
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra kontroly a řízení jakosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza provádění výrobkových auditů u dodavatele  

automobilového průmyslu 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011           Jarmila Bilíková











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování:  

Ráda bych tímto poděkovala vedoucímu této diplomové práce doc. Ing. Milanu Hutyrovi, 

CSc. za věcné a odborné konzultace. Dále bych ráda poděkovala panu Milanu Vintrlíkovi  

a dalším pracovníkům OSRAM Česká republika s.r.o. za čas, který mi věnovali, a ochotu  

při spolupráci. 



Abstrakt 

 

Název diplomové práce: Analýza provádění výrobkových auditů u dodavatele 

automobilového průmyslu  

 
  

Celá diplomová práce je rozdělena do osmi kapitol. První kapitola je úvodem této práce. 

Druhá kapitola popisuje a charakterizuje společnost OSRAM Česká republika s.r.o. Třetí 

kapitola je zaměřena na teoretická východiska řešené problematiky. Čtvrtá kapitola se věnuje 

samotnému rozboru provádění auditů produktu a dalšímu nástroji namátkové kontroly  

po standardní výstupní kontrole, které jsou prováděny ve výrobě. Pátá kapitola je stručným 

shrnutím benchmarkingu vztahujícího se k řešené problematice auditů produktu  

u dodavatelů do automobilového průmyslu, který byl proveden v zahraniční společnosti. Šestá 

kapitola předkládá návrhy a úvahy o možnostech efektivnějšího provádění auditů produktu. 

Sedmá kapitola je věnována realizaci navrhovaných opatření, která vyplynula z kapitoly šesté. 

Osmá kapitola komplexně shrnuje závěry celé práce. 

 

Klíčová slova: audit produktu, plán auditu, protokol z auditu produktu, nástroje 

managementu, VDA 6.5 

 

Abstract 

 

Diploma Thesis: The Analysis of Product Audit Procedure at Automotive Supplier 

Organisation 

 

This Diploma Thesis is divided into eight chapters. The first chapter is the introduction of this 

Thesis. The second chapter describes and characterizes company OSRAM Česká republika 

s.r.o. The third chapter is focused on the theoretical solution of solving problems. The fourth 

chapter analyses the conducting of product audits and the execution of the sampling 

inspection after the standard final inspection. The fifth chapter shortly summarizes the 

benchmarking related to product audits at Automotive Supplier Organisation, which was 

performed in a foreign company. The sixth chapter offers the proposals of better ways of 

conducting product audits. The seventh chapter describes the realization of actions, which 

resulted from the sixth chapter. The eighth chapter sums up the Diploma Thesis. 

 

Keywords: Product audit, audit plan, product audit protocol, management instruments,  

VDA 6.5 
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1 ÚVOD 

Dnešní tržní společnost stále razantněji klade důraz na kvalitu produktů. Týká se to 

nejen produktů běžné denní spotřeby, ale především produktů, od nichž zákazník očekává 

dlouholetou funkčnost a především spolehlivost. 

Výrobci deklarují svými stabilními a způsobilými procesy zamezení vzniku 

neshodných produktů, či produktů na hranici přípustnosti. Důležitou součástí výroby jsou 

však stále metody ověřování shody ve výrobě. Ať již se jedná o převládající systém kontroly 

„ex post“, což je tradiční zajišťování kvality ve výrobě, jako jsou kontrola a zkoušení či jiné 

metody, které umožňují předcházet nákupu nevyhovujícího materiálu, vzniku neshodných 

produktů případně průnik neshodných polotovarů na další výrobní oddělení. Stále je však 

důležité mít na paměti, že kvalitu nelze vykontrolovat, ale musí být vyrobena.    

Cílem této diplomové práce je: 

 

• analýza současného stavu provádění auditů produktů v OSRAM Česká republika 

s.r.o.,  

• na základě teoretických rozborů postupů pro audity produktu v automobilovém  

průmyslu a analýzy současného stavu provádění auditů produktu navrhnout postup  

pro provádění auditů produktu v souladu s metodami platnými pro automobilový 

průmysl, 

• realizace auditu produktu dle navrženého postupu,  

• porovnání výsledků a výstupů se současně používaným postupem. 

 

Produkty jednotlivých výrobních oddělení jsou popsány v kapitole 2.2. Dodavateli  

do automobilového průmyslu jsou pouze výroba drátů a spirál. Protože se jedná o zcela 

odlišné procesy výroby, produkty a především procesy zkoušení a vyhodnocování, bude  

tato práce zaměřena pouze na výrobu spirál. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

2.1 Historie 

 Společnost OSRAM Česká republika s. r. o. vznikla 1.5.2008  fúzí dvou společností  

a to OSRAM Bruntál spol. s r. o. a OSRAM spol. s r. o. se sídlem v Praze.     

Společnost OSRAM Bruntál spol. s r. o. byla založena zápisem do obchodního 

rejstříku v roce 2000. Společnost OSRAM GmbH vstoupila do podnikání bývalého RD 

Jeseník HMZ, a. s. na základě kupní smlouvy, a to převzetím veškerého majetku  

a obchodních závazků společnosti. Vlastní závod RD Jeseník HMZ byl založen v roce 1976 

za účelem výstavby poloprovozních kapacit, které měly umožnit ověření technologie hydro-

metalurgického zpracování tuzemských flotačních koncentrátů s obsahem mědi, olova a zinku 

a koncentrátů s obsahem cínu a wolframu. 

Dřívější název HMZ, a. s. vznikl zkrácením bývalého názvu Hydrometalurgický 

závod.  

Společnost OSRAM Česká republika s.r.o. je součástí společnosti OSRAM GmbH, 

která je součástí koncernu SIEMENS A.G. OSRAM je jedním ze tří největších výrobců 

osvětlení na světě. V současnosti má společnost OSRAM GmbH okolo 40 000 zaměstnanců  

v 17 zemích celého světa a vyrábí ve 46 závodech. Své produkty dodává do 150 zemí světa 

[19]. 

Během posledních deseti let byly do Bruntálu postupně převedeny výrobní linky 

z Německa a Spojených států amerických. Jako první byla přestěhována výroba jemných 

drátů a spirál z Německa, výroba jemných drátů z Towandy ve Spojených státech amerických 

a výroba spirál z Waldobora také ve Spojených státech amerických. V září 2004 byla 

v OSRAM Bruntál zahájena výroba specializovaných lamp (P-VIP) pro projekční  

a prezentační techniku.  

Přenos výrob ještě není ukončen, v současné době probíhá transfer dalších výrob 

speciálních spirál z několika míst v Německu.  

OSRAM Česká republika s.r.o. je evropskou základnou společnosti OSRAM  

pro výrobu komponent pro světelné zdroje, v průběhu let došlo k odprodeji některých výrob, 

které přímo nesouvisí se světelnou technikou. 

Počet zaměstnanců OSRAM Česká republika s.r.o. je cca 930. 
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2.2 Výrobní program a stručná charakteristika výrobních procesů 

Základní typy výrob ve společnosti OSRAM Česká republika s.r.o. a členění produktů 

jsou uvedeny v tab.: 1. Přehled výrob a produktů společnosti OSRAM Česká republika  

s.r.o. 

Tab. 1 Přehled výrob a produktů společnosti OSRAM Česká republika s.r.o. 

VÝROBA PRODUKT 

Wolframové dráty  

Molybdenové dráty  

Jemných drátů 

Železné dráty  

Jednoduché Nízko napěťové spirály 

Dvojité 

Jednoduché  Vysoko napěťové spirály 

Dvojité 

Dvojité Elektrodové spirály 

Trojité 

Automobilní spirály  

Wolframových spirál  

a dopovaných 

wolframových spirál  

Speciální spirály  

Trysek Trysky  

Průvlaků Průvlaky z diamantu  

a kompaxu 

 

Reflektorové lampy   

Display/Optic lampy  

DO lamp 

Skleněné baňky  
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2.2.1 Dodavatelé 

Klíčoví dodavatelé výroby spirál společnosti OSRAM Česká republika s.r.o. jsou 

výrobci drátů různých průměrů především z Německa a Spojených států amerických.  

2.2.2 Zákazníci 

Zákazníci výroby spirál společnosti OSRAM Česká republika s.r.o. jsou výrobci 

v oblastech výroby zdrojů světla pro všeobecné osvětlení a osvětlení pro automobilový 

průmysl (osvětlení interiéru a exteriéru), 95 % produkce je dodáváno dalším závodům 

v koncernu OSRAM, pouze 5 % je prodáváno externím zákazníkům. 

2.3 Budování integrovaného systému řízení (historie, současnost a budoucnost) 

 Společnost OSRAM Česká republika s.r.o. má vybudovaný systém řízení kvality. 

V roce 2000 získala OCZ certifikát dle normy ISO 9001: 2000, v roce 2004 byl rozšířen 

systém o požadavky normy ISO/TS 16949: 2002 a dle této normy certifikován. V roce 2006 

získala OCZ certifikát systému ochrany životního prostředí dle ISO 14001: 2004. V roce 2009 

proběhla re-certifikace podle ISO 9001: 2008 a v roce 2010 proběhla re-certifikace  

dle ISO/TS 16949: 2009. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

3.1. Audity 

Audit je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro zajištění důkazů 

z auditu a objektivního vyhodnocení s cílem vymezení rozsahu, ve kterém jsou kritéria auditu 

naplňována.  

Dle objektu zkoumání rozlišujeme tři typy auditů: 

 

• systému, 

• procesu, 

• a produktu (výrobek, služba) [9]. 

 

V případě, že objektem zkoumání auditu je systém, jedná se o audit systému. Může 

být popsán jako dokumentovaná činnost provedená pomocí hodnocení objektivních důkazů  

za účelem ověření, že aplikovatelné části systému jsou odpovídající a efektivní a že systém je 

vyvíjen, zdokumentován a implementován v souladu a ve spojení s specifickými požadavky 

[9]. 

Audit procesu je prováděn pro verifikaci toho, zda je proces řízen v rámci stanovených 

limitů. 

Audit produktu je v podstatě audit kvality aplikovaný na prvek systému týkající se 

specifikací produktu [11]. 

Podle toho, kdo audit provádí, se audity dělí na: 

 

• audit první stranou, 

• audit druhou stranou, 

• a audit třetí stranou [9]. 

 

Audit první stranou je prováděn uvnitř organizace za účelem hodnocení silných  

a slabých stránek, v porovnání s vlastními postupy a metodami a/nebo v porovnání 

s externími standardy, které organizace dobrovolně nebo povinně převzala. 

Audit druhou stranou je externí audit prováděný u dodavatele zákazníkem nebo 

organizací, která jedná ve jménu zákazníka.    

Audit třetí stranou je prováděn certifikační organizací nezávislou na dodavatelsko-

odběratelských vztazích a audit je tedy oproštěn od jakýchkoliv střetů zájmů a konfliktů [9]. 
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Proces provádění auditů vychází z 8 základních principů managementu kvality  

ISO řady 9000. Konkrétně se jedná o sedmý princip Přístup k rozhodování zakládajících  

se na faktech. Tímto principem se rozumí, že efektivní rozhodnutí jsou založena na analýze 

údajů a informací [20]. Tento princip je naplněn v osmé kapitole normy ISO 9000 Měření, 

analýza, zlepšování. Obecně to znamená, že organizace musí plánovat a implementovat 

procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné:  

 

• pro prokazování shody s požadavky na produkt,  

• pro zajišťování shody systému kvality a  

• pro neustálé zvyšování efektivnosti systému managementu kvality [3]. 

 

 Jako podklad pro provádění auditů systému managementu jakosti a/nebo systému 

environmentálního managementu slouží norma ČSN EN ISO 19 011. 

3.1.1 Pojmy v oblasti auditů dle ISO 19 011 

• Auditor je osoba s prokázanými osobními vlastnostmi a odbornou způsobilostí 

k provádění auditu. 

• Tým auditorů je jeden nebo více auditorů, kteří provádějí audit, a jsou podpořeni 

v případě potřeby technickými experty. 

• Program auditu je jeden audit nebo soubor několika auditů naplánovaných pro určitý 

časový rámec a zaměřený na specifický účel. 

• Kritéria auditu je soubor dílčích politik, postupů nebo požadavků používaných jako 

základ, se kterým se porovnávají důkazy z auditu. 

• Plán auditu je popis činností a uspořádání organizace auditu. 

• Závěr auditu je výstup z auditu poskytnutý týmem auditorů pro zvážení cílů auditu  

a všech zjištění za auditu. 

• Zjištění z auditu jsou výsledky hodnocení shromážděných důkazů z auditu podle 

kritérií auditu. Zjištění z auditu mohou označovat buď shodu, nebo neshodu s kritérií 

auditu, nebo příležitost pro zlepšení. 

• Preventivní opatření je opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné 

nežádoucí potenciální situace, kdy může existovat jedna i více příčin potenciální 

neshody. 
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• Opatření k nápravě je opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné 

nežádoucí situace, kdy může existovat jedna i více příčin neshody. Opatření k nápravě 

je přijímáno s cílem zabránit opětovnému výskytu, zatímco preventivní opatření se 

přijímá s cílem zabránit výskytu [2]. 

