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Anotace 

 
Cílem této diplomové práce bylo zmapovat současné přístupy k plánování jakosti produktu a 

provést porovnání jednotlivých metod a metodik z různých hledisek.  Na základě znalostí 

vycházejících prvních dvou částí je konec diplomové práce věnován návrhu vhodného 

přístupu k plánování jakosti produktu. Tento návrh se vztahuje pro organizaci aplikující 

přístup plánování jakosti vycházející pouze z poţadavků CŠN ISO 9001:2009.  

Klíčová slova: plánování jakosti, plán řízení jakosti, poţadavky zákazníků, návrh a vývoj 

produktu, přezkoumání návrhu, ověřování a validace návrhu  

 

Annotation 

 

The aim of this master thesis is to analyze modern approaches to product quality planning. In 

addition, there is comparison of particular methods and methodology from various aspects. 

Last chapter is focused on suitable approach to product quality planning. The approach is 

based on knowledge from first two parts of master thesis. This approach is intended for 

organization which apply approach to product quality planning required in ČSN ISO 

9001:2009.  

Key words: quality planning, plan of quality control, costumers requirements, design and 

product development, concept evaluation,  concept verification and validation
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SEZNAM ZKRATEK 
 

 

APQP   (Advanced Product Quality Planning and Control Plan); Zdokonalené 

plánování jakosti produktu a kontrolní plán 

PPAP   (Production Part Approval Process ); Proces schvalování dílů do sériové 

výroby 

FMEA  (Potential Failure Modes and Effects Analysis ); Analýza moţností vzniku 

vad a jejich následků 

DFMEA  (Design Failure Mode and Effects Analysis); Analýza moţných způsobů a 

důsledků poruch návrhu produktu 

PFMEA  (Process Failure Mode and  Effects Analysis); Analýza moţných způsobů a 

důsledků poruch návrhu procesu  

 MSA  (Measurement System Analysis); Analýza systému měření 

QFD                (Quality Function Deployment); Metoda pro převod hlasu zákazníka do     

  technických specifikací  

DFSS   (Design for Six Sigma); Proaktivní řízení kvality s cílem dosáhnout zlepšení   

  při návrhu a vývoji 

 

DMADV       (Define – Measure – Analyze – Design –Verify); Cyklus pro zlepšování při  

  návrhu a vývoji 

DMAIC   (Define-Measure-Analyze-Improve-Control); Cyklus pro zlepšování procesů 

v organizaci  

DOE               (Design of experiments); Navrhování experimentů 

PDCA     (Plan – Do – Check – Act); Cyklus neustálého zlepšování dle Deminga 

SPC (Statistical process control); Statistická regulace procesu 

VOC  (Voice of customer); Hlas zákazníka, definování poţadavků zákazníkem 

CTQ  (Critical to characteristic); Kritické hodnoty kvality, znaky jakosti produktu 

IPPD (Integrated product and process planning); Integrovaný vývoj produktu a 

procesu 
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ÚVOD 
 

Plánování jakosti patří mezi základní funkce managementu jakosti.  Stěţejním procesem 

plánování jakosti je formování cílů jakosti a vývoje prostředků pro splnění těchto cílů. 

Hlavním cílem je tedy zajistit dostatečnou jakost u výrobků a prevenci neshod. 

  

V současné době, kdy se trh neustále rozšiřuje a zvyšují se nároky zákazníků, plánování 

jakosti produktu, se v organizacích stává velmi důleţitou fází v celém procesu realizace 

produktu.  Vysoká konkurenceschopnost produktu se stává u organizací jednou z hlavních 

priorit. Pro zajištění tohoto faktoru by organizace měla aplikovat takový přístup plánování 

jakosti, jehoţ výsledkem by byly dostatečně kvalitní a zákazníkem ţádané produkty.  

