny a technolog provádí kontrolu nastavení parametrů zařízení 

pro aplikaci práškového základního nátěru, základního tekutého laku, transparentního 

laku, vytvrzovacích pecí a chladícího tunelu dle KP, viz. příloha 3 

4. Operátor lakování provádí měření viskozity dle KP a TP, viz. příloha 3 

5. Obsluha provádí vizuální kontrolu práškového základu. 

6. Technik laboratoře provádí měření tloušťky laku a přilnavosti dle KP, viz. příloha 3 

7. Záznamy jsou prováděny dle KP, viz. příloha 3 

Výstupní kontrola 

1. Obsluha svěšování provádí vizuální kontrolu finálního výrobku dle požadavků 

jednotlivých zákazníků a dle KP, viz. příloha 3, dále provádí značení dle předpisu pro 

značení kol. 

2. Technik laboratoře provádí kontrolu tloušťky laku, kontrolu přilnavosti laku, kontrolu 

odolnosti vůči nárazu, kontrolu odolnosti vůči korozi, podkorodování, kontrolu 

odolnosti transparentního laku, zkoušku chemické odolnosti a kontrolu odolnosti vůči 

vodě dle KP, viz. příloha 3 a provádí uvolnění výrobní dávky. 

3. Technik zkušebny provádí zkoušku nárazem (Impact test), Fatique test a kontrolu pro 

zkoušku přetvárné práce, zkoušku nárazem na vnitřní ráfek (Inner impact test) dle 

příslušného KP, viz. příloha 3 

4. Na základě požadavku zákazníka je prováděna v laboratoří slévárny kontrola 

pevnostních vlastností, kontrola mikrostruktury a makrostruktury kola dle KP, viz. 

příloha 3 
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5. Shodná kola jsou po výstupní kontrole balena dle směrnice S 602 Manipulace, 

balení, skladování a expedice hotových výrobků a dle jednotlivých pokynů pro 

balení. 

Nakládání se vzorky 

Vzorky po testech se ukládají na příslušné palety s neshodnými výrobky. Frekvence odebírání 

vzorků je uvedena v KP a plánu výrobkových auditů. Například: je-li uvedeno v kontrolním 

plánu odběr každého 10 000. kola pro korozní zkoušku, následující den , kdy bylo vyrobeno  

10 000. kolo, odebere zodpovědný zaměstnanec jedno kolo z palety rozpracované výroby (na 

lakovně) s datem lakování 10 000.  kola. Kola použitá pro schvalování dílů musí být řádně 

označená a uložená na výstupní kontrole do doby schválení, mimo dobu nezbytně nutnou pro 

provedení zkoušek. Značení kol se provádí dle příslušných zkušebních předpisů (ZP). 

 
 
4.1.4. Pozastavení a znovu uvolnění výroby 

 

Plnou pravomoc pro pozastavení výroby, zajištění celkové jakosti procesu a výrobku při  

� Řízení neshodného výrobku          

� Rozhodování o jakosti výrobku 

� Pozastavení výrobku a výroby   

� Uvolnění do další výroby 

mají zaměstnanci stanovení  dle směrnice S 312 Eskalační matice a stop plán. Jsou to 

zejména generální ředitel, výkonný ředitel, ředitel pro jakost, inženýři jakosti, technologové a 

mistři na jednotlivých odděleních. 

Zásady pro znovu uvolnění sériové výroby jsou uvedeny ve směrnici pro řízení jednotlivých 

středisek S 211 Operativní řízení slévárny, S 212 Operativní řízení obrobny, S 213 

Operativní řízení lakovny. 

V sériové výrobě na slévárně, obrobně i lakovně je uchováván první vyrobený kus, který je 

použit k uvolnění do výroby. 

 

Pro řešení vzniklé neshody platí několik pravidel popsaných ve firemní dokumentaci. Platí 

tedy, že v případě, kdy je zjištěna neshoda musí být výrobek zařazen mezi opravy nebo jako 

zmetek. Neshodný výrobek musí být označen v souladu s interní směrnicí S 406 Identifikace 

výrobku . S výrobky označenými jako neshodné se nakládá v souladu s interní směrnici S 407 

Řízení neshodného výrobku. Veškeré neshody jsou zaznamenány do příslušných formulářů 

o neshodách. 
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4.2. Analýza používaných procesů kontroly 

 

Pro analýzu (zjištění) stavu, byly použity dva postupy.  

� Pro analýzu stavu kontrol na slévárně a obrobně byly porovnány činností jež jsou 

popsány v dokumentaci a jež jsou opravdu prováděny. Dále byla analyzována 

zmetkovitost za rok 2008.  

� Pro analýzu stavu kontrol na lakovně byl postup stejný, ale pro kompletnější a 

důkladnější popis stavu, zde byla provedena i analýza reklamací za rok 2008. 

 

4.2.1. Hodnota kola 

 

V prvním kroku, pro lepší znázornění zjištěného stavu, byly popsány náklady spojené 

s produkcí kola. Cílem není důkladné rozepisování přesných nákladových složek, ale spíše 

vztahů mezi náklady na dobré kolo a zmetek.  

Zpracovávané údaje a hodnoty v této části BP jsou oficiálními daty, získanými na oddělení 

kontrolingu, jedná se zejména o data pro graf podílu složení nákladů na kolo - viz. obrázek 

10, graf struktury procesních nákladů podle pracovišť – viz. obrázek 11, graf poměru 

neefektivně vynaložených a uspořených nákladů - viz. obrázek 12 a tabulku 1 – finanční 

ztráty na kolo dle oddělení. 

Pokud se blíže zaměřím na náklady spojené s produkcí kola, lze tyto náklady rozdělit na 

náklady spojené se vstupním materiálem a procesními náklady, viz.obrázek 10. 

 

 

    

 

 

 

 

                          Obrázek 10 – Podíl nákladů na vyprodukované kolo 

 

Z grafu je zřejmé, že 63% nákladů spojených s produkcí kola jsou náklady na vstupní 

materiály. Jedná se hlavně o hliník ale jsou zde započteny i legovací přísady. Dalších 37% 

procent pokrývají náklady spojené s procesy, které jsou pro výrobu využívány. Pokud se 

jedná o náklady spojené se vstupními materiály, není zde příliš velké pole pro úspory nebo 
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nějaká zlepšení. Proto bylo nutné zaměřit se a dále rozčlenit procesní náklady.  Na obrázku 11 

byla důkladněji rozepsaná struktura procesních nákladů podle pracovišť. Z grafu je patrné, že 

nejvyšší procesní náklady spojené s produkcí kola jsou na slévárně – 47%, následuje obrobna 

s 37%, dále pak lakovna s 16%.    

 

47%

37%

16%

slévarna obrobna lakovna

 

 

 

Dalším faktorem, který je velice důležitý pro další analýzu je určení hodnoty kola v Kč dle 

pozastavení (vyřazení) na daném oddělení, (finanční ztráta dle fáze vyřazení), viz. tabulka 1. 

Hodnoty zmetků jsou opět oficiální hodnoty, které byly získány na oddělení kontrolingu a 

které jsou společností používány pro měsíční, kvartální a roční hodnocení nákladů na jakost. 

 

Tabulka 1 - Finanční ztráta na kolo dle oddělení 
Zmetek dle oddělení Finanční ztráta  Kč  (rok 2008) 

Slévárna 137 
Obrobna 240 
Lakovna 305 
 
Můžeme vidět, že vstupní, mezioperační i výstupní kontrola je velice důležitá nejen jako 

detekční prvek ale i jako významný prvek v řízení úspor a celkových nákladů na vyrobené 

kolo. Pokud jsou ve firmě dobře specifikovány, nastaveny a hlavně dodržovány předepsané 

kontroly, jsou účinným nástrojem jak ve velké míře zabránit ztrátám finančních prostředků. 

Dalším faktorem ovlivňujícím náklady na (ne)jakost je, že i když jsou k dispozici data, nemají 

význam, pokud nejsou využívána tím správným způsobem. Dovednost s jakou firma sbírá a 

vyhodnocuje data, může znamenat rozdíl mezi úspěchem a krachem [10]. 

 

Obrázek 11  - Struktura procesních nákladů podle pracovišť. 
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4.3.  Zjištěný stav – fakta 

 

V první fázi jsem se snažil zmapovat, jak moc jsou předepsané postupy a nařízení 

dodržovány. Jako metodu provedení jsem volil „mini audity“, kdy jsem obcházel daná 

oddělení, dotazoval se operátorů na vykonávané činnosti a porovnával je s postupy 

předepsanými v KP. 

Pokaždé jsem se ptal, zda-li je kontrola předepsaná v KP opravdu prováděna, pokud ano 

zajímal mě přesný postup, četnost a forma záznamu. Pokud se z nějakého důvodu kontrola 

neprováděla, zajímaly mě důvody, proč se předepsaná kontrola neprovádí. Pokud to situace 

dovolila, používal jsem metodiku 5x proč. Možná by bylo účinnější použití diagramu rybí 

kosti, ale jelikož jsem pracoval sám a většinou jen s jedním operátorem, zdálo se mi použití 

diagramu rybí kosti zbytečně komplikované. 