3.2 Audit produktu 

Výkyvy v procesu a chybějící způsobilosti procesu působí často přímo na kvalitu 

produktu a tím i na spokojenost zákazníka. Auditem produktu mohou být odhaleny odchylky 

od požadavků zákazníka a mohou být učiněna opatření v procesech, které toto přímo 

ovlivňují. S přihlédnutím na stanovené odchylky mohou být podle závažnosti určeny  

a analyzovány příčinné procesy a zavedena nápravná opatření [10]. 

Úkolem auditu je kontrolovat produkty připravené k expedici s ohledem na plnění 

znaků produktu důležitých pro zákazníka dle zadání, vyvozovat závěry vzhledem ke kvalitě 

produktů a dodávek, vyhledat příčiny odchylek v procesech a zavádět nápravná opatření [10].  

Provádění auditu produktu je požadavkem normy ISO/TS 16949. Jedná se o normu 

Systémy managementu kvality – Zvláštní požadavky na používání ISO 9001: 2008 

v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém 

průmyslu.  

Podle ISO/TS 16949 kapitoly 8.2.2.3 Audit produktu musí organizace ve stanovených 

intervalech podrobit auditům produkty ve vhodných etapách sériové výroby a dodávání, aby 

se ověřila shoda se všemi specifikovanými požadavky, jako např. rozměry produktu, 

funkčnost, balení a označení štítkem [1].  

Vlastní provádění auditu produktu je blíže specifikováno v příručce VDA 6 díl 5 Audit 

produktu, Management kvality v automobilovém průmyslu [4]. 

Jedná se o jeden z dílů souboru příruček VDA Management kvality v automobilovém 

průmyslu. Základním východiskem pro management kvality v automobilovém průmyslu jsou 

požadavky podle specifických norem pro automobilový průmysl, jako ISO/TS 16949. 

Zkušenosti při zavádění požadavků ISO/TS připouští různé možnosti výkladu při vymezování 

definice auditu produktu a rekvalifikačních zkoušek.  

 Nezávazná standardní doporučení svazu automobilového průmyslu (VDA) jsou 

specifikována ve VDA Management kvality v automobilovém průmyslu díl 6.5 Audit 

produktu. Kdo jej využije, nese sám za jeho správné použití v konkrétním případě 

odpovědnost. 
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Dle VDA 6.5 audit produktu slouží jako nástroj managementu k nezávislému 

hodnocení produktů z pohledu zákazníka a jako pojistka proti výrobním závadám  

a odpovědnosti za věcné vady. Kromě toho ukazuje na potenciál pro trvalé zlepšování. 

Při auditu produktu se zjišťuje, zda specifické vlastnosti produktu (např. shoda 

s kusovníkem, rozměry, materiál, funkčnost, spolehlivost, balení, označení), tak i známá 

očekávání zákazníka (např. zabaleno, zánovní, používaný, atd.) odpovídají určitému stavu. 

Při auditu produktu se odhalí hlavní nedostatky a kvalitativní trendy. Případně je 

možné usoudit na slabá místa v systému, resp. procesu a vycházet z nich při plánování 

provedení následných auditů, např. procesních nebo systémových [4]. 

3.2.1 Program auditu  

Program auditů produktu zahrnuje všechny činnosti, které jsou nutné pro rozvržení, 

organizaci a provedení plánovaných auditů, aby mohly být ve stanoveném časovém rozsahu 

vykonány efektivně a účinně. To zahrnuje také připravenost pracovníků a auditorů.  

Zodpovědnost za program auditů nese osoba odpovědná za management kvality,  

ve většině případů se jedná o manažera kvality příslušné organizace [4]. 

3.2.1.1 Vstupní kritéria 

Posuzují se následující všeobecná vstupní kritéria a mohou být dále doplněna o: 

 

• požadavky zákazníků (specifikované), 

• výrobcem akceptovaná očekávání zákazníka (nespecifikovaná), která mají podstatný 

 podíl na spokojenosti zákazníka, 

• interní specifikace, 

• reklamace interních a externích zákazníků (např. časté poruchy, údaje o záručních 

opravách, data z provozu), 

• poznatky k posuzování rizik (např. FMEA), 

• závěry z průzkumů spokojenosti zákazníků a zkušebních zpráv, 

• závěry a opatření z předcházejících auditů produktu, 

• zákonné požadavky, např. zákonem předepsané zkoušky, 

• strategická důležitost, případná rizika pro organizaci [4]. 

 

Kromě toho je při plánování potřeba zohlednit interní podmínky/případy, jako např.: 
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• výměna strojů a zařízení, 

• personální změny, zastupování, směnný provoz, 

• přemístění výroby, změna dodavatele, 

• těžko rozpoznatelné/skryté vady, 

• technické vlastnosti produktu, 

• velikost série (velkosérie, malosérie, ruční výroba), 

• výrobní linka (proměnlivost výrobního postupu), 

• nezpůsobilé výrobní a měřící procesy [4]. 

3.2.1.2 Rekvalifikace 

Dodržení zákaznické specifikace produktu se dokladuje pomocí rekvalifikační 

zkoušky. K ní potřebné zkoušky jsou obsaženy v plánu kontroly a řízení. Má-li být 

rekvalifikační zkouška doložena prostřednictvím auditu produktu, musí být tyto zkoušky 

integrovány do programu auditů [4]. 

3.2.1.3 Ustanovení k programu auditů 

Ze souhrnu poznatků se v programu auditů odvozují produkty, které se mají auditovat, 

a cíle auditu produktu. Na podporu těchto procesů může být použita např. matice. Pro účely 

zjednodušení mohou být z celkového portfolia vyráběných produktů vytvořeny skupiny 

příbuzných produktů [4]. 

3.2.1.4 Rozsah programu auditů 

V programu auditů se musí kromě zadávaných kritérii také stanovit: 

 

• výběr produktů z produktového portfolia, 

• cíle a rozsahy auditů jako obsahy plánu auditu, 

• zodpovědné osoby (např. tvůrce plánu auditu),  

• zdroje (např. zkušební zařízení, auditoři), 

• termín/četnost auditu, 

• podávání zpráv jejich příjemci [4]. 

3.2.1.5 Program auditů zdroje 

Součástí programu auditů je stanovení potřebných zdrojů, jako: 
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• produkty k auditování, 

• vykonávající auditoři (popř. se stanoví jejich kvalifikace), 

• prostory, měřidla a zkušební zařízení. 

 

S přihlédnutím ke specifickým podmínkám podniku je nutné vypracovat  

a dokumentovat priority [4]. 

3.2.1.6 Realizace programu auditů 

Při realizaci programu auditů je třeba zajistit: 

 

• schválení programu auditů na odpovědných místech, 

• sdělení programu auditů dotyčným útvarům, 

• koordinaci a časový plán auditu, 

• připravenost požadovaných zdrojů, 

• provedení auditů podle programu auditů, 

• dohled nad záznamy činností auditu, 

• vyhodnocení a schválení zpráv z auditu, 

• rozdělení zpráv z auditu, 

• provedení následných opatření, controlling [4]. 

3.2.1.7 Sledování a vyhodnocení programu auditů 

Realizaci programu auditů je třeba v přiměřených intervalech sledovat a podávat 

zprávu na příslušná místa. 

Vyhodnocení programu auditů by mělo zohledňovat například následující: 

 

• výsledky a tendence, 

• soulad s metodikou, 

• vzešlé požadavky a očekávání interních a externích zákazníků,  

• záznamy k programu auditů, 

• alternativní nebo nové praktiky auditovaní, 

• jednota výkonů různých auditorských týmů ve srovnatelných podmínkách, 

• vyhodnocení plnění zadávaných kritérií, např. spokojenost zákazníka [4]. 
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Výsledky hodnocení programů auditů, které se odchylují od požadavků organizace, 

musí vést k nápravných a preventivním opatřením a sloužit k průběžnému zlepšování 

programu auditů [4]. 

3.2.2 Plán auditu 

Z programu auditů odvozený plán auditu popisuje všechny činnosti a zdroje, potřebné 

k provedení auditu produktu, jakož i časový údaj a rozsah namátkového výběru. Dále se 

v rámci plánování zkoušek stanoví, jakou zkušební metodou a jakými měřidly se mají znaky 

produktu kontrolovat. 

Zodpovědnost za zpracování plánu auditu nese tvůrce plánu auditu. Může jím být 

nejen auditor, ale také jiná odpovědná osoba [4]. 

3.2.2.1 Kontrolované znaky a specifikace 

Kontrolované znaky, stanovené v programu auditů, se blíže specifikují v plánu auditu, 

např.:  

 

• materiál, 

• rozměry, 

• vzhled, pachový a hmatový vjem, 

• funkčnost (elektrická/mechanická), 

• robustnost softwaru, 

• balení [4]. 

 

Dalšími znaky v rámci zkoušek spolehlivosti nebo životnosti jsou např.: 

 

• odolnost proti korozi, 

• teplotní reakce, 

• statistické a dynamické chování [4]. 

 

Předepsané hodnoty k ověřování znaků jsou specifikovány např. v platných 

technických podkladech a musí být zohledněny v plánu auditu: 

 

• výkresy a ostatní dokumenty, 

• profil požadavků zákazníka, 
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• dodavatelské smlouvy (předpisy pro balení a značení), 

• plán kontroly a řízení, plány výrobních procesů, popis procesů,  

• zkušební předpisy, 

• provedené analýzy FMEA, 

• normy, 

• zákonná nařízení [4]. 

3.2.2.2 Zkušební metody, měřidla a velikost namátkového výběru 

K provedení auditu produktu je třeba nasadit vhodné a způsobilé měřící a zkušební 

prostředky. Je-li to možné, je potřeba pro tento účel vybrat taková měřidla, která se 

nepoužívají při sériových zkouškách. Tento postup umožňuje identifikovat nevhodná  

resp. nespolehlivá měřidla. 

Při kvalitativních zkouškách se musí používat zákazníkem schválené katalogy vad  

a hraniční vorky. Aby se při hodnocení zachovávalo jednotné a neměnné měřítko, je nezbytné 

pravidelně porovnávat hodnocení. 

Velikost namátkového výběru se při auditu mění v závislosti na zvolené zkušební 

metodě podle produktu a omezujících podmínek. Zohledněny jsou rozsah, složitost  

a postup výroby, statistická jistota, stejně tak jako zákonné požadavky [4]. 

3.2.2.3 Ustanovení pro odběr a označení dílů 

 Odběr produktu k auditování se uskutečňuje podle programu auditů. Odebrané díly je 

třeba jednoznačně označit, aby bylo zajištěno jejich vyčlenění z průběhu výroby. Díly musí 

být během auditu a transportu chráněny před poškozením.  

 Zpětné vrácení auditovaných produktů je v zásadě možné tehdy, odpovídají-li jejich 

vlastnosti vlastnostem dílů nových [4]. 

3.2.2.4 Referenční dokumenty 

K auditu produktu se použijí všechny technické podklady, které obsahují části 

kvalitativních požadavků. Konkrétně se může jednat např. o následující platné podklady: 

 

• výkresy, 

• specifikace, 

• FMEA, 

• plány výrobního procesu, popisy procesů, 
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• zkušební předpisy, 

• katalogy vad, 

• mezní vzorky/katalogy, 

• pokyny k metodám vyhodnocování, 

• hodnotící a kvalitativní měřítko, 

• materiálové listy, 

• schválené výrobní odchylky (zvláštní uvolnění), 

• záznamy očekávání zákazníků, 

• normy, 

• zákonné předpisy [4]. 

3.2.3 Provedení auditu produktu 

 Audit produktu provádějí podle zadání v plánu auditu auditoři, vyškolení speciálně  

pro tento účel. Při auditu jsou dotčené úseky ihned informovány o odebrání produktu, aby 

mohly být počty kusů produktu případně upraveny. 

 Provádí-li se audit na aktuální podnět (např. reklamace), může se dávka, z níž byly 

díly odebrány, zastavit až do ukončení auditu. 

 Jsou-li nalezeny závady u bezpečnostních znaků, je třeba bezprostředně po zjištění 

závady zahájit okamžitá opatření [4]. 

3.2.4 Zpracování zprávy 

Výsledky auditu je třeba dokumentovat ve zprávě. Odchylky se musí popsat 

standardizovaně a srozumitelně, případně vážené podle klasifikačních tříd závad. Zpráva 

z auditu musí obsahovat všechny informace pro stanovení ukazatelů k vyhodnocení kvality 

produktu [4]. 

Tato dokumentace slouží ke stanovení nápravných opatření k zabezpečení a inovaci 

produktu. Zprávu o auditu je nutné distribuovat na příslušná odpovědná místa a archivovat 

podle stanovených pravidel. 