 

Převáţná část aktivit plánování jakosti se realizuje v předvýrobních etapách. V počátku 

ţivotního cyklu produktu se určuje celková koncepce budoucího produktu, která by měla 

zaručit, ţe budou splněny poţadavky a očekávání zákazníka. Výsledná jakost produktu je 

závislá na aktivitách prováděných v předvýrobních etapách.  Z praxe vyplývá, ţe o konečné 

jakosti produktu se aţ z 80% rozhoduje právě v předvýrobních etapách.  Významnou rolí 

hrají činnosti plánování jakosti v případě sniţování nákladů na realizaci produktu. Neshody, 

které jsou identifikovány v ranějších fázích ţivotního cyklu produktu, se vykazují 

nesrovnatelně niţšími náklady na odstranění. Obecně platí, ţe čím později dochází 

k identifikaci neshod produktu, tím jsou náklady na jejich odstranění vyšší. Z těchto důvodů 

je plánování jakosti produktu důleţité pro celkovou úspěšnost a kvalitu výsledného 

produktu.  

 

Cílem mé diplomové práce bylo provést detailní rozbor současných metodik a metod 

pouţívaných při plánování jakosti produktů.  Součástí této diplomové práce je také 

porovnání vybraných přístupů z různých hledisek.  Na základě znalostí vycházejících 

z prvních dvou částí je následně v diplomové práci sestaven návrh vhodného přístupu 

k plánování jakosti produktů pro organizaci, která aplikuje přístup plánování jakosti 

produktu vycházející pouze z poţadavků ČSN ISO 9001:2009.  
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1  Moderní přístupy k plánování jakosti produktu 
 

Dnešní doba klade vyšší nároky na výslednou kvalitu produktu. Organizace, která chce 

docílit úspěšnosti na trhu, musí vykazovat vynikající výsledky vzhledem k uspokojení 

poţadavků a přání zákazníka. Organizace můţe dlouhodobě naplňovat poţadavky zákazníka 

pouze v případě, ţe aplikuje vhodný přístup k plánování jakosti produktu. V této diplomové 

práci jsou uvedeny moderní přístupy k plánování jakosti produktu, které jsou dnes 

organizacemi vyuţívány.  

 

1.1 Požadavky ČSN ISO 9001:2009 
 

Poţadavky normy ČSN  ISO 9001:2009 vztahující se k plánování jakosti produktu jsou 

uvedeny v kapitole 7 – Realizace produktu. Tato kapitola definuje poţadavky na popsání 

všech důleţitých procesů a činností souvisejících s přípravou a realizací produktu. Zároveň 

musí být u realizace zajištěn návrh a vývoj. Důleţitými poţadavky kapitoly je zajištění 

přezkoumání, validace a ověřování návrhu. Je zde také poţadavek na identifikování a 

sledování během realizace produktu. V průběhu celé realizace produktu musí organizace 

stanovit způsoby komunikace se zákazníkem. Kapitola dále poţaduje ochranu majetku 

zákazníka a řízení monitorovacích a měřících zařízení.  Jednotlivé články kapitoly 7 – 

Realizace produktu jsou uvedeny v tab. 1. 

 

1.2 Požadavky ISO/TS  16949:2009 

Jedná se o mezinárodní normu pro systémy managementu kvality zaměřenou na 

automobilový sektor (IATF-International Automotive Task Force). Počátečním impulsem 

vzniku normy byla snaha o integraci a harmonizaci spolupráce v automobilovém průmyslu. 

Vzhledem k rozšiřující se spolupráci mezi dodavateli a výrobci automobilových součástí 

z různých států vznikl poţadavek na harmonizaci. 

 

Norma ISO/TS 16949:2009 vychází z těchto standardů: 

 

 ISO 9001 

 AVSQ (Itálie) 

 EAQF (Francie) 

 QS 9000 (USA) 
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 VDA (Německo) 

 Specifikace poţadavků na systém managementu kvality pro dodavatele  

 

Koncepce normy ISO/TS 16949:2009 sjednocuje poţadavky na kvalitu vycházející z výše 

uvedených standardů. Pro společnosti znamená přijetí normy ISO/TS 16949:2009 zvýšení 

kvality výrobků a procesů, zvýšení důvěry v mezinárodním obchodu, společný přístup k 

managementu jakosti pro dodavatele, sníţení variability a zvýšení výkonnosti, zjednodušení 

auditů [6]. 

 

Následně jsou uvedeny články normy ISO/TS 16949:2009, které se vztahují k plánování 

jakosti produktu. Některé z těchto bodů vycházejí přímo z poţadavků normy ISO 9001:2008 

Systémy managementu jakosti – Poţadavky [12]. 