Pro přehlednější formu budou zjištění prezentována opět dle oddělení. 

 

4.3.1. Zjišt ění na slévárně 

 

Pro analýzu stavu kontrol na slévárně byly porovnávány činností popsané v dokumentaci a 

činnosti, které se opravdu provádějí. Dále byla analyzována zmetkovitost za rok 2008. Pro 

lepší orientaci byla zvolena tabulková možnost zápisu a byly zapsány jen neshody, které byly 

během analýzy zjištěny, viz. tabulka  2. 

Tabulka 2 - Přehled zjištěných neshod na slévárně 

Výstupní 
kontrol a 

- 
slévárna  

Předepsané činnosti v KP Provád ěné činnosti 

1 
Všechna odlitá kola jsou podrobena 100% kontrole 
vnitřní struktury materiálu nedestruktivní metodou na 
RTG dle KP, viz. příloha 1 

 - programy jsou nastaveny pouze na 70% 
obvodu ráfku 
 - místo kde se paprsek pojí s ráfkem je  
kontrolováno jen v případě vysloveného 
požadavku zákazníka 

2 

Zaměstnanec slévárny provádí  vizuální kontrolu 
(ne)akceptovatelných vad dle etalonu vad a značení 
dle technologického předpisu pro značení kol. 
Záznamy se provádí dle KP, viz. příloha č.1 

 - neexistuje školení ani etalon na povrchové 
vady 
 - hodnocení vad je otázkou subjektivního 
názoru operátorů 

Pozn.: V tabulce jsou použité skutečnosti, které byly blíže prezentovány v kapitole 4.1.1. Slévárna-Výstupní 

kontrola 

Během analýzy bylo zjištěno, že během vstupní a mezioperační kontroly jsou dodržovány 

veškeré předepsané činnosti. Analýzou byly ale zjištěny nedostatky během výstupní kontroly. 

Nedostatky nebo nedodržování předepsaných postupů jsou zapsány v tabulce 2. Je zde 
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podezření, že se pravděpodobně jedná o špatnou interpretaci předepsané 100% kontroly 

výrobků na RTG zařízeních. V kontrolním plánu byla předepsaná 100% kontrola výrobků, 

v praxi se sice kontrolují všechny výrobky ale jen ze 70%. Otázkou je zda-li se plní to, co 

zákazník a následně KP vyžaduje. Dalším zjištěním bylo, že místo, kde se pojí paprsek 

s ráfkem (interně - přechody) je kontrolováno jen za vysloveného požadavku zákazníka. 

Pokud chceme jasněji specifikovat možné následky, musí být blíže popsán výčet pozastavené 

výroby, a to především podle typu vad. Pro tuto potřebu byla provedena analýza pozastavené 

výroby na slévárně za celý rok 2008. Data byla získána z databáze používané ve společnosti 

pro registraci zmetků. Do této databáze jsou data vkládána operátory dle předepsané formy a 

dle předem definovaného popisu vady, viz. obrázek 13. 
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Obrázek 13  - Zmetkovitost  na slévárně 

 

Shrnutí:  

Z obrázku je patrné, že v drtivé většině se jedná o technologické zmetky.  

Technologické zmetky jsou skupinou zmetků, které vznikají: 

� rozjezdem linky 

� opětovným nástřikem formy 

� úpravou formy 

� úpravou chlazení,  

obecně jsou sepjaty s technologií lití a není snadné je omezit, natož eliminovat. 
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Pokud se zaměříme na vady detekované na RTG, můžeme vidět, že druhou co do počtu, 

největší, skupinou zaznamenávanou operátory jsou vnitřní vady na ráfku. Z analýzy ale 

vyplývá, že ráfek není kontrolován po celém obvodu ale jen ze 70%, tzn., že celých 30% 

obvodu ráfku u všech kol nebylo zkontrolováno a kola mohla pokračovat do dalšího procesu. 

Otázkou je, kolik oněch 30% obvodu ráfku, představuje potencionální zmetky v dalších 

procesech. 

Během analýzy bylo zjištěno, že pokud je kontrolováno 70% obvodu ráfku, zmetkovitost 

představuje 17 869 kol za rok. Pokud budeme uvažovat, že ráfek kola je co do materiálového 

složení homogenní a důležitým předpokladem během výroby je i zaručení stejné mechanické 

vlastnosti po celém obvodu ráfku, pak tedy můžeme předpokládat i stejnou pravděpodobnost 

výskytu vady po celém obvodu ráfku. Z toho vyplývá, že 30% obvodu ráfku, který se 

nekontroluje přestavuje dalších 7658 kol, které nám mohou v dalších procesech způsobit 

finanční nebo materiálovou ztrátu. Pro ujasnění 7658 kol je jednodenní produkce slévárny. 

Jelikož se jedná o vadu, která bude s velkou pravděpodobností objevená během následného 

obrábění, bude kolo na obrobně vyřazeno do zmetků (dle analýzy na obrobně, viz. dále se 

jedná o - SL porezita ráfek 5 625 ks).  

Jedná se samozřejmě o teoretický výpočet, nicméně finanční rozdíl mezi zmetkem 

pozastaveným na slévárně (137Kč) a obrobně (240Kč) představuje 103 Kč. Což při počtu 

7658 činí 788 774 Kč / ročně. 

 

Normy zákazníků se zdají být, co do specifikace požadavků jasné. Otázkou je jak jsou tyto 

požadavky interpretovány u dodavatele. Definice 100% kontroly může znamenat: 

� že každý výrobek musí být na RTG zařízení zkontrolován a není podstatné, která část 

bude kontrolována 

� že výrobek bude kontrolován ve všech místech 

 

Co tedy říkají normy: 

Norma B54 2110 pro Peugeot a Citroen - Kola musí být podrobena jednotně, radioskopické 

kontrole celého disku, spojení ráfku s diskem a celého ráfku. Úrovně přijetí různých 

přípustných kazů jsou vyhodnoceny na radiografiích (viz příloha 1 § 4.1) podle následující 

tabulky a v závislosti na různých ověřovaných oblastech [15]. 

Norma PV 6601: 2005-07 pro VW - Rentgenová zkouška - na 100 % se provádí po 

segmentech na pohybujícím se kole pod různým směrem ozáření a zvětšení [16]. 
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Norma QV36026 pro BMW - Rentgenová zkouška bude provedena na rotujícím odlitém 

hliníkovém kole pod různými směry ozáření a velikostmi [17]. 

Pokud je v normě uvedeno, že má být ráfek kontrolován celý, znamená to po celém obvodu a 

ne, že se mají zkontrolovat všechna kola a společnost si může určit kolik procent z obvodu to 

bude.  

V normách jsou vždy přesně definovány: 

� Segmenty (místa) na kole (ráfek, paprsek, střed kola, přechody), které se musí 

kontrole podrobit  

� Mezní hodnoty u typů vad, které jsou pro zákazníka nepřípustné 

Obecně, vyjma norem B54 2110 pro PSA a PV 6601 pro VW, není v normách přesně 

definováno, co znamená 100% kontrola kola. Pokud se ale na problematiku podíváme ze 

strany zákazníka, není ani taková definice potřebná. Zákazník definuje segmenty (místa) a 

přípustné velikosti vad. Definuje taky, že kontrola má být 100%. Pokud zákazník v budoucnu 

objeví vadu, kterou specifikoval jako nepřípustnou v segmentu (místě), který byl definován, 

je to jasné porušení dohodnutých specifikací a tudíž právo k uplatnění reklamace.  

 

Dále se na RTG neprovádí 100% kontrola míst, kde se pojí ráfek s paprsky (přechody). Tato 

kontrola se provádí jen u zákazníků, kteří to vysloveně požadují. Jak ale v další analýze 

uvidíme, ve výsledcích z obrobny a lakovny je to jedna z nejčastěji detekovaných vad, která 

vyřadí kolo do zmetků. 

Další zjištěnou neshodou bylo, že neexistuje žádný etalon vad na pohledové vady a operátoři, 

kteří tuto kontrolu provádějí, nejsou ani žádným způsobem proškoleni. Tato kontrola je tedy 

založena na čistě subjektivním názoru každého operátora.         

 

4.3.2.  Zjišt ění na obrobně 

 

Pro analýzu stavu kontrol na obrobně byl zvolen stejný postup jako v případě slévárny -  tzn. 

porovnání činností, které jsou popsány v dokumentaci a činností, které jsou opravdu 

prováděny, viz. tabulka č. 3.  
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Tabulka 3 - Přehled zjištěných neshod na obrobně 

oddělení místo bod  

    

obrobna vstupní kontrola 1 � neexistují nebo nejsou používány etalony pro 

hodnocení vizuálních vad 

� operátoři nejsou prokazatelně proškoleni 

v otázce hodnocení povrchových vad 

mezioperační kontrola 2 � neexistují nebo nejsou používány etalony pro 

hodnocení vizuálních vad 

Pozn.: V tabulce jsou použité skutečnosti, které byly blíže prezentovány v kapitole 4.1.2.  Obrobna 

 

Provedená analýza ukázala, že operátoři na obrobně neprovádí vizuální kontrolu kola ani 

před, ani po obrábění. I zde, byly pro lepší znázornění, blíže specifikovány možné následky. 