Vyhodnocení výsledků auditu produktu je specifické pro každou jednotlivou 

organizaci, liší se produkt od produktu a závisí na použití produktu. Důležité je, aby se způsob 

vyhodnocení uchoval pro účely srovnatelnosti pro delší časové období [4]. 
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3.2.5 Nápravná a preventivní opatření 

V případě zjištění odchylek je nutné kontrolovaný produkt pozastavit a řídit jako 

neshodný. K odstranění příčin výskytu neshodného produktu musí být přijata a realizována 

vhodná nápravná opatření, součástí musí být i posouzení ostatních podobných procesů  

pro možnost implementace preventivních opatření. 

3.2.6 Kvalifikace zpracovatelů plánů auditů a auditorů 

 Úkolem zpracovatele plánu auditu je převést strategické úkoly a rámcové podmínky 

z programu auditů do operativních plánů auditu. To je předpoklad pro optimální plánování 

existujících nebo potřebných zdrojů. 

 K provedení auditu produktu jsou vyžadováni auditoři s takovým profilem požadavků, 

který je přizpůsobený aktuálnímu programu auditů. Kvalifikace auditorů musí být zaměřena 

na splnění tohoto profilu požadavků [4]. 

3.3 Benchmarking 

Benchmarkingu je původní nástroj managementu průmyslové výroby, který vznikl  

za účelem porovnání výkonů mezi konkurencí a posílení vlastní pozice na trhu. Základy 

benchmarkingu položil americký podnik Xerox. Vznik benchmarkingu je datován na rok 

1979 [18].  

V souvislosti s použitím benchmarkingu v podniku je možné pojem benchmarking 

interpretovat různými způsoby [18]. Nejčastěji bývá benchnarking definován jako soustavný 

proces poměřování výrobků, služeb, postupů a metod s nejtvrdšími konkurenty na trhu, resp. 

s těmi podniky, které mají v dané oblasti vedoucí postavení, za účelem stanovení cílů našeho 

dalšího zlepšování [17].  

Znamená to tedy, že objektem benchmarkingu může být cokoliv a že celý proces 

konkurenčního srovnávání vykonáváme s cílem inspirovat se k takovým aktivitám, které by 

nám pomohly konkurenci přinejmenším dohonit [17]. 

Objekty benchmarkingu: 

 

• proces, 

• výrobek, 

• služba, 

• systém, 

• metoda atd.  
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Pro odhalení základních prvků, které jsou příčinou excelentního výkonu 

poměřovaného procesu, se doporučuje: 

 

• Soustředit se na specifický výrobní proces. 

• Určit aspekty výkonu procesu, které jsou nejvíce významné a identifikovat příslušnou 

metriku. 

• Provést průzkum k nalezení příkladů jiných procesů, jejichž metriky jsou příznivější 

nebo jejichž postupy se zdají být použitelné. 

• Identifikovat vhodného partnera, zkontaktovat ho a zjistit, které specifické postupy 

způsobují lepší výkonnost jeho procesů nebo jaké vlivy mohou mít jejich postupy na 

naše vlastní metriky. 

• Zeptat se, jaké podmínky či faktory činí jejich postupy tak efektivní [21]. 

 

 Pro provedení vlastního výzkumu a sběru dat je doporučeno použít metody: 

 

• dotazníky, 

• interview, 

• pozorování na místě, 

• analýzy záznamů. 

 

 Každá metoda má své přednosti a nevýhody, které je třeba pečlivě zvážit ještě před 

zahájením benchmarkingu [17].  

3.4 Řízení procesu 

3.4.1 Plán kontroly a řízení (Control plan) 

Plán kontroly a řízení je požadavkem normy ISO/TS 16949. Znamená to, že 

organizace musí vypracovat pro dodávané produkty plány kontroly a řízení na úrovni 

systému, subsystému, komponentu a/nebo materiálu, včetně plánů pro procesy výroby volně 

ložených materiálů, jakož i výroby dílů a mít plán kontroly a řízení pro ověřovací sérii  

a pro sériovou výrobu, který zohledňuje výstupy z FMEA návrhu a z FMEA výrobního 

procesu [1]. 

Plán kontroly a řízení musí uvádět přehled kontrol použitých pro řízení výrobního 

procesu. Musí zahrnovat metody pro monitorování řízení zvláštních znaků stanovených jak 
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zákazníkem, tak organizací. Musí zahrnovat případné informace požadované zákazníkem  

a iniciovat specifikované plány reakce, jestliže se proces stane nestabilním nebo statisticky 

nezpůsobilým [1]. 

Plány kontroly a řízení se musí přezkoumávat a aktualizovat, nastane-li jakákoli 

změna ovlivňující produkt, výrobní proces, měření, logistiku, dodavatelské zdroje nebo 

FMEA [1]. 

3.4.2 Způsobilost procesu 

Za způsobilý je považován takový proces, který je schopen trvale dosahovat předem 

stanovená kritéria kvality. Způsobilost procesu je vyjadřována pomocí indexů způsobilosti.   

Výpočtu indexů způsobilosti předcházejí jiné statistické operace jako zjištění 

statistické stability procesu a testování odlehlých hodnot a jejich vyloučení.  

Pro zvolení správných indexů způsobilosti je nutné vycházet z modelu rozdělení 

naměřených dat. 

3.4.2.1 Indexy způsobilosti procesu v případě normálního rozdělení dat 

a) Index způsobilosti Cp 

Index Cp nám dává informaci o potenciální schopnosti procesu zajistit, aby hodnota 

sledovaného znaku kvality ležela uvnitř tolerančních mezí. Index způsobilosti Cp lze počítat 

pouze v případech stanovených oboustranných tolerančních mezí. Počítá se podle vztahu:  

  
σ6

LSLUSL
C p

−
= ,               (1) 

 kde: 

LSL – dolní toleranční mez 

USL – horní toleranční mez 

σ – směrodatná odchylka 

 

b) index způsobilosti Cpk 

Zohledňuje polohu vůči tolerančním mezím a variabilitu sledovaného znaku kvality. 

Index tedy charakterizuje skutečnou způsobilost procesu dodržovat předepsané toleranční 

meze. Index způsobilosti Cpk je možné vypočítat, na rozdíl od indexu Cp, i v případě 

jednostranné tolerance [15].  Index Cpk se vypočte podle vztahů: 

 

1) jednostranná tolerance – předpis dolní toleranční meze 
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2) jednostranná tolerance – předpis horní toleranční meze 
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3) oboustranná tolerance – předpis obou tolerančních mezí 
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kde: 

LSL – dolní toleranční mez, 

USL – horní toleranční mez, 

σ – směrodatná odchylka, 

 – střední hodnota sledovaného znaku. 

3.4.2.2 Indexy způsobilosti procesu v případě jiného než normálního rozdělení dat 

Jednou z možností výpočtu indexů způsobilosti v případě jiného než normálního 

rozdělení dat je kvantilová metoda. Toto metodu je ovšem možné použít na výpočet indexů 

způsobilosti i na data, jejichž rozdělení je normální. Znamená to tedy, že tuto metodu je 

možné použít nezávisle na modelu rozdělení. Dalo by se tedy říct, že pro výpočet indexů 

způsobilosti touto metodou není potřeba zjišťovat model rozdělení a je možné ihned přistoupit 

k výpočtu indexů způsobilosti.  

 

a) Index způsobilosti Cp(q) 
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kde: 

LSL – dolní toleranční mez, 

USL – horní toleranční mez, 

x0,99865 – je 99,865% kvantil odpovídajícímu rozdělení sledovaného znaku kvality, 

x0,00135 – je 0,135% kvantil odpovídajícímu rozdělení sledovaného znaku kvality [6]. 

 

b) index způsobilosti Cpk(q) 

1) jednostranná tolerance – předpis dolní toleranční meze 
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2) jednostranná tolerance – předpis horní toleranční meze 
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3) oboustranná tolerance – předpis obou tolerančních mezí 
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kde: 

LSL – dolní toleranční mez, 

USL – horní toleranční mez, 

x0,99865 – je 99,865% kvantil odpovídajícímu rozdělení sledovaného znaku kvality, 

x0,00135 – je 0,135% kvantil odpovídajícímu rozdělení sledovaného znaku kvality, 

x0,5 – je 50% kvantil odpovídajícímu rozdělení sledovaného znaku kvality [6]. 

 

Kvantily v empirickém statistickém souboru jsou hodnoty znaku statistických 

jednotek, které r-proporcionálně rozdělují statistický soubor rozdělený na α stejně početných 

částí. r-tý kvantil Qr(α) odhadujeme lineární interpelací:  
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kde: 

αr   – je dolní hranice r-tého kvantilového intervalu,  

h   – je délka třídního intervalu, 

∑∑∑∑
−−−−

====

1

1

j

i

if  – je kumulativní relativní početnost intervalu bezprostředně  

  předcházejícího kvantilový interval, 

)(ααααQ
f  – je relativní četnost kvantilového intervalu [22].  

3.4.3 Analýza systému měření (MSA) 

Způsobilost použitého systému měření rozhoduje o kvalitě naměřených údajů. 

Naměřené údaje jsou základním podkladem pro rozhodování, například při regulaci procesu, 

posuzování shody produktů s předepsanými tolerancemi apod., je proto nutné, aby byla 

analýze systému měření věnována náležitá pozornost [15]. 

Kvalita naměřených dat je definována statistickými vlastnostmi násobných měření 

získaných ze systému měření pracujícího za stabilních podmínek. Jedním z nejběžnějších 

důvodů vzniku dat nízké kvality je jejich příliš velká variabilita. K nejčastěji používaným 

statistickým vlastnostem, které jsou používány pro popis kvality dat, jsou strannost a rozptyl 

systému měření. Z hlediska variability polohy jsou identifikovány statistické vlastnosti jako 

přesnost, strannost, stabilita a linearita. Z hlediska variability šíře jsou definovány statistické 

vlastnosti shodnost, opakovatelnost, reprodukovatelnost, způsobilost systému měření, 

funkčnost systému měření, citlivost, konzistence a uniformita. Posledním členěním 

variability, které uvádí příručka MSA, je variabilita systému. Variabilitu systému lze chápat 

jako způsobilost, funkčnost nebo nejistotu [5]. 

3.4.4 Identifikatelnost a sledovatelnost 

Identifikatelnost lze chápat jako vlastnost produktu (materiálu, dávky, dat, služby), 

která umožňuje jeho okamžité a jednoznačné rozpoznání ve výrobním či jiném procesu. 

Umožňuje spojení informace o materiálech, subdodávkách, vyráběných dílech s fyzickými 
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objekty. Identifikace vzniku neshod je jedním ze zdrojů informací o procesu a je základnou 

pro formulaci nápravných opatření či definování opatření preventivních [17]. 

Sledovatelnost je schopnost vysledovat historii, použití nebo umístění toho, co je 

předmětem úvah. Z hlediska produktu se může sledovatelnost vztahovat k původu materiálu  

a částí, průběhu zpracování a distribuci a umístění produktu po dodání [20]. 

Znamená to tedy, že sledovatelnost je schopnost zpětně určit na základě identifikace, 

kdy, kde, z čeho, kým a jak byl daný produkt zhotoven. Zajištění zpětného sledování produktu 

v celém výrobním procesu představuje významný prostředek cílevědomé péče o kvalitu [12]. 

3.4.5 Operativní evidence výroby 

Operativní evidence výroby má za cíl zajištění kontroly plnění operativních plánů, 

evidenci vlastního hmotného toku, evidenci spotřeby výrobních faktorů, evidenci odchylek, 

změn a ztrát při plnění výrobních úkolů v čase, množství a kvalitě [16].    

Mezi faktory ovlivňující konkrétní způsob evidence patří způsob, charakter a typ 

výroby, složitost výrobního procesu, průběžná doba výroby, počet pracovníků  

a v neposlední řadě organizační struktura [16].    

Jedním ze systémů operativní evidence výroby je systém průvodek. Evidence  

se provádí v závislosti na průběhu dávky výrobním procesem. Základní doklad je průvodka, 

která obsahuje postup zpracování, opracovávaný materiál či součásti, lhůty zpracování 

jednotlivých operací, evidence vyrobeného množství a zmetků, odpracované hodiny  

či odpovídající mzdu. Průvodka je postupně doplňována na jednotlivých pracovištích [16].  

Dalším systémem operativní evidence výroby je systém pracovních lístků, kdy každá 

operace má vlastní evidenční doklad (slouží jako pracovní příkaz). Je doplněn o přehled  

operací, které se mají provést na každém produktu a záznam o pracovních lístcích vydaných 

pro tyto operace [16]. 

Mezi systémy operativní evidence výroby také patří systém výrobních příkazů, který 

obsahuje komplexní shrnutí dat za den, směnu, výrobní příkaz i evidence plnění úkolu. 

Obsahem výrobních příkazů je přesné označení produktu či jeho části, plánované množství, 

spotřeba materiálu, celková hodnota výroby, odpracované hodiny, prostoje pracovníka  

a stroje, vyrobené množství celkem, zmetky, spotřebovaný materiál, jména pracovníků, 

celková hodnota odvedené výroby [16].    
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3.5 Vybrané statistické metody 

Nedílnou součástí řízení kvality je analýza naměřených hodnot, která je požadavkem 

norem ISO 9000. Tato analýza je prováděna pomocí statistických metod a metod z nich 

odvozených.  