 

Článek 7.1 - Plánování realizace produktu  

Organizace musí plánovat procesy realizace produktu a musí zajistit, aby tyto procesy byly 

v souladu s poţadavky ostatních procesů v systému managementu jakosti. Dokument 

popisující poţadavky na procesy a zdroje pro realizaci produktu se můţe nazývat plán 

jakosti. 

 

V případě kaţdé změny v průběhu realizace produktu musí být provedena validace a ověření 

důsledků těchto změn. Dále je zde uvedena povinnost organizace oznámit zákazníkovi 

kaţdou změnu, která má vliv na plnění poţadavků zákazníka. Zákazník tuto změnu musí 

schválit. 

 

Článek 7.2. - Procesy týkající se zákazníka 

Organizace musí určit poţadavky na produkt. Tyto poţadavky vycházejí přímo z poţadavků 

zákazníka nebo mohou vycházet ze zákonných předpisů a specifikací na produkt. Své 

poţadavky na produkt můţe mít i organizace. Poţadavky na produkt se musí přezkoumávat 

z hlediska realizovatelnosti a vyrobitelnosti. Organizace musí vytvářet prostředí pro efektivní 

komunikaci se zákazníkem.  
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Článek 7.3. - Návrh a vývoj 

Poţadavky článku popisují návrh a vývoj produktu nebo procesu. Jsou zaloţeny spíše na 

prevenci moţných chyb neţ na jejich zjišťování. 

 

Článek 7.3.1. - Plánování návrhu a vývoje  

Organizace musí plánovat návrh a vývoj produktu nebo procesu. V procesu plánování musí 

být určeny etapy návrhu a vývoje, přezkoumání a validace pro jednotlivou etapu návrhu a 

vývoje. Musí být také přiděleny odpovědnosti a pravomoci. 

 

V průběhu přípravy realizace produktu organizace musí pouţít „průřezový přístup“, kdy 

projektový tým je sloţen ze zástupců  útvarů konstrukce, výroby, technologie, kvality, 

servisu zákazníků a dalších zaměstnanců. 

 

Článek 7.3.2. - Vstupy pro návrh a vývoj 

Vstupy týkající se poţadavků na produkt musí zahrnovat poţadavky na funkčnost a 

provedení, zákonné poţadavky a poţadavky předpisů, ale také poţadavky vycházející 

z předešlých návrhů. Vstupy pro návrh a vývoj se týkají produktu, výrobního procesu nebo 

zvláštních znaků. 

 

Článek 7.3.3. - Výstupy z návrhu a vývoje 

Výstupy z návrhu a vývoje musí obsahovat informace nutné pro realizaci produktu 

(nakupování, sériová výroba, poskytování sluţeb). 

 

Výstupy se hodnotí z hlediska plnění poţadavků na vstup pro návrh produktu a výrobního 

systému. Patří mezi ně např. konstrukční FMEA, FMEA výrobního systému, technické 

specifikace a výkresy, výsledky zajištění bezporuchovosti, výsledky přezkoumání návrhu 

produktu.  

 

Článek 7.3.4. - Přezkoumání návrhu a vývoje 

Výsledky z návrhu a vývoje jsou dále hodnoceny z hlediska schopnosti plnit poţadavky. 

Dále se identifikují moţné problémy s cílem navrhnout nápravná opatření.  

 

Musí být provedena hodnocení např. rizika, kvality, nákladů, kritické cesty. Výsledky 

z těchto hodnocení musí být vedeny a zaznamenávány.  
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Článek 7.3.5. - Ověřování návrhu a vývoje   

Organizace musí provádět ověřování návrhu a vývoje tak, aby bylo zajištěno, ţe výstupní 

poţadavky z návrhu a vývoje splňují vstupní poţadavky. 

 

Článek 7.3.6. - Validace návrhu a vývoje 

Organizace musí provádět validaci návrhu a vývoje, aby zajistila, ţe výsledný produkt bude 

splňovat poţadavky pouţití. Pokud je to moţné, musí být validace ukončena před jeho 

uplatněním. O průběhu validace musí být vedeny záznamy. Validace návrhu a vývoje musí 

být provedena v souladu s poţadavky zákazníka. 