Pro tuto potřebu byla provedena analýza pozastavené výroby na obrobně za celý rok 2008. 

Data byla získána z databáze používané ve společnosti pro registraci zmetků. Do této 

databáze jsou data vkládána operátory dle předepsané formy a dle předem definovaného 

popisu vady. 

Jelikož je na obrobně podstatně širší spektrum detekovaných vad, bylo zapotřebí se v první 

řadě zaměřit na typy vad, které se na obrobně v roce 2008 objevily, viz tabulka 4.    

Tabulka 4 – Vady které se vyskytly na obrobně v roce 2008, včetně kódového označení   

číslo vady  popis číslo vady  popis 
0 Technologický zmetek 22 Vyváženost 

1 Pohledová vada 23 DSP - vnitřní část ráfku kola 

3 Trhliny na náboji 24 DSP - v otvoru náboje 

4 Trhliny v upínacích otvorech 30 Netěsnost 

5 Sítko v krytce 32 SL- Zápustka 

6 Nadměrná deformace kola po žíhání 33 SL - Porezita - přechod pap/ráfek 

7 Stopy po vyrážečích 34 SL - Porezita - ráfek 

8 Pohled. vnitřní strana - vypadlý mat. 35 SL - Porezita - pohledovka 

9 Trhliny na dosedací ploše 41 Souosost otvorů 

10 Deformace - krytka měření 43 Tloušťka stěny ventilku 

11 Nálitek 44 Poloha ventilku 

12 Zápustka 45 Ulomený vrták 

13 Špatné odmrkvení 46 Drsnost odvrtaných ploch 

14 Pohledová vada - otlak 50 Seklé kolo 

15 Průměr otvoru náboje 51 Nedostatečně odjehlené kolo 

16 Průměr krytky 52 Zmetek po odjehlení 

17 Obvod dosedací plochy ráfku 53 Přebroušení 

21 Házivost     
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Dále byly určeny nejčastěji se vyskytující a nejvíce závažné vady, které byly za celý rok 2008 

na obrobně zaznamenány, viz. tabulka 5. 

Tabulka  5 – Počty vad dle kódů včetně % ukazatelů – obrobna  

číslo vady  počet % kumul %  
číslo 
vady počet % kumul %  

9 17092 22,72% 22,72% 8 198 0,26% 98,97% 
22 11011 14,64% 37,36% 43 178 0,24% 99,21% 
34 5625 7,48% 44,83% 45 108 0,14% 99,35% 
6 5411 7,19% 52,03% 12 106 0,14% 99,49% 
0 5319 7,07% 59,10% 14 105 0,14% 99,63% 
44 4485 5,96% 65,06% 50 96 0,13% 99,76% 
10 4426 5,88% 70,94% 41 68 0,09% 99,85% 
33 4358 5,79% 76,73% 16 27 0,04% 99,89% 
3 3724 4,95% 81,68% 46 25 0,03% 99,92% 
35 3060 4,07% 85,75% 24 24 0,03% 99,95% 
23 2885 3,83% 89,59% 51 12 0,02% 99,97% 
4 1803 2,40% 91,98% 11 9 0,01% 99,98% 
5 1708 2,27% 94,25% 52 6 0,01% 99,99% 
13 1272 1,69% 95,94% 21 4 0,01% 99,99% 
15 1028 1,37% 97,31% 30 4 0,01% 100,00% 
1 536 0,71% 98,02% 17 1 0,00% 100,00% 
7 274 0,36% 98,39% 53 1 0,00% 100,00% 

32 242 0,32% 98,71% suma 75231     

 

V tabulce 4 můžeme vidět celkem 35 definovaných typů vad, které se ve sledovaném období 

vyskytly a které operátoři zadali do sběrného systému. V tabulce 5 byla provedena sumarizace 

a byl proveden výpočet pro Paretovu analýzu, viz. obrázek 14. 

 

Obrázek 14 – Paretova analýza zmetků na obrobně dle typu vady 
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Z obrázku 14 i z tabulky 5 lze usoudit, že některé vady mají celkem zanedbatelný podíl na 

celkovou zmetkovitost. Proto byly dále analyzovány pouze typy vad, kde podíl zmetkovitosti 

přesáhl 1%. Paterův diagram se tak zpřehlednil a je lépe čitelný, viz. obrázek 15. 

 
Obrázek 15 – Paretova analýza zmetků na obrobně dle typu vady 

 
Shrnutí:  
 
Porovnání předepsaného (dokumentovaného) stavu poukazuje na nedodržování postupů 

předepsaných v KP. Operátoři na obrobně neprovádí vizuální kontrolu kola.  

Důvodem mohou být:  

� vysoké nároky na denní normu, kdy operátoři nemají dostatek času na provedení 

kontroly 

� monotónnost - rutinní práce, kdy se setkáváme s takzvanou profesní slepotou. 

Operátor po nějakém čase začíná vady přehlížet (dá se říci, že začíná být na vady 

imunní) a není schopen je detekovat.  

Z analýzy pozastavené výroby vyplývá, že v 80% případů byla kola vyřazena pro: 

� 9 – trhliny na dosedací ploše (17 092 ks) 

� 22 – (ne)vyváženost (11 011 ks) 

� 34 – SL porezita ráfek (5 625 ks) 

� 6 – nadměrná deformace kola po žíhání (5 411 ks) 

� 0 – technologický zmetek (5 319 ks) 

� 44 – poloha ventilku (4 485 ks) 

� 10 – deformace krytka – měření (4 426 ks) 
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� 33 – SL porezita přechod paprsek / ráfek (4 358 ks) 

� 3 - Trhliny na náboji (3724 ks) 

 

Cílem této analýzy bylo najít možná místa pro zdokonalení kontroly, zamezení dalšího 

zpracovávání zmetků a snaha  o úsporu, jak materiální tak finanční. Proto nebyly analyzovány 

důvody trhlin na dosedací ploše nebo zmetkovitost zaviněná nevyvážeností. Jedná se spíše o 

otázky technologické.  

Pro analýzu jsou zajímavé dvě skupiny zmetků, jež se mohly eliminovat už ve fázi výroby 

nebo kontroly na slévárně. Jedná se o skupinu s kódovým označením 34, 33 (porezita přechod 

paprsek/ráfek a porezita ráfek) a skupinu s označením 6, 10 (nadměrná deformace kola po 

žíhání a deformace – krytka měření). 

Skupina vad 34, 33  podporuje platnost hypotézy ohledně nedostatečné kontroly těchto znaků 

na slévárně, konkrétně na RTG zařízení. Skupina 34 a 33 čítá za rok 2008 celkem 9983 kol. 

Teoretickým výpočtem můžeme stanovit možnou finanční úsporu, pokud by byla kola 

zachycená už na slévárně, částka je opravdu zajímavá: 

    

9983 (počet kol s porezitou) x 103Kč (rozdíl mezi zmetkem detekovaným a pozastaveným na 

slévárně nebo obrobně) = 1 028 249 Kč 

Těchto 1 028 249 Kč může představovat ztrátu firmy z pohledu špatně nastaveného nebo 

nedodržovaného procesu kontroly. 

 

Pokud se jedná o skupinu vad 6 a 10, tedy deformace v důsledku žíhání, jsou to vady, které 

momentálně firma není schopná ovlivnit. Problém je v tom, že kola jsou vyráběna dle plánu a 

objednávek zákazníků, následně kontinuálně projíždí žíhací pecí bez ohledu na rozměr, typ, 

design, atd.  

Proto jsou některé typy kol vystavené delšímu žíhacímu cyklu, než by z technologického 

pohledu měly být. To má za následek deformace. Pokud by se ale našel způsob jak proces 

žíhání zefektivnit, jednalo by se opět o nemalou úsporu vynaložených prostředků. 

Je potřeba připomenout, že operátoři na obráběcích centrech jsou povinní provádět vizuální 

kontrolu kol, ale ani tady nejsou používány etalony a operátoři nejsou prokazatelně školení 

v problematice povrchových (vizuálních) vad.  Vyhodnocení, zda-li je kolo bez vady, je čistě 

subjektivním názorem operátora. Je zde velice pravděpodobné, že kola, která mohla být 

vyřazena na pohledové vady již nyní, jsou posílána do navazujícího procesu, tedy na lakovnu.    
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4.3.3.  Zjištění na lakovně 

 

Pro analýzu stavu kontrol na lakovně byly  porovnány činnosti, jež jsou popsány 

v dokumentaci a jež jsou opravdu prováděny. Zmetky na lakovně jsou zadávány do systému 

dle kódového znaku, tyto znaky jsou uvedeny v tabulce 6. Následně byla v tabulce 7 

provedena sumarizace a výpočty pro Paretovu analýzu. 