Existuje velké množství metod a nástrojů používaných v managementu jakosti, které 

slouží pro vyhodnocení naměřených dat v průběhu procesů. V této kapitole jsou popsány 

metody, jež jsou dále použity pro tuto diplomovou práci. 

3.5.1 Popisná statistika 

 Popisná statistika je proces zjišťování a sumarizace informací o procesu, ve formě 

grafů a tabulek a vypočítává jejich číselné charakteristiky jako průměr, rozpětí, směrodatnou 

odchylku, rozptyl, kvantily, atd. 

 Při statistickém zjišťování máme k dispozici základní soubor a výběrový soubor. 

Základní soubor je soubor všech vyrobených a změřených jednotek. Výběrový soubor je 

vybraná část ze základního souboru. Charakteristiky počítané ze základního souboru jsou 

značeny řeckou abecedou. Charakteristiky počítané ze souboru výběrového jsou značeny 

latinkou. 

Charakteristiky polohy: 

a) výběrový průměr:   
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Kde:  n – rozsah podskupiny 

 xi – naměřené hodnoty 

b) průměr:   
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Kde:  n – rozsah skupiny 

 xi – naměřené hodnoty 
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Charakteristiky variability: 

a) výběrová směrodatná odchylka:   
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b) výběrový rozptyl:    
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c) výběrové rozpětí: 

minmax xxR −−−−====          (15) 

Kde: xmin – nejmenší hodnota ve výběru 

xmax – největší hodnota ve výběru 

d) směrodatná odchylka: 
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3.5.2 Statistická přejímka 

Statistická přejímka představuje formu následné výběrové kontroly. Cílem statistické 

přejímky je jednoznačné rozhodnutí o tom, zda daná dávka surovin, materiálu, polotovarů, 

konečných produktů splňuje nebo nesplňuje stanovené požadavky na kvalitu a zda má být 

přijata či ne. Toto rozhodnutí není výsledkem 100% kontroly, ale kontroly nebo analýzy kusů 

či vzorků náhodně odebraných z posuzované dávky. Rozhodnutí o tam, zda dávka jako celek 

splňuje deklarované požadavky na úroveň kvality, se uskutečňuje dle předem stanovených 
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pravidel (přejímacího plánu). Dodržení těchto pravidel umožňuje rozhodnutí o celé dávce 

objektivně [14]. 

Z hlediska charakteru znaku kvality, dle kterého kvalitu dávky hodnotíme, dělíme 

statistikou přejímku na statistickou přejímku srovnáváním a statistickou přejímku měřením. 

Z hlediska počtu výběrů dělíme statistickou přejímku na přejímku jedním výběrem, přejímku 

dvojím a několikerým výběrem a přejímku postupným výběrem [14]. Literatura člení 

statistické přejímky i podle dalších hledisek. 

Rozsah výběru je počet jednotek produktu vybraný náhodně z přejímané dávky. 

Náhodný výběr znamená, že všechny jednotky v přejímané dávce mají stejnou 

pravděpodobnost, že budou zahrnuty do výběru [14]. 

Z hlediska pojmu přejímací kritérium identifikujeme dva pojmy přejímací číslo  

a zamítací číslo. Přejímací číslo Ac je nejvýše přípustný počet neshodných jednotek  

ve výběru. Zamítací číslo Re je nepřípustný počet neshodných jednotek ve výběru [13].  

3.6 Vybrané nástroje managementu kvality 

3.6.1 Regulační diagram 

Jedním ze sedmi základních nástrojů kvality je regulační diagram, viz příklad obrázek 

1. Regulační diagram umožňuje odlišit variabilitu procesu vyvolanou vymezitelnými 

(zvláštními) příčinami od variability vyvolané náhodnými příčinami. Regulační diagram  

se využívá k analýze procesu a je rovněž základním nástrojem statistické regulace procesu 

(SPC) [15].  

 

Sample

S
a

m
p

le
 M

e
a

n

2018161412108642

20,1

20,0

19,9

__
X=19,9898

UC L=20,1192

LC L=19,8604

Sample

S
a

m
p

le
 R

a
n

g
e

2018161412108642

0,48

0,36

0,24

0,12

0,00

_
R=0,2243

UC L=0,4742

LC L=0

Xbar R Chart of C1

 

Obr. 1 Regulační diagram R,  
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3.6.2 Histogram 

Histogram, viz obrázek 2, představuje grafické znázornění intervalového rozdělení 

četností. Jedná se o sloupcový graf, kde základna jednotlivých sloupců odpovídá šířce 

intervalu h a výška sloupců vyjadřuje četnost hodnot sledované veličiny v příslušném 

intervalu. Díky přehlednosti a vcelku jednoduchému sestavení patří histogramy 

k nejznámějším a v praxi nejpoužívanějším jednoduchým statistickým nástrojům [17]. 
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Obr. 2 Histogram 

3.6.3 Bodový diagram 

 Bodový diagram je grafickou metodou pro studium vztahů mezi dvěma proměnnými. 

Pomocí bodového diagramu lze posuzovat například vzájemnou souvislost mezi dvěma znaky 

kvality výrobku, souvislost mezi určitým znakem kvality výrobku a jednotlivými parametry 

procesu, posuzovat jak dalece údaje měřidla odpovídají referenčním hodnotám apod. [15].  

Bodový diagram má dvě osy hodnot, jedna řada proměnných je zobrazena podél vodorovné 

osy (osy x), druhá podél svislé osy (osy y). 
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Obr. 3 Bodový diagram 
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3.6.4 Paretova analýza 

Paretova analýza se provádí pomocí Paretova diagramu, viz obrázek 4. Je jedním 

z nejefektivnějších běžně dostupných a snadno aplikovatelných rozhodovacích nástrojů. 

Umožňuje oddělit podstatné faktory od méně podstatných ukazatelů a ukázat, kam zaměřit 

úsilí při odstraňování nedostatků v procesu zabezpečování kvality [17]. 
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Obr. 4 Paretův diagram 
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4 POPIS A ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Následující kapitola popisuje provedenou analýzu provádění auditů produktu  

ve společnosti OSRAM Česká republika s.r.o. 

4.1 Audit produktu 

Proces provádění auditů produktu je popsán v procesním dokumentu číslo QM0070 

s názvem Audit produktu. Tento procesní dokument je platný pro všechny výroby v rámci 

OCZ.  

Úkolem auditu produktu je zjistit shodu produktu s požadavky zákazníka, tj. zpravidla 

přezkoušet produkty připravené pro zákazníka podle referenční dokumentace (produktové 

specifikace, kontrolního plánu, průběhového schématu výroby a kontroly, předpisy kvality, 

technické normy, třídění vad, zákonné předpisy) [7].  

Jsou prováděny dva typy auditů produktu: 

 

• se zaměření na parametry, 

• se zaměřením na zákazníka:  

- audity plánované  

- a audity mimořádné, 

- rekvalifikační zkoušky. 

 

Při auditu produktu zaměřeném na parametry je kontrolován: 

 

• průvodní lístek, 

• předpisy kvality (kontrolní plán, kontrolní postup, specifikace, …), 

• pracovní postup pro balení spirál po kontrole, 

• produkt a jeho znaky jakosti dle kontrolního plánu. 

 

 Při auditu produktu se zaměřením na zákazníka je kontrolován: 

 

• průvodní lístek, 

• předpisy kvality (kontrolní plán, kontrolní postup, specifikace, …), 

• pracovní postup pro balení spirál po kontrole, 

• produkt a jeho znaky jakosti dle kontrolního plánu, 
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• objednávka zákazníka, 

• dodací list. 

4.1.1 Plánovaný audit produktu 

 Plánovaný audit produktu vychází z programu auditu, který je sestavován na jeden 

finanční rok a je schvalován vedením společnosti. 

4.1.2 Mimořádný audit produktu 

Jedná se o audit produktu mimo program auditů. Především se tyto audity provádějí  

pro automotivní výrobu u produktů ve fázi předsérie. Mimořádný audit produktu se také může 

provádět na základě požadavků jiných oddělení vycházejících z nestandardních situací, 

například mimořádný audit produktu zaměřený na vadu oxidace z důsledku překročení 

vlhkosti v expedičním skladu.    

4.1.3 Rekvalifikační zkoušky 

Rekvalifikační zkouška znamená v OCZ provedení kontrol rozměrů a funkčních 

zkoušek dle požadavku normy ISO/TS 16 949, článek 8.2.4.1. V interní dokumentaci 

společnosti je uvedeno, že při auditu produktu je ověřováno splnění všech požadavků 

zákazníka uvedených ve specifikaci, tzn. že audit produktu plní funkci rekvalifikační 

zkoušky.  

4.1.4 Provedení auditu produktu 

Z aktuální produkce jsou namátkově odebrány vzorky, které jsou předepsaným 

způsobem přezkoušeny. Jsou-li pro produkt předepsány dodatečné zkoušky, je možné je 

vynechat pouze v případech, kdy opakování této zkoušky by mohlo být příčinou ohrožení 

kvality produktu nebo se jedná o takovou zkoušku, pro kterou není v rámci výrobního 

střediska vhodné zařízení. V takovém případě je součástí auditu produktu kontrola záznamů 

z provedených předepsaných zkoušek. Při překročení stanovených přejímacích kritérií se 

přijmou a sledují nápravná opatření. Účinnost realizovaných opatření se přezkouší 

v následném auditu (follow-up nebo novým auditem produktu). Je-li to potřebné, je sestaven 

(jmenován) tým řešitelů a provede se procesní FMEA se zaměřením na relevantní vadu [7]. 

Pro přípravu auditu produktu je nutné mít znalosti o všech očekáváních zákazníka, 

která se týkají produktu. Z tohoto důvodu jsou při provádění auditu zohledňovány i reklamace 

zákazníků, výsledky zkoušek vyráběných produktů, výsledky mezioperačních zkoušek, 
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strukturu produktu atd. Produkty se zvláštními znaky, produkty se zpřísněnými nároky 

zákazníků a inovační produkty bývají zařazeny do programu auditů přednostně [7]. 

Na začátku každého finančního roku je vypracován program auditu, který je 

předkládán managementu společnosti ke schválení. Program auditu je vypracován společně 

pro výrobu drátů a výrobu spirál. Je naplánováno 6 auditů produktu pro každou z výrob  

na každý kalendářní měsíc. 

Za plánování a provádění auditů produktu, záznam dat a jejich správu včetně 

sledování stanovení a plnění nápravných opatření vyplývajících z auditů produktu, je 

odpovědný technik kvality oddělení kvality (auditor). 

Při výběrů produktů pro audit je zohledňována FKZ skupina, zákazník a jeho 

reklamace, případně jiné podněty z výroby. Ke kontrole je odebíráno 5 výrobních příkazů 

uvolněných výstupní kontrolou a připravených na expedici z výstupní kontroly do skladu  

a jeden výrobní příkaz ze skladu zabalený a připravený na expedici k zákazníkovi. 

Nejprve jsou vybrány produkty, u nichž mají být provedeny audity produktu a k nim 

příslušné výrobní příkazy. Ke každému výrobnímu příkazu jsou dohledány průvodní lístek  

a plán kontroly a řízení případně další potřebné dokumenty. Je prověřováno provedení 

zkoušek dle plánu kontroly a řízení, přičemž zkoušky mohou být definovány jako 100% 

kontrola nebo zkouška dle statistické přejímky, a dle záznamů na průvodním lístku, správnost 

vyplnění průvodního lístku a balení, které provádí výstupní kontrola.  

Po kontrole dokumentů je přistoupeno k definovaným zkouškám produktů. Zkoušky 

pro konkrétní typ spirály jsou prováděny dle příslušného kontrolního plánu. Veškerá měření  

a kontroly provádí auditor sám pro zaručení nezávislosti provedení zkoušky na oddělení 

výroby. Pouze v případě speciálních produktů resp. testů, jsou zkoušky, měření a kontroly 

prováděny zkušenou pracovnicí výstupní kontroly za dohledu auditora. 

Všechny výsledky auditu produktu jsou zapsány do Protokolu z auditu produktu. Tyto 

vyplněné protokoly jsou poté předloženy ke schválení a přiřazeny k dalším informacím  

pro management. 

Na základě vyplněných protokolů z auditu produktu jsou výsledky zadány  

do WAP SYSTEMu a do Podrobného seznamu auditů produktu.  

Souhrnné výsledky auditů produktu jsou pak předkládány nejvyššímu vedení ve formě 

vstupů pro přezkoumání vedením. 
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4.1.4.1 Protokol z auditu produktu 

Pro každou skupinu spirál je vypracován technický formulář Protokol z auditu 

produktu, viz obrázek 5 (příp. příloha 1). Technický formulář je řízeným dokumentem. 

Skupinou spirál je myšlena skupina spirál, pro kterou jsou společné znaky kvality, podoba 

výrobku, FKZ skupina, způsob měření a zkoušení. V současné době je řízeno 31 protokolů 

z auditu produktu. Toto množství je dáno odlišností produktů a zkoušek pro jednotlivé typy 

spirál. 

Znak 5 [MJ] Měřidlo č.