 

V případě, ţe si to zákazník ţádá, musí mít organizace program výroby prototypu a jeho plán 

kontroly a řízení. Po ověření výrobního procesu musí organizace dodrţovat zákazníkem 

uznaný proces schvalování produktu.  

 

Článek 7.3.7. - Řízení změn návrhu a vývoje 

Změny, které ovlivňují realizaci produktu, musí organizace identifikovat a zaznamenávat. 

Před jejich schválením musí být změny přezkoumány, ověřovány a validovány.  

 

Obsah normy ISO/TS 16949 vychází z poţadavků normy ISO 9001 a dále je doplněn o 

speciální poţadavky týkající se automobilového průmyslu. Jednotlivé články Kapitoly 7 – 

Realizace produktu jsou názorně uvedeny tab. 4. Články, které leţí nad rámec normy ISO 

9001, jsou podbarveny červeně.  

 

Tab. 1 Realizace produktu dle ISO 9001 a ISO/TS 16949 [12,14] 

ISO 9001:2008 TS 16949:2009 
7. Realizace produktu 7. Realizace produktu 

7.1 Plánování realizace produktu 7.1 Plánování realizace produktu 

 7.1.1 Plánování realizace produktu - dodatek 

 7.1.2 Přejímací kritéria 

 7.1.3 Důvěrnost 

 7.1.4 Řízení změn 

7.2 Procesy týkající se zákazníka 7.2 Procesy týkající se zákazníka 

7.2.1 Určování požadavků týkajících se produktu 7.2.1 Určování požadavků týkající se produktu 

 7.2.1.1 Zvláštní znaky určené zákazníkem 

7.2.2 Přezkoumání požadavků týkajících se 

produktu 

7.2.2 Přezkoumání požadavků týkající se produktu 

 7.2.2.1 Přezkoumání požadavků týkající se 

produktu - dodatek 

 7.2.2.2 Realizovatelnost výroby v organizaci 

7.2.3 Komunikace se zákazníkem 7.2.3 Komunikace se zákazníkem 
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 7.2.3.1 Komunikace se zákazníkem - dodatek 

7.3 Návrh a vývoj 7.3. Návrh a vývoj 

7.3.1 Plánování návrhu a vývoje 7.3.1. Plánování návrhu a vývoje 

 7.3.1.1 Průřezový přístup 

7.3.2 Vstupy pro návrh a vývoj 7.3.2 Vstupy pro návrh a vývoj 

 7.3.2.1 Vstupy pro návrh produktu 

 7.3.2.2 Vstup pro návrh výrobního procesu 

 7.3.2.3 Zvláštní znaky 

7.3.3 Výstupy z návrhu a vývoje 7.3.3 Výstupy z návrhu a vývoje 

 7.3.3.1 Výstupy z návrhu a vývoje - dodatek 

 7.3.3.2 Výstupy z návrhu výrobního procesu 

7.3.4 Přezkoumání návrhu a vývoje 7.3.4 Přezkoumání návrhu a vývoje 

 7.3.4.1 Monitorování 

7.3.5 Ověřování návrhu a vývoje 7.3.5 Ověřování návrhu a vývoje 

7.3.6 Validace návrhu a vývoje 7.3.6 Validace návrhu a vývoje 

 7.3.6.1 Validace návrhu a vývoje - dodatek 

 7.3.6.2 Program výroby prototypu 

 7.3.6.3 Proces schvalování produktu 

7.3.7 Řízení změn návrhu a vývoje 7.3.7 Řízení změn návrhu a vývoje 

7.4 Nakupování 7.4 Nakupování 

7.4.1 Proces nákupu 7.4.1 Proces nakupování 

 7.4.1.1 Shoda s předpisy 

 7.4.1.2 Rozvoj systému managementu kvality 

dodavatele 

 7.4.1.3 Zdroje schválené zákazníkem 

7.4.2 Informace pro nákup 7.4.2 Informace týkající se nakupování 

7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu 7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu 

 7.4.3.1 Kvalita nakupovaného produktu 

 7.4.3.2 Monitorování dodavatelů 

7.5 Výroba a poskytování služeb 7.5 Výroba a poskytování služeb 

7.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb 7.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb 