Tabulka 6 - Popisy kódů vad na lakovně 

číslo vady popis číslo vady popis 

0 Technologický zmetek 33 SL - Porezita - přechod pap/ráfek 

1 Pohledová vada 34 SL - Porezita - ráfek 

6 Nadměrná deformace kola po žíhání 35 SL - Porezita - pohledovka 

9 Trhliny na dosedací ploše 51 Nedostatečně odjehlené kolo 

12 Zápustka 52 Zmetek po odjehlení 

13 Špatné odmrkvení 53 Přebroušení 

14 Pohledová vada - otlak 63 Nečistoty v laku 

23 DSP - vnitřní část ráfku kola 64 Kapky stříbra 

30 Netěsnost 67 Jiné 

32 SL- Zápustka 68 Druhý odlak 

 

 

Tabulka 7 - Počty vad dle kódů, včetně procentuálních četností - lakovna 

číslo vady počet % kumul % 
33 17347 30,24% 30,24% 
35 14711 25,64% 55,88% 
67 10911 19,02% 74,90% 
14 5358 9,34% 84,24% 
53 3800 6,62% 90,86% 
32 3674 6,40% 97,27% 
68 336 0,59% 97,85% 
0 320 0,56% 98,41% 
52 316 0,55% 98,96% 
34 292 0,51% 99,47% 
12 110 0,19% 99,66% 
51 102 0,18% 99,84% 
9 33 0,06% 99,90% 
23 32 0,06% 99,95% 
13 9 0,02% 99,97% 
1 8 0,01% 99,98% 
30 6 0,01% 99,99% 
63 1 0,00% 100,00% 
64 1 0,00% 100,00% 
6 1 0,00% 100,00% 

suma 57368     
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V tabulce 7 můžeme vidět celkem 20 definovaných typů vad, které se ve sledovaném období 

vyskytly a které operátoři zadali do sběrného systému. Z těchto dat byla provedena Paretova 

analýza, viz. obrázek 16. 

 

 

 

Shrnutí:  

Z analýzy pozastavené výroby můžeme vidět, že v  80%  případů byla kola vyřazena z těchto 

důvodů: 

� 33 – SL porezita přechod paprsek / ráfek (17 347 ks) 

� 35 – SL porezita pohledová část (14 711 ks) 

� 67 – jiné (10 911 ks) 

� 14 – pohledová vada, otlak (5358) 

I na lakovně se firma potýká s problémem porezity. Je to další nález, který podporuje 

hypotézu o nedostatečné kontrole na předchozích odděleních. 

Na lakovně tyto kontroly probíhají ve třech krocích. Kola jsou kontrolována během 

navěšování do lakovací linky, následně se kontrolují po vypálení práškového základu, dříve 

než je kolo posláno na nástřik vrchní vrstvy čirým lakem a dále se kolo kontroluje na výstupní 

kontrole, která přímo navazuje na lakovnu. Pokud si i zde, jen pro ukázku spočteme finanční 

ztrátu z nejakosti, jež mohla být detekována již v předchozích fázích produkce opět dojdeme 

k velice zajímavému číslu. Rozdíl mezi zmetkem pozastaveným na slévárně a lakovně je 

           Obrázek 16 – Paretova analýza zmetkovitosti na lakovně 
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v této fázi již ve výši 168 Kč, tzn. při celkovém počtu 17 347 ks se jedná tedy o možnou 

ztrátu 2 914 296 Kč / rok 2008. 

I v případě jen 50%  úspěšnosti detekce této vady na slévárně by mohla být finanční úspora 

poměrně veliká. 

Toto jsou ztráty interní zmetkovitosti. Dalším podstatným faktorem, jenž negativně ovlivňuje 

ziskovost firmy formou vyšších nákladů, dobropisů, nebo v teoretické rovině ztrátou důvěry 

firmy a tím i možnosti neúčastí na nových projektech, jsou zákaznické reklamace a následné 

zákaznické hodnocení.  

Proto byla dále provedena analýza reklamací za rok 2008, která měla za úkol popsat, co 

všechno firmě uniká výstupní kontrolou na lakovně, a je tedy zachyceno až u zákazníka.   

 

4.3.4.  Analýza reklamací za rok 2008 

 

Data, jež byla v analýze použitá, jsou oficiální data získána z přehledu reklamací za rok 2008, 

který společnost používá pro monitorování reklamací.  

Data byla nesumarizována a seřazena do tabulky 8. Rozdělení vad je sjednoceno dle typu 

vady, pro kterou byla reklamace uplatněna. Dále byl proveden výpočet nákladů na danou 

vadu a dle toho byl sestrojen Paretův diagram, viz. obrázek 17. 

 

   Tabulka 8 - Přehled reklamací za rok 2008 

 

 



 50 
 
 
 

 

Obrázek 17 – Paretova analýza reklamací za rok 2008 

 

Z Paretova diagramu lze vyčíst, že 80% všech zaevidovaných reklamací je úzce sepjato 

s lakovnou, jedná se o: 

� kumulativní reklamace ( obecně lakýrnické problémy) 

� vady laku (odřeniny, nečistoty pod lakem, potečeniny, rýhy) 

� poškrábané (kolo) 

Z výsledku Paretovy analýzy lze dojít k závěru, že naprostá většina reklamací má původ v 

pravděpodobně nedostatečné výstupní kontrole. Až 73% reklamací je posuzováno jako vady 

laku a poměrná část reklamací uvedena jako kumulativní, zahrnuje právě vady laku, odřeniny, 

nečistoty pod lakem atd. 

Přehled nákladů, které vznikly firmě v rámci reklamací uvádím v přehledu reklamací za rok 

2008, viz. obrázek 18. 
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Obrázek 18 – Náklady na reklamace za rok 2008 

V grafu byly uvedeny náklady na reklamace v jednotlivých měsících a součet všech nákladů 

na reklamace za rok 2008. Na vedlejší ose y lze porovnat, kolik procent nákladů na jakost 

bylo na reklamace vynaloženo. Náklady na reklamace za rok 2008 se vyšplhaly na více jak 

1,4 mil Kč, což v průměru činí téměř 120 tisíc Kč na jeden měsíc. 

V kontextu nákladů na jakost byl zde uveden i procentuální vztah prostředků vynaložených na 

prevenci a detekci vad, viz. obrázek 19. 

Jak můžeme na obrázku 19 vidět, náklady na prevenci jsou dlouhodobě pod 10% celkových 

nákladů na jakost, průměrně se jedná o 7,2% celkových nákladů na jakost za jeden měsíc. 

Do nákladů na prevenci ve společnosti jsou započítávány náklady na: 

� Správu a administrativu 

� Školení zaměstnanců a dokumentaci 

� Pojištění a poradenství 

� Náklady spojené s SPC 

Pokud zde budeme uvažovat o důležitosti  předvýrobních etap na výslednou jakost, nesmíme 

zapomínat, že všechny tyto činnosti potřebují nějaké zdroje. Otázkou je zda-li 7,2%  

z celkových nákladů na jakost investovaných do prevence je opravdu dostačující.  
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Obrázek 19 – Vývoj prostředků na prevenci a detekci vad 

 

V případě kdy chce firma v předvýrobních etapách maximalizovat možnosti prevence, měla 

by na prevenci vynakládat dostačující množství prostředků.  

Pokud se do prevence započítává i systematické školení zaměstnanců, mělo by se také 

nějakým způsobem vyhodnocovat účinnost těchto školení. Jak je z předešlých procesních 

analýz vidět, jsou v rámci mezioperačních kontrol na všech odděleních předepsány vizuální 

kontroly, které by se měly logicky opírat o etalony vad. Jak ale zajistit a vyhodnotit, zda 

zaměstnanci, kteří hodnotí kvalitu kol, mají na (ne)kvalitní výrobek nebo dokonce na daný typ 

vady jednotný pohled? Jedním ze způsobů jak toto hodnotit je, metoda, popsaná v kap. - 5.0.  

STUDIE SYSTÉMŮ MĚŘENÍ.  

 

4.4. Návrh a doporučení na zlepšení 

 

Cílem bakalářské práce byla analýza situace ve společnosti a hlavně snaha o nalezení  

možností zlepšení účinnosti mezioperační kontroly automobilových disků. Nyní se pokusím 

v reakci na zjištěný stav navrhnout doporučení, která by dle mého názoru mohla přispět 

k zlepšení účinnosti vstupní, mezioperační i výstupní kontroly na jednotlivých odděleních a 

k zefektivnění celého výrobního procesu. Doporučení budou uváděná dle oddělení. 
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Doporučení na slévárně: 

1. Dodržovat kontrolu ráfk ů na RTG v předepsaném rozsahu – tzn. 100% 

2. Provádět 100% kontrolu přechodů paprsek / ráfek 

Z analýz, které proběhly je zřejmé, že značný počet zmetků zachycených na obrobně i 

lakovně je zcela jistě zapříčiněn nedostatečnou kontrolou na slévárně, konkrétně na RTG 

zařízeních. Pokud by firma do budoucna uvážila úpravu programů a provozních taktů na RTG 

zařízeních mohlo by se jednat o celkem významnou úsporu nákladů na nejakost. Pokud by se 

výrobky opravdu kontrolovaly stoprocentně, tak jak to požadují zákazníci a tak jak to definují 

interní předpisy společnosti, tzn. celý obvod ráfku, přechody mezi paprsky a ráfkem jednalo 

by se o úsporu energií, materiálů, lidských zdrojů a taky času. Dle mého názoru se zde jedná o 

největší prostor pro hledání a řízení úspor ve společnosti. 