Čílo plánu kontroly a řízení

Naměřeno

Tolerance

Naměřeno

Naměřeno

Měřidlo č.

Měřidlo č.

Výsledky destruktivních zkoušek a zkoušek měřením
VýsledekVada Výsledek Vada

Hlavní vady A
Vada Výsledek Vada Výsledek

Vada 3A

Výsledek Vada

Tolerance

Znak 3 [MJ]

Znak 4 [MJ]

Tolerance

Měřidlo č.

Tolerance

Naměřeno

Měřitelné znaky jakosti
Znak 1 [MJ] Měřidlo č.

Destruktivní zkouška
Zkouška D1 Zkouška D210/ 25/ 10/ 25/

Výsledek

Zákazník

W Datum auditu

Celkem vad

Typ FKZ

V NS

Č. průvodky Celkem ks

Kontrolováno ks

OSRAM Česká 

republika s.r.o. PROTOKOL 

Audit produktu - spirály OG CC

Platné od: 27.10.2009 Strana 1/1

Audit č. 
SN

Znak 2 [MJ]

Tolerance

Naměřeno

Vada 1A

Hlavní vady B

Vada 2A Vada 4A

Vada Výsledek Vada Výsledek

Vada 1B Vada 6B

Vada 2B Vada 7B

Vada 3B Vada 8B

Vada 4B Vada 9B

Datum Podpis

Odpovědnost

Vada 5B Vada 10B

Datum Podpis Jméno

Schválil: Kontroloval: Vypracoval: Rozsah platnosti

Středisko:

26.8.2008 Podpis:

Náhrada za 

vydání:

Auditor:

Poznámka:

Kontroloval: VNS:

Vada D1

Vada D5Vada D2

PI:

Vada D8
Vada D9

Vada D4 Vada D7

Vada D6

Jméno

Vada D3

Nápravná opatření viz. databáze ACCESS ANO NE

 

Obr. 5 Protokol z auditu produktu - původní 

 

Celý protokol je rozdělen na sedm základních oddílů. Prvním oddílem je hlavička 

protokolu. Jedná o identifikaci produktu. Hlavička Protokolu z auditu produktu obsahuje: 

 

• číslo auditu,  

• název typu spirály,  

• klíčové číslo produktu,  

• výkon a napětí,  

• číslo výrobního příkazu,  
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• FKZ skupinu,  

• číslo nákladového střediska,  

• datum auditu,  

• celkem kusů ve výrobním příkazu,  

• počet kontrolovaných kusů,  

• celkem nalezených vad,  

• výsledek (zda byl audit produktu vyhovující či nevyhovující),  

• číslo plánu kontroly a řízení,  

• v případě, že se jedná o audit se zaměřením na zákazníka, je na protokolu uvedena  

i identifikace zákazníka. 

 

Druhý a třetí oddíl slouží pro záznam výsledků destruktivních zkoušek a zkoušek 

měřením. Ke každé zkoušce je předepsána kolonka pro číslo měřidla případně zkušebního 

zařízení, na kterém byly jednotlivé zkoušky prováděny. 

Ve čtvrtém oddílu protokolu jsou uvedeny znaky kvality konkrétního typu spirál podle 

příslušného předpisu kvality. Rozděleny jsou na vady destruktivních zkoušek a zkoušek 

měřením a na vady kvalitativních znaků kvality v dělení dle závažnosti vady na hlavní vady A 

a hlavní vady B.  

Pátým oddílem protokolu jsou informace, zda jsou stanovena nápravná opatření 

v databázi ACCESS. 

Do šestého oddílu se zaznamenává jméno kontrolora, jež prováděl kontrolu produktu 

fyzicky (v případě, že samotná měření neprováděl auditor), jméno auditora, jméno procesního 

inženýra odpovědného za konkrétní proces a produkty a jméno odpovědného vedoucího 

nákladového střediska. Vyplněný protokol je těmito odpovědnými osobami podepsán jako 

důkaz informování o výsledku auditu produktu.  

Sedmým oddílem protokolu je místo na poznámku. Zde se zapisují informace např. 

„produkt OK, ale nejsou vydány důležité výrobní dokumenty“, tedy informace, proč je audit 

nevyhovující, když všechny parametry vyšly v předepsaných tolerančních mezích.  

4.1.4.2 Podrobný seznam auditů produktu 

Jedná se o seznam provedených auditů produktu, který je veden pomocí nástroje 

Microsoft Excel. Seznam je rozdělen na audity plánované a audity mimořádné. Další podoba 

je u obou seznamů stejná. Obsahem seznamu je: 
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• kalendářní měsíc,  

• číslo auditu,  

• nákladové středisko,  

• FKZ skupina,  

• klíčové číslo spirály,  

• název protokolu z auditu produktu,  

• datum auditu,  

• výsledek auditu a případně identifikace zákazníka. 

 

V případě nevyhovujícího auditu se do stejného řádku zapisují údaje o opakovaném 

auditu, tzn. číslo auditu, datum provedení a výsledek.  

V případě, že bylo stanoveno nápravné opatření a poté splněno, následný audit se 

provádí jako kontrola efektivity nápravného opatření.     

4.2 WAP zkouška 

WAP zkouška je dalším nástrojem namátkové kontroly po standardní výstupní 

kontrole [8].  

Provádění WAP zkoušky pro výrobu spirál je popsáno v řízeném pracovním postupu  

AA 103-370-2G010. Ve výrobě spirál počet denně zkoušených výrobních příkazů stanoví 

technik kvality. Pravidlem při běžném WAP přezkoušení je cca 200 výrobních příkazů 

měsíčně, což je cca 10 výrobních příkazů denně. 

Za WAP zkoušku ve výrobě spirál je odpovědná pracovnice oddělení kvality. 

Pracovnice pro vykonání WAP zkoušky odebere předepsané množství výrobních příkazů, 

každý příkaz jiného typu spirály. Samotná WAP zkouška se týká pouze kontroly atributivních 

znaků kvality a rozměrů spirály. Destruktivní zkoušky a zkoušky ostatních měřitelných znaků 

se při WAP zkoušce neprovádějí, kontroluje se pouze jejich zdokumentování na příslušném 

průvodním lístku. 

Pro WAP zkoušku jsou vypracovány technické formuláře, které jsou řízeným 

dokumentem. Tyto formuláře slouží jako podklad pro zadávání výsledků z WAP zkoušky  

do WAP SYSTEMu. 

Do WAP SYSTEMu se zadává číslo spirály, datum zkoušky, kontrolované množství,  

vady a k ní přiřazený počet vadných kusů. Dalším bodem je vyhodnocení, zda zkouška 

vyhověla či nevyhověla, případně je možné napsat komentář. 
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WAP zkouška se provádí pouze u spirál dvojitých, trojitých a automotivních. 

Jednoduché spirály a speciální spirály nejsou k WAP zkoušce předkládány. 

4.3 Používané software v OCZ 

V dnešní době je již práce bez výpočetní techniky nepředstavitelná. Není tomu jinak 

v procesu řízení kvality a jejich podprocesů.  

4.3.1 WAP SYSTEM 

Jedná se o databázovou aplikaci, jež je spravována příslušným oddělením se sídlem 

v centrále v Mnichově. Tato databáze slouží pro vyhodnocování mj. výsledků zkoušek WAP  

a auditů produktu v celé společnosti OSRAM GmbH. Jednotlivé moduly jsou upraveny  

pro potřeby konkrétního závodu a specifik jejich produktů, jeden modul je upraven  

i pro potřeby OCZ. 

4.3.1.1 WAP SYSTEM pro WAP zkoušku 

Mód 10 Výsledná kvalita spirál je přednastaven pro zadávání výsledků z WAP 

zkoušky. WAP SYSTEM nabízí možnost generovat statistická vyhodnocení zmetkovitosti  

pro jednotlivá nákladová střediska, pro různé skupiny spirál, případně je možné vybrat 

konkrétní produkty. Dále je možné nastavit statistické vyhodnocení za různá časová období. 

Tato vyhodnocení jsou dostupná pouze pro atributivní znaky, nikoli pro znaky měřitelné. 

4.3.1.2 WAP SYSTEM pro audit produktu 

Mód 12 Interní audit spirály je přednastaven pro zadávání výsledků z auditu produktu 

spirál. Pro výsledky auditů produktu na výrobě spirál tento systém v současné době nenabízí 

žádné potřebné výstupy, generuje pouze číslo auditu produktu. Detailní Protokol z auditu 

produktu je veden zvlášť pomocí Microsoft Excel, souhrn informací je zadáván do WAP 

SYSTEMu a do Podrobného seznamu auditů produktu.  

4.3.1.3 Výstupy z WAP SYSTEM pro audit produktu a WAP zkoušku 

Pro výsledky z WAP zkoušek a auditů produktu jsou ve WAP SYSTEMu 

předdefinované výstupní sestavy. 

REP1 je reportem WAP zkoušky s názvem Vývoj kvality nejčastějších chyb. Tento 

report obsahuje oddíl Průměrné měsíční hodnoty hlavních chyb. Zde jsou pomocí 

sloupcového grafu a Paterovy analýzy graficky znázorněné všechny identifikované vady. 
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Report je možné generovat pro jednotlivá nákladová střediska, pro jednotlivé skupiny  

a dokonce pro jediný typ spirály dle potřeby uživatele systému.  

Report REP6 je přehledem všech provedených auditů produktu. Tento seznam lze 

generovat dle zvoleného data. V reportu je ve sloupcích číslo auditu, datum auditu, počet vad, 

počet kvantitativních vad a komentář. 

4.3.2 MINITAB 

Minitab je software pro statistické vyhodnocování dat. Nabízí vyhodnocení grafické  

i popisné statistiky.  

V OCZ je využíván zejména pro SPC a vyhodnocování způsobilosti výrobního 

zařízení či způsobilosti procesu. Toto slouží nejen pro potřeby pracovníků OCZ, ale také  

pro zákazníky jako důkaz o stabilitě a způsobilosti výrobních procesů a to ve všech fázích 

výroby – vzorkování i sériové výroby.  

4.3.3 QS-stat 

Dalším ze software pro statistické vyhodnocení dat používaných ve společnosti OCZ 

je QS-stat. Mezi přednosti QS-statu patří možnost nastavení různých strategií vyhodnocení 

dle požadavků zákazníků automobilového průmyslu, kvantilového výpočtu indexů 

způsobilosti Cp a Cpk, které je využíváno pro jiné než normální rozdělení. 

4.3.4 SAP s modulem EDOS 

Informační systém SAP je využíván pro plánování a objednávání výroby. Jde napříč 

celou společností od logistiky a skladování vstupních materiálů přes výrobu  

a kvalitu až po skladování hotových produktů a expedici.  

Důležitou součástí SAPu je modul EDOS. Tento systém je využíván pro řízení 

dokumentů, ať již se jedná o dokumenty první vrstvy jako jsou příručka kvality, dokumenty 

druhé vrstvy, která pokrývá procesní dokumenty, popisy procesu, pracovní postupy, předpisy 

kvality, kontrolní plány, průběhová schémata, specifikace a technické formuláře.   

4.3.5 Databáze nápravných opatření ACCESS 

Nedílnou součástí každého řízení kvality jsou nápravná a preventivní opatření.  

Pro evidenci nápravných opatření se ve společnosti OCZ používá databáze vytvořená 

v aplikaci Microsoft Access. Zde jsou uložena všechna opatření, ať již se jedná o nálezy 

auditů systému, procesu, produktu či certifikačního a je společná pro celou společnost. 
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Ke každému nálezu je stanovena kořenová příčina, opatření, odpovědnost a datum 

plánu plnění opatření. Po splnění opatření je zapsáno datum skutečného splnění opatření  

a výsledek a po uplynutí zkušební doby je doplněn výsledek ověření efektivity opatření.  

Za sledování plnění opatření a efektivity opatření jsou odpovědní jednotliví auditoři, jež 

neshodu odhalili. 

Databáze nápravných opatření umožňuje vytvoření statistických vyhodnocení  

např. o plnění nápravných opatření, o propadlých opatřeních dle odpovědnosti, přehled dosud 

neuzavřených nápravných opatřeních, ověření účinnosti apod.      

4.3.6 IDE-NT 

Jedná se o software používaný pro plánování výroby a sledování rozpracovanosti 

výroby.  

4.4 Měření a zkoušení spirál  

Zkoušky spirál se dělí na zkoušky destruktivní, měřením a srovnáváním.  

Pro provádění jednotlivých zkoušek existují pracovní postupy, kde jsou podrobně popsány 

metodiky zkoušek, rozsahy výběru, přejímací a zamítací čísla, příp. kritéria pro další výběr. 

Dle typu spirál jsou zkoušky prováděny dle statistické přejímky nebo 100% kontrolou. 

Metodika měření a zkoušení byla převzata z původních výrobních závodů.   

4.5 Znaky a vady spirál 

4.5.1 Znaky spirál 

Znaky spirál jsou rozděleny dle způsobu zkoušení na kvalitativní a kvantitativní. 

Znaky kvantitativní se ověřují zkouškami destruktivními a měřením. Kvalitativní znaky se 

ověřují srovnáváním. Nesplnění znaku je považováno za vadu. 