 7.5.1.1 Plán kontroly a řízení 

 7.5.1.2 Pracovní instrukce 

 7.5.1.3 Ověřování seřízení 

 7.5.1.4 Preventivní a predikční údržba 

 7.5.1.5 Management výrobních nástrojů 

 7.5.1.6 Plán sériové výroby 

 7.5.1.7 Zpětné informace ze servisu 

 7.5.1.8 Dohoda o servisu se zákazníkem 

7.5.2 Validace procesů výroby a poskytování služeb 7.5.2 Validace procesů výroby a poskytování služeb 

 7.5.2.1 Validace procesů výroby a poskytování 

služeb – dodatek 

7.5.3 Identifikace a sledovatelnost 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost 

 7.5.3.1 Identifikace a sledovatelnost – dodatek 

7.5.4 Majetek zákazníka 7.5.4 Majetek zákazníka 

 7.5.4.1 Výrobní nástroje zákazníka 

7.5.5 Uchovávání produktu 7.5.5 Ochrana produktu 

 7.5.5.1 Skladování a skladové zásoby 

7.6. Řízení monitorovacího a měřícího zařízení 7.6. Řízení monitorovacích a měřících zařízení 

 7.6.1 Analýza systému měření 

 7.6.2 Záznamy o kalibraci/ověřování 

 7.6.3 Požadavky na laboratoře 

 7.6.3.1 Interní laboratoř 

 7.6.3.2 Externí laboratoř 
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Nejdůleţitější poţadavky, které se vyskytují navíc u ISO/TS 16949, jsou diskutovány. 

V průběhu přezkoumání poţadavků týkajících se produktu se hodnotí 

realizovatelnost výroby.  Detailním přezkoumáním se hodnotí schopnost vyrábět a dodávat 

produkty v poţadovaném mnoţství včetně analýzy rizik.  Tímto přezkoumáním se eliminuje 

výskyt problémů v sériové výrobě.  

 Organizace musí identifikovat, přezkoumávat a dokumentovat poţadavky jak na 

vstupy pro návrh produktu tak i na vstupy pro návrh výrobního procesu. Dále musí být 

formulovány výstupy z návrhu produktu a z návrhu výrobního procesu. Výstupy jsou 

vyjádřeny tak, aby mohly být ověřeny podle poţadavků na vstup a následně validovány 

Poţadavek na program výroby prototypu ověřuje, zda produkt plní poţadavky 

zákazníka. Aplikace prototypové výroby je velice prospěšná, jelikoţ zjišťuje nedostatky 

produktu ještě před sériovou výrobou. Dále také je poţadováno, aby měla organizace 

zákazníkem uznaný proces schvalování produktu a výrobního procesu. Tento postup 

schvalování produktu a výrobního procesu musí být také aplikován u dodavatelů organizace. 

 Organizace má zájem o rozvoj managementu jakosti u dodavatele. Cílem je dosaţení 

shody s  ISO/TS 16949 u dodavatele. Podmínkou je, aby dodavatelé byli certifikováni 

akreditačním certifikačním orgánem podle ISO 9001:2009. Zdroje pro realizaci produktu 

můţe organizace získávat pouze ze zdrojů schválených zákazníkem. To však neznamená, ţe 

nenese odpovědnost za kvalitu nakupovaného materiálu. 

 Poţadavek na plán kontroly a řízení patří do oblasti poţadavků na řízení výroby a 

poskytování sluţeb. V tomto dokumentu jsou popsány veškeré kontroly prováděné 

v průběhu realizace produktu. Navíc je plán kontroly a řízení neustále přezkoumáván a 

aktualizován.  Dále je stanoven poţadavek na plán sériové výroby, kdy výroba musí být 

naplánována tak, aby zajistila splnění poţadavků zákazníka. 