3. Vytvořit etalon vad (např. formou dokumentu s fotografiemi), kde budou přesně 

specifikované vady, jež není možné v dalším procesu obrábění nebo lakování 

eliminovat 

V situaci, kdy do procesu vstupuje lidský faktor, musí být jasně a zřetelně specifikováno co je 

z hlediska kvality produktu přípustné a co není přípustné. Jednoduchým a velice rychlým 

nástrojem jak tyto informace předat zaměstnancům, je vizualizace. Etalony vad jsou do jisté 

míry vizualizací toho, co je a co není přípustné. Ve chvíli, kdy takové etalony vad zavedeme 

usnadníme tím práci zaměstnancům a do značné míry předcházíme problémům v situaci, kdy 

se zaměstnanec necítí být dostatečně kompetentní pro vyslovení názoru.    

4. Provádět školení operátorů zaměřené na nejčastěji se vyskytující povrchové vady 

Povrchové vady se můžou v měnit v čase. Závisí hlavně na designu a technologii výroby kola 

a proto je velice nutné provádět periodická školení, během kterých je potřeba zaměřit se 

hlavně na momentální situaci ve výrobě. 

5. Zlepšit (urychlit) informa ční tok ohledně momentální situace kvality kol 

v následných procesech 

Informace jsou nejdůležitějším nástrojem pro rozhodování a řízení, proto bych zde doporučil, 

klást větší důraz na okamžité předávání informací mezi odděleními. Je to prostor pro 

eliminaci značných ztrát zapříčiněných liknavostí pracovníků na vedoucích místech. 

6. Soustředit se na obecné vzdělávání pracovníků v otázce kvality, hlavně v otázce 

samokontroly a vlivů nekvalitně provedené samokontroly 

V praxi se často setkáváme s tím, že zaměstnanci společnosti jsou proškolení v problematice 

BOZP a PO ale opomíjí se školení ohledně managementu kvality. Nemám zde na mysli 
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sáhodlouhé povídání o historii a kapitolách z norem ale věcné a stručné nastínění 

problematiky, principů a zákonitosti v otázce řízení kvality.  

7. V pravidelných časových intervalech prověřovat kompetenci a způsobilost operátorů 

(Cohenovo kappa ) 

Principem, hodnocením a vyhodnocením systémů měření metodou srovnáváním se zabývám 

zvlášť v kapitole 5.0. - STUDIE SYSTÉMŮ MĚŘENÍ , a to z důvodu, že dle mého názoru se 

jedná o velice jednoduchý ale účinný nástroj jak vyhodnotit účinnost používaného systému 

kontroly. 

 

Doporučení na obrobně: 

1. Zorganizovat pracovní tým (Kaizen, Six sigma, kroužek jakosti, apod.) se zaměřením 

na problematiku trhlin na dosedací ploše 

Z analýzy je zřejmé, že problém trhlin na dosedací ploše se co do počtu zmetků za rok 2008 

na obrobně podílí největší částí, a to cca 23% což odpovídá 17 092 ks výrobků. Společně 

s trhlinou na náboji (jedná se o vady na středu kola), kde je vliv 4,95% což odpovídá 3724 ks 

výrobků představuje největší skupinu vad zaznamenaných v roce 2008. Bylo by proto vhodné 

vytvořit nějaký mezioborový tým, který by se mohl problémem zabývat hlouběji. 

2. Zvýšit tlak na oddělení slévárny a celkově na management v otázce nastavení a 

dodržování kontrol na RTG zařízeních na slévárně 

Tento bod by měl být zařazen jako obecné doporučení pro vedení společnosti, nicméně 

vlastníkem procesu, který je danou problematikou nejvíce zatížen je oddělení obrobny. Proto 

jsem toto doporučení uvedl zde. Jedná se o to aby se vedoucí obrobny, technologové, mistři a 

předáci více snažili upozorňovat na problém a řešit ho s účastí managementu systémově. 

3. Zefektivnit řízení žíhací pece 

Opět bych tento bod měl směřovat spíše jako obecné doporučení pro vedení společnosti ale i 

zde tento problém nejvíce zatěžuje oddělení obrobny. Tok kol přes žíhací pec, jako jeden 

z nejdůležitějších nástrojů ovlivňující velké množství mechanických vlastnosti, není 

dostatečně dobře řízen. Dochází tak k tomu, že některá menší kola jsou procesem žíhání 

deformována, naopak pro některá větší kola je proces žíhání mírně nedostačující. Cíleným 

řízením žíhacího procesu by tak šlo předejit jak vadám typu deformace, tak zlepšení 

mechanických vlastností u řady typů kol. 

Další doporučení jsou totožná s doporučeními na slévárně. Komentář proto vynechám jelikož 

by byl zcela stejný.  
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4. Vytvořit etalon vad (např. formou dokumentu s fotografiemi), kde budou přesně 

specifikované vady, jenž nejsme schopni v dalším procese lakování eliminovat 

5. Provádět školení operátorů zaměřené na nejčastěji se vyskytující povrchové vady 

6. Zlepšit (urychlit) informa ční tok ohledně momentální situace kvality kol 

v následných procesech 

7. Soustředit se na obecné vzdělávání pracovníků v otázce jakosti, hlavně v otázce 

samokontroly a vlivů nekvalitně provedené samokontroly 

8. V pravidelných časových intervalech prověřovat kompetenci a způsobilost operátorů 

(Cohenovo kappa ), viz. kapitola - 5.0. STUDIE SYSTÉMŮ MĚŘENÍ 

 

Doporučení na lakovně a výstupní kontrole: 

1. Analýza na lakovně ukázala, že hlavní problémy v oblasti vad a zmetkovitosti se kterými 

se lakovna potýká, jsou zapříčiněny nedostatečnou detekcí vad v předešlých procesech. To 

znamená, že pokud by se mezioperační kontrola na slévárně a obrobně zlepšila, je zde 

veliký potenciál pro značnou eliminaci problémů na lakovně samotné.  

2. Myslím si, že značný vliv na zmetkovitost na lakovně by mohla mít kvalitnější 

informovanost všech pracovníků napříč odděleními ohledně vad a zmetků v jednotlivých 

procesech a náklady s tím souvisejícími a taky důraznější zaměření na samokontrolu, jako 

na jeden velice silný nástroj řízení jakosti. 

Jelikož na oddělení lakovny přímo navazuje výstupní kontrola dovolím si i zde navrhnout pár 

doporučení na zlepšení. Toto doporučení vyplývá z analýzy reklamací za rok 2008. 

Jakkoli jsou analýzy  reklamací velice  zavádějící a zkreslující, je to jeden z informačních 

kanálů o stavu produktů. 

Dle závěrů z analýzy reklamací soudím, že hlavním problémem výstupní kontroly je 

pravděpodobně ne příliš šťastná organizace oddělení. Během analýzy jsem se dotazoval 

zaměstnanců na výstupní kontrole s jakými problémy se nejčastěji potýkají. Většina 

dotazovaných odpověděla, že největším problémem na oddělení výstupní kontroly je častý 

podstav (nedostatek) zaměstnanců. Ostatní zaměstnanci musí provádět kumulativní operace 

(ukládání kol na palety, balení palet, navážení balicích pomůcek, atd.)  a nemohou se tak plně 

věnovat předepsané kontrole výrobků. Většina, až 85% důvodů reklamací jsou vady laku, 

kumulativní reklamace (obecné lakýrnické problémy), poškrabané kola a nečistoty pod lakem. 

Mezi kumulativní reklamace jsou započítávány různé potečeniny, nečistoty v laku, rýhy pod 

lakem nebo v laku, atd. Jak je vidět jsou to vady, které by měly být zachyceny na oddělení 

výstupní kontroly. Jako další doporučení zde uvedu, provedení denního snímku vytížení 
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zaměstnanců. Určitě by zde byla žádoucí i informace kolik času má jeden zaměstnanec na 

kontrolu jednoho kola. 

 

5.0.  STUDIE SYSTÉMŮ MĚŘENÍ -  metodou srovnáváním 

 

Většina procesů měření v průmyslu spoléhá na měřidla, váhy, mikrometry, nebo jiná zařízení, 

která provádějí přímá měření fyzikálních vlastností výrobku. Různé metody měření byly 

vyvinuty, aby účinně řešily tyto druhy měření. Existuje však mnoho situací, kdy pro 

vyhodnocení musíme využít subjektivní klasifikace nebo hodnocení ze strany lidí. Příklady 

tohoto jsou poměrně běžné v průmyslu ale třeba i ve sportu:  

� Klasifikace kvality tkaniny  

� Klasifikace oděvů jako dobrý nebo špatný  

� Kvalita bourbonu přepočtená na stupnici 1 až 100  

� Klasifikaci na přítomnost nebo nepřítomnost určité vlastnosti vína  

� Hodnocení manévrovatelnosti automobilu na stupnici  1 až 5    

Co se podílí na  těchto hodnoceních, jsou kvalitativní kritéria, která jsou buď obtížně nebo 

zcela nedefinovatelná. Není zde žádný způsob, jak získat skutečné skóre kvality bourbonu 

nebo vína, ale vyškolení posuzovatelé je mohou hodnotit a třídit s pozoruhodnou precizností. 