4.5.2 Vady spirál 

Vady jsou rozděleny dle důležitosti dopadu na zákazníka na vady kritické, hlavní vady 

A a hlavní vady B. 

Kritické vady jsou takové vady, které vedou k výpadku a tím ohrožují bezpečnost 

používání, příp. způsobují porušení předpisů. Tyto vady nejsou pro spirály definovány. 

Hlavní vady A jsou takové vady, která pravděpodobně povedou k úplnému výpadku, 

ztrátě nebo úplnému snížení upotřebitelnosti pro předpokládaný účel použití.  
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Hlavní vady B jsou takové vady, která pravděpodobně povedou k dílčímu snížení 

upotřebitelnosti pro předpokládaný účel použití. 

4.6 Měřící systém 

Při provádění auditu produktu jsou používána měřidla typově stejná jako pro běžnou 

kontrolu. Z hlediska nákladů není možné vyčlenit měřidla, která by byla používána pouze  

pro audit produktu. Z důvodu identifikace jsou zaznamenávána čísla měřidel, na kterých byl 

audit produktu proveden na protokolu z auditu. 

Měření je možné provádět pouze na měřidlech způsobilých a způsobilým systémem. 

Ve společnosti jsou systémy měření analyzovány a v případě nezpůsobilého systému měření 

jsou přijata nápravná opatření ke zlepšení a zajištění způsobilosti. 

4.7 Vybraná dokumentace a záznamy pro provedení auditu produktu 

4.7.1 Průvodní lístek 

Průvodní lístek je jedním z nástrojů operativní evidence výroby. Jedná se vlastně  

o jakousi kombinaci průvodek, pracovních lístků a výrobních příkazů. 

Každý typ spirály má svůj vlastní průvodní lístek. Průvodní lístek je rozdělen  

do několika samostatných oblastí obsahujících informace o produktu a průběhu výroby. 

V oblasti informace o identifikaci produktu jsou: 

 

• číslo produktu, případně jméno zákazníka,  

• výkon a napětí, 

• FKZ skupina,  

• číslo a název vstupních materiálů včetně jejich spotřeby na jeden výrobní příkaz, 

• parametry strojů, které musí být použity při výrobě.  

 

V oblasti informací o specifikaci produktu jsou uvedeny toleranční hodnoty 

měřitelných znaků kvality, typy zkoušek. Průvodní lístek slouží jako základní dokument 

obsahující důležité informace pro výrobu a kontrolu produktu, ale současně také k provádění 

záznamů o skutečném průběhu procesu a výsledků jednotlivých kontrol.  

Každý výrobní příkaz, který je zadán do výroby, je opatřen jedinečným číslem 

příkazu. Do průvodního lístku jsou na každé výrobní operaci zapisovány informace, jako jsou 
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identifikační záznamy vstupních materiálů, číslo stroje, na kterém byl produkt vyráběn, datum 

a jméno pracovníka, který provedl výrobní či kontrolní operaci, případně výrobní parametry.  

Průvodní lístek jde s produktem napříč celou výrobou. Všechny tyto informace jsou 

z důvodu identifikace a sledovatelnosti současně ukládány do IDE-NT systému. 

Po zabalení hotových zkontrolovaných spirál jsou průvodní lístky naskenovány  

a archivovány v elektronické podobě.  

4.7.2 Plán kontroly a řízení 

Plán kontroly a řízení je řízený dokument, popisující jednotlivé kontrolní operace  

v jednotlivých krocích procesu, platný pro každý typ případně skupinu produktů. 

Plán kontroly a řízení je výstupem týmu, který je složený z pracovníků vývoje  

a výzkumu, procesního inženýra, pracovníků výroby a pracovníků kvality.   

Pro každý krok procesu jsou předepsány následující informace: 

 

• zkušební znaky případně zvláštní znaky, jsou-li požadovány zákazníkem nebo 

vyplývají z jiných dokumentů (např. FMEA), 

• metody rozsahu zkoušky/kritérium přijetí, 

• metody frekvence zkoušky,  

• specifikaci produktu, procesu, zkušební dokumentaci, ve které je tolerance 

předepsaná, 

• způsob kontroly, to znamená zda vizuálně či měřícím přístrojem a jakým, 

• odpovědnost za provádění zkoušek,  

• příslušný předpis, ve kterém je zkouška předepsána, 

• odkaz na reakční plán, ve kterém je popsáno co dělat v případě, že je zkouška 

nevyhovující.  

4.8 Závěr popisu a analýzy stávajícího stavu 

Aktuální stav provádění auditů produktu ve firmě byl zanalyzován a porovnán 

s požadavky vyplývajícími z teorie. Výsledkem analýzy jsou následující body: 

 

• Byly nalezeny potenciály pro úsporu času odstraněním nadbytečných úkonů. 

• Používaný WAP SYSTEM nevyhovuje požadavkům na uložení všech informací 

z auditů produktu, respektive i z WAP zkoušky. Z tohoto důvodu musela být zavedena 
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opatření jako vytvoření technických formulářů Protokol z auditu produktu, vedení 

Podrobného seznamu auditů produktu, formuláře pro vyhodnocování WAP zkoušky. 

• Nabízené reporty z WAP SYSTEMu a jejich charakteristika jsou z povahy zadaných 

dat nedostačující.   

• V Protokolu z auditu produktu nejsou nadefinovány chyby dokumentace  

a provedení zkoušek. Kontrola je v procesním dokumentu definována, ale její 

provedení není nikde v současné době zdokumentováno. 

• WAP zkouška je prováděna pouze pro některé typy spirál a pouze pro některé znaky 

kvality. 

• Pro měření nejsou v průběhu auditu produktu prokazatelně používána jiná měřidla, 

než při výstupní kontrole. 
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5 BENCHMARKING V ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI DODÁVAJÍCÍ  

DO AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 

Jako součást diplomové práce byl proveden benchmarking v zahraniční společnosti 

dodávající do automobilového průmyslu. Tato společnost je stejně jako OCZ součástí 

koncernu OSRAM GmbH.  

Cílem bylo analyzovat, jakým způsobem se provádějí audity produktu v jiné 

společnosti pro následné porovnání jednotlivých metodik a postupů.  

5.1 Audit produktu 

Za audit produktu je odpovědný pracovník oddělení kvality. Tento pracovník sestavuje 

plán auditu, shromažďuje a spravuje výsledky jednotlivých zkoušek měřením  

a destruktivních zkoušek a výsledky kontroly optických vlastností, neboť měření provádějí 

jednotlivé laboratoře. 

Pracovník odpovědný za audity produktu provádí vyhodnocení vyhovění  

či zamítnutí auditu produktu, navrhuje nakládání s produkty v případě nevyhovujících 

výsledků. Je odpovědný za stanovení nápravných opatření příslušnými pracovníky v případě 

nálezů. Sleduje dobu zpracování jednotlivých zkoušek, plnění nápravných opatření, kontrolu 

účinnosti a plnění plánu auditu. Ke všem těmto úkolům vede statistické vyhodnocení.   

5.1.1 Program auditu 

Společnost je dodavatelem nejen do automobilového průmyslu, ale vyrábí také 

produkty neautomobilní. Program auditu mají rozčleněn zvlášť pro produkty automotivního 

charakteru a ostatní produkty. 

Dále je program postaven tak, aby pokryl každý typ a každou výrobní linku. Toto je 

v programu auditu zajištěno stanovením frekvence auditu jedenkrát za dvanáct měsíců. 

Znamená to tedy, že není důležité, kterého data byl audit předchozí. 

V programu auditu jsou také naplánovány typy zkoušek, které se u daného typu  

a linky budou provádět, rozsah zkoušeného množství, odběrné místo. 

Důležitou součástí auditu produktu je také kontrola podkladů jako jsou:  

 

• správnost a dostupnost dokumentace,  

• specifikace produktu, 

• správnost balení,  

• datum výroby,  
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• správnost paletizace,  

• identifikace balení,  

• průvodní lístek,  

• dodací list a ostatní potřebné doklady.  

 

Všechny audity produktu jsou prováděny na produktech připravených k expedici 

zákazníkovi. Produkty připravené k provedení auditu produktu jsou v expedičním skladu 

pozastaveny a řádně označeny, aby nedošlo k odeslání těchto produktů k zákazníkovi ještě 

před provedením plánovaného auditu produktu. 

5.1.2 Statistické a grafické vyhodnocení měřitelných znaků 

Audit produktu provádějí pracovnice výstupní kontroly. Je závazně naplánováno, 

který měsíc, která pracovnice audit provádí. Pracovnice provádějící audit produktu odebere 

vzorek ke kontrole. Poté provede kontrolu atributivních znaků dle plánu auditu. Ostatní 

zkoušky, tj. měřením, destrukční atd., jsou provedeny v k tomu určených laboratořích. 

Pověření pracovníci laboratoře provedou testy dle dokumentovaných postupů  

a výsledky doručí ve stanoveném termínu pracovníkovi odpovědnému za audity produktu. 

Výsledky zkoušek jsou zaznamenány v příslušných reportech, které obsahují grafické  

a statistické vyhodnocení naměřených dat. Reporty jsou generovány přímo software měřících 

zařízení.  

Reporty obsahují náležitosti jako: 

 

• typ produktu,  

• důvod zkoušky,  

• toleranční meze,  

• naměřené hodnoty,  

• jméno provádějícího zkoušku,  

• číslo měřidla či zařízení, na kterém bylo měření provedeno,  

• datum měření (případně data od – do).  

 

Nedílnou součástí reportu je grafické vyhodnocení v podobě histogramu. Statistické 

vyhodnocení je dále doplněno o výsledky popisné statistiky, jmenovitě průměr, směrodatná 
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odchylka, minimum a maximum. Nedílnou součástí statistického vyhodnocení jsou indexy 

způsobilosti Cp a Cpk. 

5.1.3 Zadávání výsledků z auditů produktu do WAP SYSTEMu 

Jak již bylo uvedeno výše, zahraniční společnost patří do koncernu OSRAM GmbH,  

a proto se i v této společnosti je pro výsledky z auditů produktu používán WAP SYSTEM. 

WAP SYSTEM je zde nastaven tak, že je možné zadávat jak výsledky zkoušek znaků 

atributivních, tak zkoušek měřením či destruktivních. Ke každému typu zkoušky jsou 

nadefinovány vady, jež se mohou v důsledku zkoušeného znaku kvality vyskytnout.  

Z WAP SYSTEMu je možno získávat různá statistická vyhodnocení o zmetkovitosti, 

výskytu vad dle různého rozdělení. 

5.1.4 Barevné označování výsledků auditu produktu 

Souhrn výsledků všech auditů produktu je veden v podobě tabulky, která se používá 

pro rychlý přehled o jednotlivých zkouškách barevné značení dle semaforového systému. 

Zelený emotikon s úsměvem značí, že všechny naměřené hodnoty případně provedené 

zkoušky byly v souladu se specifikaci. Žlutý emotikon s neutrálním výrazem znamená,  

že některá z hodnot byla na hranici. A nakonec červený zamračený emotikon znamená, že 

audit produktu byl nevyhovující.  

5.2 WAP zkouška 

Stejně jako v OCZ i zde slouží WAP zkouška jako další nástroj namátkové kontroly 

po standardní výstupní kontrole. Tato zkouška je prováděna stejně jako audity produktu 

pracovnicemi výstupní kontroly.  

Samotná WAP zkouška se týká pouze znaků atributivních. Měřitelné znaky kvality 

jsou při WAP zkoušce pouze zkontrolovány dle záznamů, jež jsou součástí průvodního lístku. 

Výsledky WAP zkoušky jsou zaznamenány do WAP SYSTEMu. 

5.3 Nápravná a preventivní opatření, vyhodnocení efektivity 

Na základě nálezu z auditu produktu jsou příslušným oddělením analyzovány 

kořenové příčiny a následně stanovena nápravná opatření. Jsou definovány odpovědnosti, 

plánovaný termín splnění opatření. V odpovědnosti pracovníka odpovědného za audity 

produtku je sledování plnění nápravných opatření a vyhodnocování efektivity opatření.  
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Po uplynutí doby pro plnění nápravného opatření je fyzicky zkontrolováno skutečné 

splnění opatření. Efektivita je hodnocena dle výsledků z WAP zkoušek a následných auditů 

produktu, sleduje se opětovný výskyt nálezů. 

V případě, že některý z výsledků auditu produktu vyšel na hranici tolerančních mezí  

a nebo některý z výsledků WAP zkoušky začíná nabývat vzrůstového trendu, jsou stanovena 

preventivní opatření.  

5.4 Závěr benchmarkingu  

Předchozí podkapitoly popisovaly stav provádění auditů produktu ve srovnávané 

firmě. Z porovnání se stavem v OSRAM Česká republika s.r.o. vyplývají rozdíly: 

 

• Program auditů rozlišuje automotivní a ostatní produkty, obsahuje typy zkoušek, 

rozsahy zkoušeného množství a odběrná místa. 