Ve výsledku lze shrnout, ţe poţadavky realizace produktu dle ISO/TS 16949 jsou 

obsáhlejší a rozpracovanější na rozdíl od poţadavků dle ISO 9001. Vyuţití ISO/TS 16949 je 

směřováno pro automobilový průmysl, který je specifický. Je zde kladen poţadavek na 

ověřovací sérii a výrobu prototypu. S tím jsou spojené zvýšené nároky na analýzu, testování 

a měření. 
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Metodiky, které se pouţívají v rámci ISO/TS 16949:2009 jsou uvedeny následovně: 

 

 Quality Systems Assesments (QSA) – Hodnocení systémů 

 Advanced Product Quality Planning and Control Plan (APQP) – Zdokonalené 

plánování jakosti produktu a kontrolní plán 

 Production Part Approval Process (PPAP) - Proces schvalování dílů do sériové 

výroby 

 Potential Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) – Analýza moţností vzniku 

vad 

 Measurement Systems Analysis (MSA) – Analýza systémů měření 

 Statistical Process Control (SPC) – Statistická regulace procesů 

 

 

1.3 Advanced Product Quality Planning (APQP)  
 

Přístup APQP je moţné přeloţit jako„ Zdokonalené plánování jakosti produktu“. Jedná se o 

strukturovanou metodiku pro sestavení návrhu výrobku, který by naplňoval poţadavky 

zákazníka [1]. 

 

Dělí se na dvě stěţejní části:  

a)   předběţné plánování 

b)   hodnocení výstupu z APQP vzhledem k uspokojení poţadavků zákazníka; Neustálé 

zlepšování 

 

Implementací APQP organizace přijme například tyto zásady [10]: 

 

a) Ustanovení projektového týmu 

Odborný tým, který by měl být sloţen ze zástupců z různých odborných částí organizace 

(oddělení výroby, nákupu, kvality a prodeje, kontrola materiálu, zákaznický a dodavatelský 

servis). 

 

b) Definování rozsahu 

Jiţ v počátcích plánování jakosti produktu je důleţité, aby organizace jasně pochopila 

očekávání a poţadavky zákazníka na daný produkt. Dále musí identifikovat náklady, časové 
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rozvrţení a omezení, která je třeba vzít v úvahu. Provede se analýza realizovatelnosti 

předloţeného návrhu. 

 

c) Tým k týmu 

Projektový tým vytváří prostředí, kde dochází k výměně znalostí a informací s dalšími týmy, 

např. pravidelné porady nebo schůzky. 

 

d) Školení 

Týmy jsou neustále vzdělávány s cílem urychlit plnění poţadavků zákazníka. 

 

e) Zapojení zákazníka a organizace 

Primární zákazník můţe iniciovat plánování jakosti produktu v organizaci. 

 

f) Simultánní navrhování 

Jedná se o proces, kdy projektové týmy usilují o společný cíl. Tento způsob nahrazuje 

sekvenční předávání výsledků do následujících oblastí k dalšímu zpracování. Účelem je 

rychlejší zavedení kvalitních produktů. 

 

g) Plány kontroly a řízení 

Plán kontroly a řízení popisuje systémy kontroly a řízení dílčích částí a procesů. Jednotlivě 

se plány kontroly a řízení sestavují pro fázi prototypu, ověřovací série a výroby. 

 

h) Řešení problémů 

V průběhu kaţdého procesu plánování jakosti produktu se tým setkává s celou řadou 

problémů týkajících se návrhu nebo zpracování produktu. Pro jednotlivé záleţitosti by měly 

být stanoveny odpovědné funkce a časové rozvrţení a to v písemné formě. V případě 

sloţitějších záleţitostí vyţadujících náročnější řešení je moţné vyuţít analytické metody 

např. diagram příčin a následků, navrhování experimentů (DOE). 

 

i) Časový rámec plánování jakosti 

Prvotním úkolem projektového týmu je stanovení časového harmonogramu. Při jeho 

sestavování je důleţité vzít v úvahu typ produktu a poţadavky zákazníka.  
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j) Plány týkající se časového harmonogramu 

Veškerá práce týmu plánování jakosti produktu musí směřovat k uspokojování potřeb a 

očekávání zákazníka. Dále je nutné předcházet problémům, které mohou nastat v průběhu 

procesu a to pomocí souběţného navrhování produktů a výrobních činností. Stěţejním 

úkolem je dodrţení časového rozvrţení nebo jeho zkrácení. 

 

Proces plánování jakosti produktu a procesu (APQP) se skládá ze čtyř hlavních částí a pěti 

procesů. Zároveň je zde uplatňován princip zpětné vazby a nápravná opatření. 