Jiné hodnocení, jako je klasifikace kvality tkaniny, nějaká kritéria hodnocení má, je ale 

potřeba říci, zda taky všichni posuzovatelé používají stejné definice pro klasifikaci. V těchto 

situacích se totiž jedná o tak zvaná diskrétní data (atributy) a je zapotřebí jiný přístup k 

hodnocení kvality systému měření. Pro posouzení účinnosti klasifikace nebo vyhodnocení, 

musí být, toto hodnocení, provedeno více než jednou, a více než jedním posuzovatelem. 

Pokud existuje výrazná shoda mezi posuzovateli, existuje možnost, i když bez záruk, že 

hodnocení jsou přesná. V případě, že shoda mezi posuzovateli není výrazná, je účelnost 

hodnocení velmi omezená. Jak můžeme zajistit, že více posuzovatelů bude mít během procesu 

klasifikace stejný pohled na řadu specifikací nebo vlastností? Psychologové a statistici, 

zejména v průmyslu, byli konfrontováni s problémy těchto typů měření mnoho let a vyvinuli 

několik ukazatelů pro řešení těchto situací. Existuje skupina technik, která může být využitá 

pro účinné vypořádání se s většinou situací, které se v průmyslu mohou vyskytovat. Pro 

klasifikaci diskrétních dat (atributů), se jako nejvhodnější jeví metoda kappa. 

Vzhledem k tomu, že metoda kappa je využívána pro hodnocení kategoriálních dat, nepracuje 

s předpokladem, že hodnocení bude rovnoměrně rozloženo v celém možném spektru, jinými 

slovy, některé kategorie mohou být použité častěji než ostatní [7].  
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Pro použití metody kappa by měly být splněny tyto předpoklady: 

� jednotky (vzorky) musí být nezávislé 

� posuzovatelé provádějí klasifikaci nezávisle 

� kategorie musí být vzájemně vylučující (nesmí se překrývat) a vyčerpávající (definice) 

 

Cílem analýzy systému měření metodou srovnáváním tedy je určit rozsah shody, jak mezi 

posuzovateli vzájemně, tak mezi jednotlivými posuzovateli a referenčním hodnocením 

(referenčními vzorky). Aby bylo možné určit stupeň této shody, vyhodnocuje se ukazatel 

kappa (Cohenovo kappa) [6]. 

Pro výpočet ukazatele kappa (K) využíváme vztah [6]:  

e

eo

p

pp
K

−
−

=
1

                                                                                                                            (1) 

kde,  po = podíl klasifikovaných jednotek, u kterých se posuzovatele shodli 

         pe = podíl očekávaných výsledků, kde v obou případech bylo dosaženo stejné hodnocení 

Hodnota K může nabývat hodnot v intervalu <–1;+1>   [7]  

Pokud se hodnota K blíží hodnotě  +1 znamená to dokonalou shodu 

Pokud se hodnota K blíží hodnotě  0 znamená to, že shoda je čistě náhodná.  

Pokud je hodnota K < 0 signalizuje to, že mohl nastal nějaký problém se vzorky  

 

Obecně platí, že hodnoty K větší než 0,75 značí dobrou až vynikající shodu a hodnoty K 

menší než 0,40 značí špatnou shodu [6]. 

Kappa je spíše ukazatel než vlastní testová statistika, tzn., že je potřeba zajistit velký počet 

dílů pokrývajících spektrum možností.  

Pro posouzení shody jmenovité stupnice, je potřeba znát dva druhy informací: 

� Podíl klasifikovaných jednotek, u kterých se posuzovatele shodli - po 

� Očekávaný podíl klasifikovaných jednotek, u kterých se posuzovatele shodli - pe  

V praxi se pro vyhodnocení parametrů potřebných pro výpočet ukazatele kappa používají 

křížové tabulky, které vzájemně porovnávají výsledky každého posuzovatele s referenčním 

rozhodnutím. Tabulky jsou zpravidla tvořené v některém z tabulkových editorů např. Excel a 

můžou být dle potřeb jednotlivých organizací sestrojené tak, že jednoduchým zadáváním 

hodnot do buněk automaticky počítají hodnoty kappa operátorů, ale i týmů nebo celých směn. 

Vzorová studie použití metody kappa v praxi je popsaná v kapitole 5.1. 
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5.1. Aplikace v praxi 

 

Pro experimentální ověření účinnosti výstupní kontroly kol ve společnosti, byli vybráni 2 

operátoři (počet není příliš vysoký z důvodů vytíženosti celého týmu na výstupní kontrole, 

princip je ale stejný i v případě hodnocení více operátorů), kteří hodnotili 15 kol. Během 

hodnocení operátoři prováděli vizuální kontrolu vad pohledové části kola (část, která je vidět 

po nasazení pneumatiky a po montáži na automobil). Kritéria hodnocení vycházela z interních 

přepisů společnosti, tyto předpisy mapují zákaznické specifikace. Operátoři hodnotili kola 

pouze poznámkou vyhovuje x nevyhovuje, viz tabulka 9. Obvykle každý operátor hodnotí 

daný výrobek minimálně 2x, během výrobního cyklu jsem byl ale nucen, omezit se jen na 

jedno hodnocení. Momentálně se jedná jen o studii pro použití v praxi a  prostor pro aplikaci 

byl značně omezen. 

Tabulka 9 -  Výsledek hodnocení referenčních vzorků operátory 

kolo ref. vzorek operátor 1 operátor 2 

1 Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje 

2 Vyhovuje Vyhovuje Nevyhovuje 

3 Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje 

4 Nevyhovuje Nevyhovuje Vyhovuje 

5 Nevyhovuje Nevyhovuje Nevyhovuje 

6 Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje 

7 Nevyhovuje Nevyhovuje Nevyhovuje 

8 Nevyhovuje Vyhovuje Nevyhovuje 

9 Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje 

10 Nevyhovuje Nevyhovuje Nevyhovuje 

11 Vyhovuje Nevyhovuje Nevyhovuje 

12 Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje 

13 Nevyhovuje Nevyhovuje Nevyhovuje 

14 Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje 

15 Nevyhovuje Nevyhovuje Nevyhovuje 
 

Z tabulky 9 lze vyčíst, že během procesu hodnocení, které operátoři prováděli nezávisle na 

sobě a neznali vzájemné výsledky došlo k jistým diferencím. Pro lepší přehled byla sestrojena 

tabulka 10, kde byla stejná hodnocení označená číslem 1, rozdílná hodnocení číslem 0  a 

tabulka byla doplněna vztahy mezi jednotlivými operátory a referenčními vzorky. 
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Tabulka 10 -  Hodnocení a vyhodnocení  

kolo referen ční 
vzorek 

vyhodnocení 

op1-ref.vz.  op2-ref.vz.  op1-op2  

1 Vyhovuje 1 1 1 
2 Vyhovuje 1 0 0 
3 Vyhovuje 1 1 1 
4 Nevyhovuje 1 0 0 
5 Nevyhovuje 1 1 1 
6 Vyhovuje 1 1 1 
7 Nevyhovuje 1 1 1 
8 Nevyhovuje 0 1 0 
9 Vyhovuje 1 1 1 

10 Nevyhovuje 1 1 1 
11 Vyhovuje 0 0 1 
12 Vyhovuje 1 1 1 
13 Nevyhovuje 1 1 1 
14 Vyhovuje 1 1 1 

15 Nevyhovuje 1 1 1 

 

Z tabulky 10 lze vyčíst, že první operátor vyhodnotil nesprávně 2 vzorky, druhý operátor 

vyhodnotil nesprávně 3 vzorky. Můžeme také vidět, že operátoři se vzájemně neshodli u tří 

vzorků. Co nám tento závěr říká o systému měření (vyhodnocení), který se ve společnosti 

používá? Je systém dostatečný? Jsou operátoři dostatečně spolehliví? Právě tyto otázky 

pomůže zodpovědět výpočet hodnot kappa.   