• Všechny audity jsou prováděny na produktech připravených k expedici zákazníkovi, 

v OCZ je to jeden audit ze šesti. 

• Fyzicky provádí audit produktu pracovnice výstupní kontroly, auditor je odpovědný za 

plánování auditů, sběr výsledků z auditů z příslušných laboratoří, vyhodnocování 

výsledků auditů, sledování plnění nápravných opatření. 

• V protokolech z auditu produktu a v podkladech z auditu produktu je použito grafické 

vyhodnocení, statistické vyhodnocení, výsledky popisné statistiky a vyhodnocení 

indexů způsobilosti Cp a Cpk. 

• WAP SYSTEM je možné uzpůsobit tak, aby do něj mohly být zaznamenány tolerance 

měřených parametrů, naměřené hodnoty s možností grafického vyhodnocení. 

• Pro vyhodnocení stavu všech auditů produktu je používáno vizuálních prvků, 

emotikonů. 
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6 NÁVRHY OPATŘENÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Tato kapitola je zaměřena na popis návrhů opatření pro zlepšení procesu provádění 

auditů produktu na základě zjištění při analýze současného stavu a provedeného 

benchmarkingu. 

6.1 Sjednocení WAP zkoušky a auditu produktu 

V podstatě půjde o změnu a rozšíření současného provádění WAP zkoušky na úroveň 

rozsahu auditu produktu.  

V současné době se provádí 6 auditů produktu a 200 WAP zkoušek měsíčně. Navrhuji 

zrušit WAP zkoušky a uvolněnou kapacitu převést na provádění auditů produktu u 1 – 2 % 

produkce, přičemž 1 % měsíční produkce odpovídá zhruba současným 200 WAP zkouškám. 

6.2 Použití jiných měřidel při auditu produktu 

Při současném stavu není 100% zaručeno, že je produkt přeměřen při auditu produktu 

jiným měřidlem než při výstupní kontrole. Z finančního hlediska je neprůchozí řešení 

nakoupit měřící a zkušební vybavení, které by sloužilo pouze pro audity produktu. Proto je 

nutno řešit tento nevyhovující stav jiným způsobem.  

Navrhuji rozšířit záznamy z výstupní kontroly o identifikaci měřícího systému, který 

byl použit. Při auditu produktu bude zvolen jiný měřící systém, který má stejné nebo lepší 

metrologické vlastnosti. Pokud takový systém není k dispozici, je nutné vždy provést  

před samotným měřením kontrolu měřidla např. pomocí kalibru. 

6.3  Změna databáze pro audity produktu 

Používaný WAP SYSTEM nevyhovuje požadavkům na uložení a vyhodnocení všech 

informací z auditů produktu. Z tohoto důvodu bylo navrženo několik nových alternativ  

pro ukládání a vyhodnocování auditů produktu. 

6.3.1 Vytvoření nové databáze pro audity produktu 

Původní myšlenka byla vytvořit novou databázi pomocí aplikace Microsoft Access  

pro audity produktu pro výrobu spirál pro zadávání výsledků z auditu produktu, výsledků 

provedených zkoušek měření a destruktivních zkoušek, zadávání vad a jejich počtu. 

V databázi by byla předdefinována i sestava Protokol z auditu produktu. 
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Tímto by odpadlo řízení technických formulářů Protokol z auditu produktu, kterých je 

v současné době 31. V případě změn by stačilo provést změnu v databázi  

a nemusel by se vydávat nový technický formulář. 

Další úsporou času by byla v možnosti různých statistických vyhodnocení, které 

databáze Access při vhodném naprogramování dokáže. 

6.3.2 Nákup nové databáze pro audity produktu 

Na trhu existuje několik softwarových aplikací se zaměřením na provádění auditů 

produktu. Tyto aplikace nabízejí vytvoření programu auditu, plánu auditu, protokolu z auditu 

a vyhodnocení včetně sledování přijatých nápravných opatření. 

Myšlenka nákupu nové aplikace byla zavrhnuta z důvodu standardizace používání 

SYSTEMu WAP v celém OSRAMu GmbH možnosti radikální obměně samotného WAP 

SYSTEMu. 

6.3.3 Úprava aplikace WAP SYSTEM 

Po přezkoumání existujících i potenciálních variant řešení záznamů z auditů produktu 

s možností následného reportingu bylo od vytváření nové aplikace nebo nákupu komerčního 

produktu posléze upuštěno, neboť tento krok se zdál být krokem zpět. Jak již bylo uvedeno 

výše, v celé společnosti OSRAM GmbH je pro vyhodnocení WAP zkoušky a auditů produktu 

používán WAP SYSTEM. Byla navržena radikální obměně samotného WAP SYSTEMu,  

ve své podstatě se stejnou myšlenkou jako vytvoření zcela nové databáze.  

Úprava aplikace WAP SYSTEMu sníží časovou náročnost administrativní práce  

u auditů, kdy v současné době se stejná informace zapisuje do několika formulářů. Zruší se 

řízené technické formuláře pro audity produktu a WAP zkoušku, nebude nutné provádět 

aktualizace těchto řízených dokumentů. Největším přínosem budou data  

a naměřené hodnoty vkládané přímo do WAP SYSTEMu, takže budou k dispozici pro jejich 

zpracování a vyhodnocení.  

Upravená aplikace WAP SYSTEM umožní sledování vývoje všech měřitelných znaků 

pro jednotlivé typy spirál, grafické znázornění naměřených hodnot vůči tolerančním mezím, 

grafické vyhodnocení atributivních znaků atd. nejen pro jednotlivé audity produktu v jejich 

protokolech, ale i pro vytváření souhrnů jednotlivých typů spirál za delší časové období. 

Úprava WAP SYSTEM tedy znamená nejen úpravu samotné databáze informací  

o produktech, ale především bohatší nabídku výstupů umožňujících detailnější analýzu  

a následné zlepšování pomocí nápravných a preventivních opatření vyplývajících z analýz.  
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6.4 Aktualizace procesního dokumentu 

Změnami popsanými v této diplomové práci se také částečně změní proces provádění 

auditů produktu. Bude proto nutná aktualizace procesního dokumentu QM0070. Touto 

změnou dojde k zániku provádění WAP zkoušky a tedy i zrušení pracovního postupu  

AA 103-370-2G010 pro provádění WAP zkoušky ve výrobě spirál.  

Jak již bylo popsáno výše, změny se budou týkat výroby spirál. Po odzkoušení  

a kladném výsledku tohoto systému bude možné uvažovat o zavedení změn také na další 

produkty společnosti. 
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7 REALIZACE NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V souvislosti s návrhy  této diplomové práce byla iniciována schůzka 

s managementem společnosti, na které byly návrhy a změny v provádění auditů produktu 

prezentovány. Bylo rozhodnuto o realizaci návrhů týkajících se změny WAP SYSTEMu, 

souvisejících záznamů z auditů produktu a sjednocení WAP zkoušek a auditů produktu. 

7.1 Úprava WAP SYSTEMu 

Na základě rozhodnutí přijatého na zmíněné schůzce bylo následně osloveno příslušné 

oddělení se sídlem v centrále v Mnichově v Německu se žádostí o rozšíření a ve své podstatě 

o úpravu aplikace WAP SYSTEMu pro výrobu spirál v OCZ. 

Součástí této diplomové práce bylo nachystat podklady a rozpracovat požadavky  

na funkčnost systému a způsob výstupů pro úpravu aplikace WAP SYSTEMu. Podklady se 

týkaly způsobu nastavení samotného WAP SYSTEMu na základě požadavků pro zadávání  

a vyhodnocování zjištění z auditu. 

Hlavním cílem celé úpravy WAP SYSTEMu je možnost zadání všech výsledků 

z auditu produktu, zobrazení, uložení a následný tisk protokolu z auditu produktu rozšířený  

o výstupy popisné a grafické statistiky, stejně jako i možnost dalších statistických 

vyhodnocení pro jednotlivé typy spirál, případně skupiny spirál za uživatelem požadované 

období. 

Jak již bylo popsáno výše, protokoly pro audity produktu jsou velice složité  

a v současné době je jich již 31. Vysoký počet protokolů je dán množstvím různých typů  

a rozdílnosti zkoušek a jejich kombinací, přičemž navíc rozdíl není v metodě provádění 

konkrétních zkoušek, ale v rozsahu výběru především u zkoušek destruktivních a zkoušek 

měřením. 

Úkolem bylo nadefinovat všechny prováděné zkoušky včetně rozsahů výběrů a možné 

vady pro jednotlivé spirály případně skupiny spirál na základě především specifikací, plánů 

kontroly a řízení a ostatních dostupných dokumentů. Výstupem této přípravy jsou přehledy 

v podobě matic – matice zkoušek a matice vad. 

Výsledkem tohoto snažení je jeden univerzální protokol z auditu produktu, jehož 

obsah bude automaticky generován WAP SYSTEMem na základě informací obsažených 

v maticích. Dalšími výstupy pak budou různé analýzy na skupinu produktů ve zvoleném 

období. 

Veškeré podklady pro úpravu WAP SYSTEMu jsou připraveny ve dvou jazycích, 

češtině a angličtině, z důvodů programování WAP SYSTEMu centrálním oddělením 
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v Mnichově a možnosti generování výstupů v angličtině pro usnadnění komunikace  

se zahraničními zákazníky, stejně jako managementem OSRAM GmbH.  

Všechny podklady pro úpravu aplikace WAP SYSTEMu jsou vytvořeny pomocí 

aplikace Microsoft Excel. 

7.1.1 Matice zkoušek 

 Matice zkoušek, viz příloha 2, představuje rozdělení zkoušek vzhledem k jednotlivým 

typům, respektive skupinám produktů. 

V prvním sloupci matice je název matice. Druhý sloupec obsahuje informaci o typu 

zkoušky, rozdělení na zkoušky destruktivní a zkoušky měřením. Ve třetím sloupci matice jsou 

uvedeny všechny typy zkoušek. Ve čtvrtém sloupci jsou anglické ekvivalenty názvů zkoušek.  

Sloupce pět až jedenáct obsahují informace o přejímacích kritériích jednotlivých 

zkoušek. V prvních čtyřech sloupcích tohoto bloku jsou informace pro první výběr a to rozsah 

výběru, přejímací číslo Ac, zamítací číslo Re a číslo pro opakovanou zkoušku. Poslední tři 

sloupce tohoto bloku jsou informace pro druhý výběr a to rozsah výběru přejímací číslo Ac  

a zamítací číslo Re. V případě, že druhý výběr není pro konkrétní zkoušku relevantní, je pole 

proškrtnuto. 

Ostatních 60 sloupců patří jednotlivým skupinám spirál. V záhlaví každého z těchto 

sloupců je název skupiny, případně její rozlišovací znaky jako (např. výkon, napětí, …).  

V případě, že je zkouška v řádku relevantní pro danou skupinu spirál ve sloupci, je 

tato skutečnost vyznačena křížkem v příslušném poli.   

Matice zkoušek bude sloužit jako podklad pro zobrazování relevantních zkoušek 

k vybranému typu spirály při zadávání výsledků z auditu a následné generování protokolů, 

kdy v protokolu budou opět pouze zkoušky relevantní příslušnému typu či skupině spirál.  

Z důvodu citlivých dat jsou názvy zkoušek a produktů v matici zkoušek nahrazeny 

obecnými názvy zkouška, znak, produkt. 

7.1.2 Matice vad 

Matice vad, viz přílohy 3 a 4, představují rozdělení vad vzhledem k jednotlivým 

typům, respektive skupinám produktů. Matice vad je pro potřebu této diplomové práce 

rozdělena kvůli přehlednosti na dvě části. První matice vad obsahuje všechny chyby 

dokumentace včetně chybného dokumentování provedení zkoušek, chyby destruktivních 

zkoušek a zkoušek měřením. Druhá matice vad obsahuje chyby všech atributivních znaků 

kvality. 
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V prvním sloupci matice je název matice. Podle druhého sloupce je matice rozdělena 

na chyby dokumentace a chyby dokumentování provedení zkoušek, chyby destruktivních 

zkoušek a zkoušek měřením a chyby atributivních znaků kvality. Ve třetím sloupci matice 

jsou nadefinovány všechny vady a zařazeny jsou dle druhého sloupce podle toho, zda se jedná 

o vadu dokumentace a dokumentování provedení zkoušek, vadu vznikající při zkoušce 

destruktivní či měřením nebo vadu atributivních znaků. Ve čtvrtém sloupci jsou anglické 

ekvivalenty názvů vad.  

Pátý sloupec s názvem zvláštní znak slouží pro označení zvláštních znaků podle 

požadavků zákazníka.  

Podle šestého sloupce jsou vady rozděleny na vady hlavní třídy A a na vady hlavní 

třídy B. 

Sedmý a osmý sloupec jsou identifikační čísla a zkratky vad, tak jak jsou označeny 

v příslušných předpisech. 

Následujících 60 sloupců jsou označení jednotlivých skupin spirál. Opět jsou křížky  

u relevantních vad pro daný typ spirály.  

Z důvodu citlivých dat jsou pro potřebu této diplomové práce názvy a čísla a zkratky 

vad a produktů pouze fiktivními názvy. 