 

Kaţdý z pěti procesů se skládá ze vstupů a výstupů, které na sebe navazují, viz obr. 1 

 

 

Obr. 1 Průběh plánování jakosti produktu postupem APQP [23] 

 

 

Plánování a definování programu 

 

Cílem fáze je určení programu plánování jakosti produktu. Důleţitým aspektem při 

sestavování programu je plné pochopení poţadavků zákazníka na daný produkt [9]. 

 

Vstupy 

 

 Hlas zákazníka 
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“Hlas zákazníka” je chápán jako seznam doporučení, stíţností a informací od 

interních/externích zákazníků. Informace se shromaţďují na základě přímých rozhovorů se 

zákazníkem, dotazníků a průzkumů u zákazníka. Pro zjištění konkurenční hodnoty se 

vyuţívají informace získané ze studií o kvalitě konkurenčního produktu nebo průzkumem 

trhu. Dále je moţné vyuţít jako zdroj informací minulé projekty. 

 

Mezi vstupy se dále řadí: 

 

 Podnikatelský plán a marketingová strategie 

 Údaje o produktu/procesu z benchmarkingu 

 Předpoklady o produktu/procesu 

 Studie o bezporuchovosti produktu 

 Vstupy od zákazníka 

 

Výstupy (stanou se z nich vstupy pro fázi Návrh a vývoj výrobku) 

 

 Cíle návrhu  

“Hlas zákazníka” se transformuje na cíle návrhu, které by měly být měřitelné. 

 

 Cíle bezporuchovosti a kvality  

 Na základě benchmarků a strategických plánů se určují cíle bezporuchovosti a kvality. Cíle 

bezporuchovosti a kvality mohou být např. počet vadných výrobků na milion (ppm). 

 

 Předběţný rozpis materiálu 

Projektový tým by měl vypracovat předběţný rozpis materiálu a seznam potencionálních 

dodavatelů.  

 

 Plán zabezpečovaní produktu 

Plán zabezpečování produktu převádí cíle návrhu na poţadavky návrhu a vychází z potřeb a 

očekávání zákazníka. Plán by měl zahrnovat informace týkající se poţadavků programu. 

Dále by měl identifikovat bezporuchovost, ţivotnost a rozvrţení/přiřazení cílů nebo 

poţadavků. V rámci plánu se posuzují faktory, které mohou ovlivnit nebo ohrozit daný 

program. Patří mezi ně např. nové technologie, materiály, pouţití, balení, servis a výrobní 
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poţadavky. Dále se také doporučuje pouţít analýzu moţných způsobů a důsledků poruch 

(FMEA) a vypracování předběţných konstrukčních poţadavků. 

 

Mezi výstupy se dále řadí: 

 

 Předběţná identifikace zvláštních znaků produktu a procesu 

 Předběţný vývojový diagram 

 Podpora vedení (časový rámec a plánování programu pro zdroje a personální 

zajištění) 

 

Návrh a vývoj výrobku 

 

V této fázi dochází k hodnocení návrhu z hlediska bezporuchovosti, realizovatelnosti a 

vyrobitelnosti. Na základě prototypu se ověřuje, zda navrhovaný produkt splňuje cíle návrhu 

– hlas zákazníka. Zjišťuje se moţnost výskytu potenciálních problémů a jejich výskyt v 

následné výrobě. 

 

Výstupy návrhu (stanou se z nich vstupy pro fázi Návrh a vývoj procesu) 

 

 Analýza moţných způsobů a důsledků poruch při návrhu produktu (DFMEA) 

V rámci analytické metody DFMEA se posuzuje pravděpodobnost výskytu poruchy návrhu a 

moţné důsledky této poruchy. Dokument DFMEA by se měl průběţně aktualizovat s 

ohledem na měnící se poţadavky zákazníka.  