 

Postup: 

1) Vytvoření  a zapsání podílů do křížových tabulek, viz. tabulky 11,12 a 13 

Tabulka 11 – Křížová tabulka výsledků dosažených operátorem 1 a operátorem 2 

Operátor 1 

0 1 suma 

 

0 6/15 2/15 8/15 

1 1/15 6/15 7/15 

Suma 7/15 8/15  
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Tabulka 12 – Křížová tabulka výsledků dosažených operátorem 1  vůči referencím 

Reference 

0 1 suma 

 0 6/15 1/15 7/15 

1 1/15 7/15 8/15 

Suma 7/15 8/15  

 

Tabulka 13 – Křížová tabulka výsledků dosažených operátorem 2  vůči referencím 

Reference 

0 1 suma 

 0 6/15 2/15 8/15 

1 1/15 6/15 7/15 

Suma 7/15 8/15  

 

2) Výpočet hodnot v křížových tabulkách, viz. tabulky 14,15 a 16 

Tabulka 14 – Křížová tabulka vypočtených hodnot – Op1 a Op2 

Operátor 1 

0 1 suma 

 0 0,40 0,13 0,53 

1 0,07 0,40 0,47 

Suma 0,47 0,53  

 

Tabulka 15 – Křížová tabulka vypočtených hodnot – Op1 a reference 

Reference 

0 1 suma 

 0 0,40 0,07 0,47 

1 0,07 0,47 0,54 

Suma 0,47 0,54  
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Tabulka 16 – Křížová tabulka vypočtených hodnot – Op2 a reference 

Reference 

0 1 suma 

 0 0,40 0,13 0,53 

1 0,07 0,40 0,47 

Suma 0,47 0,53  

 

 

3) Výpočet hodnot po a pe 

Pro dosazení do vzorce pro výpočet hodnot kappa potřebujeme hodnoty po a pe.  

po – součet pozorovaných podílů v diagonálních buňkách (podíl stejných rozhodnutí pro 

shodu + podíl stejných rozhodnutí pro neshodu) 

pe – součet očekávaných podílů v diagonálních buňkách (očekávaný podíl stejných rozhodnutí 

pro shodu + očekávaný podíl stejných rozhodnutí pro neshodu) 

Hodnoty po  

� pro křížovou tabulku – Op1 a Op2 = 0,40 + 0,40 = 0,80 

� pro křížovou tabulku – Op1 a reference = 0,40 + 0,47 = 0,87 

� pro křížovou tabulku – Op2 a reference = 0,40 + 0,40 = 0,80 

Hodnoty pe 

� pro křížovou tabulku – Op1 a Op2 = (0,53 * 0,47) + (0,47 * 0,53) = 0,25 + 0,25 = 0,50 

� pro křížovou tabulku – Op1 a ref. = (0,54 * 0,54) + (0,47 * 0,47) = 0,29 + 0,22 = 0,51 

� pro křížovou tabulku – Op2 a ref. = (0,53 * 0,47) + (0,47 * 0,53) = 0,25 + 0,25 = 0,50 

 

 

4) Výpočet hodnot kappa pro jednotlivé křížové tabulky 

 

    (operátor 1 – operátor 2) 

 

(operátor 1 – reference) 

 

 

    (operátor 2 – reference) 
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5) Vyhodnocení 

Výpočty provedené výše byly pro lepší znázornění zapsány do tabulky 17. 

 

Tabulka 17 – Vypočtené hodnoty kappa pro jednotlivé vztahy  

Operátor 1 Operátor 2 Reference 

Operátor 1  -  0,60 0,72 

Operátor 2 0,60  -  0,60 

Reference 0,72 0,60 - 

 

 

Dle vypočtených hodnot kappa lze říci, že: 

1. Míra shody mezi operátorem 1 a operátorem 2 není dostačující. Doporučená hodnota 

pro dobrou až vynikající shodu je 0,75. V našem případě je hodnota 0,60 tedy nižší. 

2. Míra shody mezi operátorem 1 a referenčními hodnotami je velice blízko hodnotě 0,75 

a proto, můžeme konstatovat, že míra shody je zde dobrá. 

3. Míra shody operátora 2 s referenčními hodnotami je taktéž nedostačující. Vypočtená 

hodnota je 0,60, tedy opět nižší než doporučená hodnota 0,75. 

Z hodnot kappa vyplývá, že by bylo vhodné podniknout nějaké kroky, pro celkové zlepšení 

shody, jednak mezi operátory vzájemně ale hlavně mezi operátory a referenčními hodnotami. 

 

Pro jednodušší použití metody kappa v praxi byla navržena tabulka v Excelu, kterou může 

organizace implementovat do procesu hodnocení operátorů, viz. tabulka 10. Tabulka je 

navržena tak, aby zaměstnanec zodpovědný za hodnocení měl co nejméně práce a aby 

tabulka, po zadání dat, počítala hodnoty kappa automaticky.  

První tři sloupce slouží k identifikaci, tzn. pro vyplnění směny, jména hodnotitele a pozice, na 

které ve společnosti pracuje. Další dva sloupce slouží k zadávání jednotek, u kterých se 

posuzovatele shodli. Pro shodu u vyhovujících referencí bylo použité kódování D-D (dobrý 

z dobrých) a pro shodu u nevyhovujících referencí kódování Z-Z (zmetek ze zmetků). 

Hodnota po v 6 sloupci je vypočítaná automaticky.  

Dále jsou ve sloupcích 7 a 8 zadávány hodnoty rozdílných vyhodnocení, kdy referenční 

hodnota je vyhovující a operátor hodnotí jako nevyhovující (sloupek 7) a ,kdy referenční 

hodnota je nevyhovující ale operátor hodnotí jako vyhovující (sloupek 8). 

Hodnota pe je opět vypočtena automaticky. 
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V desátém sloupci jsou z hodnot po a pe automaticky vypočteny hodnoty kappa pro jednotlivé 

operátory a následně pak celkové kappa pro směnu. 

 

Tabulka 10 -  Tabulka pro kappa analýzu 

 
 
Použitím tabulky 10 lze jednoduchým a rychlým způsobem vyhodnotit shodu mezi 

hodnocením špatných a dobrých kol u jednotlivých operátorů i u jednotlivých směn. Za 

předpokladu použití kol, kde je předem bez účastí operátorů stanoveno, zda a jaké vady na 

kole jsou, bychom byli schopni zaměřit se i na důkladnější proškolení operátorů ve vztahu 

k jednotlivým typům kol i pro jednotlivé vady na kolech. 

Výše uvedený příklad je nejjednodušším případem, kdy můžeme metodu kappa použit. 

Metodu kappa lze využít i v případě, kdy je zapotřebí vyhodnotit více posuzovatelů a více 

posuzovaných kategorií [14].  

V takové případě dokážou operátoři na oddělení výstupní kontroly, vykázat úsporu i v rámci 

vytřídění špatných kol, které nemusí být sešrotovány (přetaveny) ale postačí pouze oprava. 

Pro názornou ukázku použití metody kappa, kdy více posuzovatelů musí posuzovaný výrobek  

vyhodnotit dle více kategorií, byla provedena teoretická studie vyhodnocení dat od čtyř 

operátorů z jedné směny.  

Výrobky bylo potřeba rozčlenit na: 

� výrobky vyhovující 

� výrobky nevyhovující, opravitelné 

� výrobky nevyhovující, neopravitelné (zmetky).  
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Postup: 

1) Operátoři posuzovali skupinu 20-ti výrobků (kol). Výrobky měli klasifikovat jako 

vyhovující, nevyhovující ale opravitelné a nevyhovující a neopravitelné. Hodnocení 

jednotlivých operátorů je zapsáno v tabulce 11.   

Tabulka 11 - Výsledky hodnocení výrobků čtyřmi operátory 

Kolo Operátor 1 Operátor 2 Operátor 3 Operátor 4 

1 D D D D 

2 D D O D 

3 D D D D 

4 O O O O 

5 Z Z Z Z 

6 D D D O 

7 O O Z O 

8 D O D D 

9 D D O D 

10 O Z Z D 

11 Z O D D 

12 O O O O 

13 Z D D D 

14 Z Z Z Z 

15 O Z O O 

16 D Z Z Z 

17 D D D D 

18 O Z Z Z 

19 Z O O O 

20 D O O O 

Legenda : D – vyhovující, O – nevyhovující (opravitelné), Z – nevyhovující (zmetek) 

 

2) V této situaci jsme schopni vypočítat dvě různé hodnoty kappa:  

� Celkové kappa, které hodnotí shodu posuzovatelů (operátorů) napříč všemi kategoriemi 

� Jednotlivá kappa pro jednotlivé kategorie 

Tím pádem můžeme odhalit kategorie, ve kterých měli operátoři problém se shodnout. Pro 

výpočet celkového kappa s několika operátory použijeme vztah [8]:  

 

 

                                                                                   (2) 

 

 

kde,  

n = počet výrobků (kol) 

m = počet operátorů 
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k = počet kategorií (D,O,Z) 

xij = počet shodných vyhodnocení kategorii i (i = 1,…, n) ve skupině j (j = 1,…,n) 

p = celkový podíl hodnocení v dané kategorii, vypočteme ze vztahu: 

 

                                                                                                                                (3) 

kde, h = suma shodných hodnocení pro jednotlivé skupiny (D,O,Z) 

q  = vzájemná shoda napříč kategoriemi, kterou vypočteme dle vztahu: 

pq −= 1                                                                                                                                    (4) 

 

Pro dosazení do vzorce 1 je potřeba vypočítat Σx2
ij  a hodnoty qap .  Vypočtené hodnoty jsou 

uvedené v tabulce 12. 