7.1.3 Návrh protokolu z auditu produktu 

 Návrh protokolu z auditu produktu je uveden v přílohách 5 a 6 (příp. viz obrázek 6), 

vychází z původního protokolu a obsahuje dodatečné informace. Struktura protokolu je 

popsána níže. 

 V prvním oddílu protokolu jsou informace o identifikaci produktu a základní 

informace k auditu: 

 

• SN, 

• Typ, 

• Napětí, 

• Výkon, 

• Zákazník, 

• Číslo průvodky, 

• FKZ, 

• Datum auditu, 

• Plán kontroly a řízení, 
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• Celkem ks, 

• Kontrolováno ks, 

• Celkem vad, 

• Výsledek. 
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Obr. 6 Protokol z auditu produktu 

 

Tato část se od předešlého protokolu liší pouze grafickým znázorněním výsledku 

celého auditu a to pomocí emotikonu. Jinak tento oddíl ve své podstatě zůstal stejný jako 

současně používaný. 

Destruktivní zkoušky jsou obsaženy v oddílu druhém, včetně rozsahu výběru, 

výsledku zkoušky a čísla měřidla.  

Třetí oddíl třetí s názvem Měřitelné znaky kvality prošel v porovnání s původním 

protokolem radikálními změnami. V původním protokolu bylo možné zadávat pouze číslo 

měřidla, předepsané toleranční meze a naměřené hodnoty. V novém protokolu jsou výsledky 

rozšířeny o statistická vyhodnocení. Ke každému měřitelnému znaku kvality jsou vypočítány 

průměr, výběrová směrodatná odchylka a rozpětí. Pro grafické znázornění naměřených 
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hodnot v tomto protokolu byl použit upravený bodový diagram a svislou čárou byly 

vyznačeny předepsané toleranční meze. V bodovém diagramu byla vynechána osa Y, 

naměřené hodnoty jsou zaznamenány přímo na osu X. Z grafického vyhodnocení je zřejmé, 

kde se pohybují jednotlivé náměry oproti tolerančním mezím a jejich variabilita. 

Chyby dokumentace a chyby dokumentování provedení zkoušek jsou obsahem 

čtvrtého oddílu protokolu. Tento oddíl je oproti původnímu protokolu zcela nový, znamená to 

tedy, že v původním protokolu vůbec nebyly záznamy o výsledku kontroly dokumentace atd. 

Jsou zde nadefinovány vady: 

 

• Chybějící plán kontroly a řízení, 

• Chyby v průvodním lístku (vyplnění), 

• Chyby v průvodním lístku (specifikace), 

• Chybný typ balení, 

• Chybná etiketa, 

• Chybně provedené zkoušky. 

 

V případě shody s požadavky k této oblasti je v příslušné kolonce zapsána nula 

zelenou barvou. V opačném případě je zde červenou barvou zapsán počet nalezených chyb. 

Vyhodnocení destruktivních zkoušek a zkoušek měřením jsou obsahem oddílu pátého. 

Zde jsou vybrány vady relevantní pro příslušnou skupinu spirál dle matice vad. V případě 

neshody s požadavky na provedení jednotlivých zkoušek je v příslušné kolonce zapsán 

výsledek zkoušky červenou barvou, pokud jsou nalezeny vady, ale výsledek vyhovuje 

přejímacím kritériím, je použita modrá barva. V případě nenalezení vad je použita pro záznam 

výsledku barva zelená. 

Šestým oddílem jsou výsledky chyb atributivních znaků. Opět jsou zde vybrány vady 

relevantní pro příslušnou skupinu spirál dle matice vad. V případě neshody s požadavky  

na provedení jednotlivých zkoušek je v příslušné kolonce zapsán výsledek zkoušky červenou 

barvou, pokud jsou nalezeny vady, ale výsledek vyhovuje přejímacím kritériím, je použita 

modrá barva. V případě nenalezení vad je použita pro záznam výsledku barva zelená. 

Nápravná opatření viz. databáze ACCESS je název sedmého oddílu, který slouží  

pro záznam informace o tom, zda jsou nadefinována nápravná opatření v databázi nápravných 

opatření. 

Předposledním oddílem je místo pro podpisy odpovědných osob: 
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• Kontrola (provedení zkoušek), 

• Auditor, 

• VNS (vedoucí nákladového střediska), 

• PI (procesní inženýr). 

 

 Poslední oddíl je místo pro poznámky. Tři konečné oddíly zůstaly stejné jako 

v předchozím protokolu z auditu produktu.  

7.1.4 Návrh souhrnného protokolu z auditu produktu 

Souhrnný protokol spirál, viz příloha 7 (příp. viz obrázek 7), je zcela novým reportem, 

který by měl být generován z WAP SYSTEMu za uživatelem zvolené období. Jedná se o 

souhrn všech provedených auditů produktu pro daný typ produktu. 

V záhlaví protokolu je informace o období, za které je report generován, název reportu a 

název společnosti. Ostatní informace v reportu jsou vztažené právě k zvolenému období. 

V prvním oddílu protokolu jsou informace o identifikaci produktu a výsledcích auditů: 

 

• SN, 

• Typ, 

• Napětí, 

• Výkon,  

• FKZ, 

• Počet auditů, 

• Z toho vyhovělo, 

• Z toho nevyhovělo. 

 

V druhém oddílu tohoto reportu jsou informace o měřitelných znacích kvality. Každý 

z těchto znaků je vyhodnocen graficky. Prvním grafem jsou regulační diagramy pro průměry  

a rozpětí. Dalšími grafy jsou histogramy včetně znázorněných tolerančních mezí. Každý  

ze znaků ve druhém oddílu je doplněn o výsledky popisné statistiky, kterými jsou průměr, 

výběrová směrodatná odchylka a rozpětí.  

Pro každý znak kvality budou vypočítány indexy způsobilosti Cp a Cpk. Pro výpočty 

navrhuji kvantilovou metoda z důvodu, že je vhodná pro všechna rozdělení dat a je tedy 
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možno upustit od zkoumání rozdělení dat. Cílem bylo maximálně zjednodušit postup výpočtu 

indexů způsobilosti pro programování WAP SYSTEMu.  

Další informací obsaženou v souhrnném reportu je srovnání vypočtených indexů 

způsobilosti s požadavky zákazníka. Zákazník požaduje hodnotu indexů způsobilosti větší 

nebo rovnu 1,33. Výsledek porovnání je v reportu vyjádřen pomocí emotikonu.  

 V dalších oddílech tohoto reportu jsou rozebrány jednotlivé vady dle skupin na 

chyby dokumentace a chyby dokumentování provedení zkoušek, chyby destruktivních 

zkoušek a zkoušek měřením a chyby atributivních znaků hlavní vady A a hlavní vady B. 

Jednotlivé skupiny chyb jsou zesumarizovány a znázorněny graficky pomocí Paterovy 

analýzy. 
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Obr. 7 Souhrnný protokol z auditu produktu (strana 1 a 3) 

7.1.5 Návrh seznamu auditů produktu 

Posledním z návrhů reportů ze WAP SYSTEMu z auditů produktu je seznam auditů 

produktu, viz příloha 8 (příp. viz obrázek 8). Tento report by měl zcela nahradit doposud 

používaný Podrobný seznam z auditů produktu. 
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KomentářDatum auditu
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VyhovělČ. auditu FKZ SN

OSRAM Česká 

republika s.r.o.

REP 6 

 

Obr. 8 Seznam auditů produktu 

 

V záhlaví seznamu auditů produktu je název reportu, název společnosti a období,  

za jaké je report generován. 

Obsahem seznamu je u každého auditu produktu: 

 

• Číslo auditu, 

• FKZ, 

• SN, 

• Datum auditu, 

• Vyhověl, 

• Nevyhověl z důvodu: 

- Chyby dokumentace a provedení zkoušek, 

- Chyby destruktivních zkoušek a zkoušek měřením, 

- Chyby atributivních znaků, 

• Zákazník, 

• Komentář. 

 

Tento report je důležitý z hlediska informací o počtu provedených auditů za měsíc 

případně rok, obsahuje informace o provedených auditech dle FKZ skupin, které se využívají 
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při výběru produktů pro provedení auditů, aby byl v průběhu roku pokryt celý sortiment 

výroby. Sloupec komentář bude použit v případě nevyhovujícího výsledku auditu  

pro informaci o následném auditu. 

7.2 Úprava programu auditu 

Za program auditu bude i nadále odpovědný auditor produktu. Protože dojde 

k sjednocení WAP zkoušky a auditu produktu v jednu zkoušku, bylo navrženo rozšířit 

množství auditů produktu tak, aby pokryly 1 – 2 % denní produkce. Ve výrobě spirál bude 

tento počet vztažen k počtu výrobních příkazů. Cíl pro dosažení tedy budou 2 % měsíční 

produkce.   

7.3 Úprava plánu auditu 

Plán auditu bude rozpracován dle FKZ skupin. Historii výroby jednotlivých FKZ 

skupin a výpočet poměru výroby lze získat ze systému IDE-NT. Na základě těchto výpočtů 

bude stanoven plán auditu, kterým se bude řídit auditor produktu při výběru produktů  

pro provedení auditu.  

Zpětnou vazbou bude seznam provedených auditů produktu, dle kterého bude možné 

zkontrolovat počet auditů dle jednotlivých FKZ skupin.  

7.4 Realizace auditu produktu dle navrhovaných opatření 

Na základě změn, které vyplynuly z této diplomové práce, byly provedeny dva audity 

produktu č. S.1102.001 a S.1102.002, jejichž výsledky jsou uvedeny v přílohách 5 a 6. 

Změny se týkají především vyhodnocení jednotlivých auditů produktu  

a následného vyhodnocení v souhrnném protokolu. Oba audity produktu byly provedeny  

na stejný typ spirály tak, abych bylo možné provést simulaci souhrnného protokolu a seznamu 

auditů produktu v přílohách 7 a 8. 

Vzhledem k tomu, že k datu sepsání diplomové práce není aktualizace WAP 

SYSTEMu dokončena, není možno použít reporty přímo z uvedeného systému. Vyhodnocení 

auditů produktu bylo provedeno do návrhu Protokolu z auditu produktu. Výpočty  

a grafické vyhodnocení bylo provedeno pomocí software QS-stat, Minitab a aplikace 

Microsoft Excel. 

Z důvodu citlivých dat jsou názvy identifikace produktů, znaků kvality, měrných 

jednotek a vad pouze obecnými názvy. 
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7.5 Porovnání výsledků návrhu se současně používaným způsobem 

 Návrhy formulářů z výrobkových auditů a vyplněné protokoly z auditů byly 

projednány ve společnosti OCZ s pracovníky odpovědnými za řízení interních auditů. Návrhy 

byly přijaty, jsou použity jako podklad pro úpravu WAP SYSTEMu a bylo konstatováno, že 

změna je přínosem v provádění auditů produktů a souvisejících záznamech. Nejdůležitějším 

přínosem je možnost sumarizace, pohledu na výsledky auditů z delšího časového období  

a vyhodnocování trendů vycházející ze zvýšeného počtu auditů sjednocením s WAP 

zkouškou.   
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8  ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat a zlepšit proces provádění auditů 

produktu u dodavatele do automobilového průmyslu.  

Základem pro provedení analýzy současného stavu  provádění auditů produktů  

v OSRAM Česká republika s.r.o byly požadavky standardů pro automobilový průmysl  

a provedení benchmarkingu v zahraniční firmě. Byly identifikovány odchylky a k nápravě 

těchto odchylek byla navržena opatření: 

 

• zvýšení počtu výrobkových auditů sjednocením sWAP zkouškami, 

• změna způsobu záznamů a vyhodnocení auditů produktu, 

• úprava používaného softwaru takovým způsobem, aby umožnil rychlejší  

a přehlednější zpracování výsledků auditů produktu. 

 

Výsledkem realizace navržených opatření dle této diplomové práce budou tyto 

přínosy: 

 

• zjednodušení procesu provádění auditů produktu ve výrobě spirál, 

• skutečná podpora WAP SYSTEMu pro zadávání dat. Nyní bude možné výsledky 

zadávat pouze do WAP SYSTEMu a všechny tři stávající reporty plus další bude 

možné vygenerovat pomocí přednastavených protokolů, 

• rozšíření protokolu z auditu produktu o popisnou a grafickou statistiku u měřitelných 

znaků kvality a další grafické vyhodnocení výsledků celého auditu produktu, 

• možnost následného dlouhodobého sledování výsledků všech auditů produktu  

pro jednotlivé typy spirál pomocí nového reportu. Report obsahuje popisnou statistiku  

a grafické vyhodnocení kvantitativních znaků a vyhodnocení všech nalezených vad  

ze všech uskutečněných auditů, 

• zvýšení počtu prováděných auditů produktu a tím zvýšení reprezentativnosti výsledků 

auditů vzhledem k celkovému objemu výroby, 

• v případě úspěšného zavedení změny auditů produktu spirál bude přenesena tato 

změna také do dalších výrob a jejich procesu provádění auditů produktu. 
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