Tabulka 12 – Hodnoty Σx2
ij , qap  

Kolo D O Z Σx2
ij 

1 4 0 0 16 
2 3 1 0 10 
3 4 0 0 16 
4 0 4 0 16 
5 0 0 4 16 
6 3 1 0 10 
7 0 3 1 10 
8 3 1 0 10 
9 3 1 0 10 
10 1 1 2 6 
11 2 1 1 6 
12 0 4 0 16 
13 3 0 1 10 
14 0 0 4 16 
15 0 3 1 10 
16 1 0 3 10 
17 4 0 0 16 
18 0 1 3 10 
19 0 3 1 10 
20 1 3 0 10 
Σ 32 27 21 234 

p  0,4 0,33 
0,26 

 
q  0,6 0,67 0,74 

qp ∗  0,24 0,22 0,19 0,65 

 

 

 

mn

h
p

∗
=
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3) Vypočtené hodnoty z tabulky 10 byly dosazeny do vzorce 2 a byl proveden výpočet.  

 

                                                     

 

 

 

Hodnota pro kappa celkové je tedy 0,45. 

Hodnota 0,45 je menší než doporučena hodnota pro dobrou až vynikající shodu, která je 0,75. 

Lze tedy uvažovat o tom, že v hodnocení výrobku mezi operátory, není příliš velká shoda. 

Bylo by tedy vhodné podniknou nějaká opatření aby shoda byla větší. 

 

4)  Pro výpočet kappa jednotlivých kategorií se používá vztah [8]:  

 

                                                                                      (5)                                                                              

 

 

Dle vztahu 5 a z hodnot v tabulce 12 byl proveden výpočet hodnot pro kappa jednotlivých 

kategorií. Pro jednodušší aplikaci vztahu 5, byl čitatel i jmenovatel vypočítán zvlášť. 

 

Vypočet čitatele pro kappadobré: 

[4(4-4)]+[3(4-3)]+[4(4-4)]+[0(4-0)]+[0(4-0)]+[3(4-3)]+[0(4-0)]+[3(4-3)]+[3(4-3)]+ 

+[1(4-1)]+[2(4-2)]+[0(4-0)]+[3(4-3)]+[0(4-0)]+[0(4-0)]+[1(4-1)]+[4(4-4)]+[0(4-0)]+ 

+[0(4-0)]+[1(4-1)] = 28 

 

Výpočet jmenovatele pro kappadobré: 

20 x 4 x (4-1) x 0,4 x 0,6 = 57,6 

 

 

 

 

Stejným postupem byly vypočteny i  kappaoprava  a  kappazmetek. 
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Shrnutí: 

Pokud se podíváme na hodnotu kappa celkového (0,45) a všech kappa vypočtených pro 

jednotlivé skupiny (0,51; 0,37; 0,46), můžeme vidět, že ani jednou se výsledek neblíží 

k hodnotě 0,75, což je hodnota pro dobrou až vynikající shodu. Znamená to tedy, že bychom 

se měli zaměřit na zlepšení, která by kappa hodnoty zvýšila.  

Jako jedno z mnoha možných opatření by zde bylo možno využit nějaké formy školení či 

proškolení operátorů, ukončené testem s bodovým vyhodnocením každého operátora. Toto 

bodové hodnocení by mohlo sloužit i v rámci motivace jednotlivých operátorů i celých týmů . 

Prvotním předpokladem ale je, metodu kappa v praxi aplikovat, dle potřeb ji aktualizovat, ale 

hlavně v pravidelných intervalech provádět a hodnotit.  
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá analýzou možností zlepšení účinnosti mezioperačních kontrol 

automobilových disků. Cílem bakalářské práce bylo zmapovat a popsat důležitost 

mezioperačních kontrol ve výrobní společnosti, analyzovat účinnost těchto kontrol v reálném 

prostředí a nalézt možná zlepšení, která by vedla ke zvýšení efektivity těchto kontrol.Během 

zpracovávání bakalářské práce se měla potvrdit nebo vyvrátit hypotéza, že systém kontrol ve 

společnosti není dostatečně dobře naplánován a že ne všechny kontroly uvedené v kontrolních 

plánech jsou vykonávány. 

  

V úvodní části bakalářské práce byly popsány moderní přístupy k řízení jakosti, formy 

ověřování neshod, hodnotící kritéria a fáze činností ve vztahu ke kontrole. Dále byla 

zpracována analýza publikovaných údajů zabývající se kontrolou jakosti produktů, zejména 

odlitků ze slitin na bázi hliníku. Studie koresponduje s reáliemi, jež definují proces výroby kol 

z lehkých slitin. Byly popsány principy užití siluminů (slitin na bázi Al a Si), postupy během 

odebíraní vzorků, nejčastější vady, které během výroby vznikají a kontroly, které jsou během 

výroby zapotřebí. 

 

Hlavní část bakalářské práce se zabývá analýzou procesu mezioperačních kontrol ve 

společnosti. Analýza probíhala na třech pracovištích, která na sebe úzce navazují. Cílem bylo 

popsat reálný stav vykonávaných kontrol a porovnat jej s kontrolami definovanými v interní 

dokumentaci společnosti a požadavky zákazníků. Byly podrobně popsány situace a místa, kdy 

z různých důvodů dochází k finančním ztrátám. Jednalo se zejména o špatnou interpretaci 

zákaznických požadavků ohledně 100% kontroly výrobků na RTG zařízeních, laxní přístup 

operátorů k vizuálním kontrolám po jednotlivých výrobních krocích, opomíjení školení 

operátorů, opomíjení vytváření etalonů vad nebo nedostatečné vyhodnocování zmetkovitosti a 

tím pádem špatná nebo vůbec žádná reakce na momentální situaci ve výrobě. Na základě 

provedené analýzy byla navržena doporučení, která by měla pomoci k zefektivnění a zlepšení 

účinnosti systému mezioperačních kontrol. Na oddělení slévárny se jedná zejména o 

provádění 100% RTG kontroly všech ráfku a přechodů mezi paprsky a ráfkem. V prvním 

případě se kontrola neprovádí z důvodů špatné interpretace zákaznických požadavků a norem. 

V druhém případě, se kontrola přechodů mezi paprsky a ráfkem provádí jen v případě 

vysloveného požadavku zákazníka, z provedené analýzy ale vyplývá, že právě defekty 

v těchto místech jsou velice častou příčinou pozastavení výrobku v dalších výrobních krocích. 

Tato nedůkladná a neefektivní kontrola velkou mírou přispívá k nárůstu zmetkovitosti i 
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v navazujícím procesu, kterým je oddělení obrobny. Doporučení na obrobně se pak týká 

hlavně zefektivnění vyhodnocování zmetkovitosti a další práce se závěry z těchto hodnocení. 

Pro oddělení lakovny a výstupní kontroly byla doporučena metoda hodnocení způsobilosti 

operátorů během subjektivní klasifikace vad.        

Jedná se o doporučení, které bylo popsáno v kapitole 5.0. – Studie systémů měření – 

metodou srovnávání, kde byly nejprve popsány principy hodnocení, v případě kdy je potřeba 

využít subjektivní klasifikace. Byl rozepsán postup aplikace a vyhodnocení této metody. 

V reálném prostředí pak byla metoda aplikována k posouzení shody hodnocení mezi 

operátory vzájemně, a dále mezi operátory a referenčním hodnocením. Ukázalo se, že analýza 

systému měření pro kontrolu srovnáváním (metoda kappa) je jednoduchým a rychlým 

způsobem, jak hodnotit způsobilost operátorů v případě práce s neměřitelnými veličinami 

(atributy). Výsledky metody kappa je taktéž možno dále použít i v rámci pozitivní motivace 

zaměstnanců. 

Analýza a výsledky, popsány v bakalářské práci, jasně poukazují na důležitost kvalitně 

naplánovaných a důsledně prováděných mezioperačních kontrol. V dnešní době, kdy se 

v první řadě klade důraz na výrobní náklady potažmo úspory, je mezioperační kontrola 

jedním z nejdůležitějších prvků jak zabránit plýtvání zdroji na další opracovávání neshodného 

produktu, který mohl a měl být pozastaven a vyřazen v předešlém výrobním kroku. 

Provedena analýza jasně prokázala, jak jsou ve výrobních organizacích důležité mezioperační 

kontroly kvality, přinesla rovněž mnoho pozitivních poznatků a doporučení, na kterých může 

společnost dál budovat svou prestiž. 

   

.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

GM – General motors 

VW – Volkswagen 

NO – nápravné(á) opatření 

RTG – rentgen (zařízení pro provádění nedestruktivní zkoušky prozářením) 

VZV – vysokozdvižný vozík 

KP – kontrolní plán 

TP – technologický předpis 

ZP – zkušební předpis 

He-LT – helium leak test (zařízení pro provádění zkoušky těsnosti disku) 

BP – bakalářská práce 
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Příloha 1, část A – Kontrolní plán pro oddělení slévárny 
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Příloha 1, část B – Kontrolní plán pro oddělení slévárny 
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Příloha 1, část C – Kontrolní plán pro oddělení slévárny 
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Příloha 2, část A – Kontrolní plán pro oddělení obrobny 
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Příloha 2, část B – Kontrolní plán pro oddělení obrobny 
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Příloha 3, část A – Kontrolní plán pro oddělení lakovny 
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Příloha 3, část B – Kontrolní plán pro oddělení lakovny 
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Příloha 3, část C – Kontrolní plán pro oddělení lakovny 

 

 