 

 Přezkoumání návrhu 

Pravidelná jednání konstrukčního útvaru organizace, kde se hodnotí návrh s ohledem na 

bezporuchovost, vyrobitelnost a montáţ. Dále se hodnotí výsledky z počítačové simulace 

nebo z DFMEA. Hodnotí se také výsledky z navrhování experimentů (DOE) a výsledky 

poruch zjišťovaných při zkouškách. Hlavní funkcí přezkoumání návrhu je sledování pokroku 

při ověřování návrhu. Organizace by měla sledovat pokrok při ověřování návrhu pouţitím 

plánu a zpráv, které někteří zákazníci nazývají „Plán a zpráva o ověřování návrhu (DVP&R). 

V tomto pracovním dokumentu je moţné sledovat průběţně všechny etapy vývoje 

produktu/procesu od počátku aţ po průběţné zdokonalování.  
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 Realizace prototypu – plán kontroly a řízení 

Výroba prototypu je ţádoucí pro ověření, zda jsou splněny cíle hlasu zákazníka. Ověřování 

je zaloţeno na základě plánu kontroly a řízení viz kapitola: Plán kontroly a řízení. 

 

Mezi výstupy se dále řadí: 

 

 Technologičnost návrhu 

 Ověřování návrhu 

 Technické výkresy 

 Technické specifikace 

 Materiálové specifikace 

 Změny výkresů a specifikací 

 

Výstupy  APQP (stanou se z nich vstupy pro fázi Návrh a vývoj procesu) 

 

 Závazek týmu k realizovatelnosti a podpora vedení 

Tým hodnotí, zda předloţený návrh je moţné vyrobit, sestavit, vyzkoušet a dodat 

zákazníkovi a to v odpovídajícím mnoţství a stanovené lhůtě. To vše za přijatelné náklady. 

Výsledek z toho hodnocení je prezentován vedení za účelem získání jeho podpory. 

 

Mezi výstupy se dále řadí: 

 

 Poţadavky na nové vybavení, nástroje a zařízení 

 Zvláštní znaky produktu a procesu 

 Poţadavky na měřidla/zkušební zařízení 

 

Návrh a vývoj procesu 

 

Fáze návrhu a vývoje procesu představuje ucelený vývoj výrobního systému. Výrobní 

systém musí zabezpečovat splnění poţadavků, potřeb a očekávání zákazníka. 

 

Výstupy (stanou se z nich vstupy pro fázi Validace produktů a procesů) 

 

 Vývojový diagram procesu 
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  Diagram slouţí pro schematické zobrazení stávajícího nebo navrhovaného materiálového 

toku. Vývojový diagram je pouţíván v průběhu PFMEA a při navrhování plánu kontroly a 

řízení. 

 

 Plán uspořádání výrobních prostorů 

Měl by být vypracován plán uspořádání výrobních prostorů a měl by být přezkoumáván. 

V rámci přezkoumávání se hodnotí, zda jsou splněny poţadavky např. na kontrolní místa, 

pracoviště pro opravy, skladovací prostory a vizuální kontrolu. Tok materiálu je propojen 

s vývojovým diagramem procesu a s plánem kontroly a řízení.  

 

 Analýza moţných způsobů a důsledků poruch návrhu procesu (PFMEA) 

Analýza PFMEA by se měla provádět v průběhu plánování jakosti výrobku a před zahájením 

výroby. Jedná se komplexní analýzu procesu s cílem určit a předcházet potencionálním 

problémům u nového nebo revidovaného procesu výroby.  

 

 Plán kontroly a řízení pro ověřovací sérii 

Cílem plánu kontroly a řízení je identifikace moţných neshod v průběhu nebo před 

počátečními výrobními operacemi. Viz. kapitola Plán kontroly a řízení. 

 

Mezi další výstupy se řadí: 

 

 Normy a specifikace pro balení 

 Matice znaků 

 Instrukce pro proces 

 Plán analýzy systémů měření 

 Plán předběţné studie způsobilosti 

procesu 

 Podpora vedení (včetně 

personálního zajištění a plánů) 

výcviku 

Validace produktu a procesu 

 

V této fázi dochází k validaci výrobního procesu na základě hodnocení ověřovací výroby. 

V rámci validace výrobní zkoušky (dávky) se zjišťuje, zda se postupuje podle plánu kontroly 

a řízení dle vývojového diagramu a zda produkty splňují poţadavky zákazníka. Identifikují 

se moţná slabá místa, která je třeba prošetřit před zavedením sériové výroby. 
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Výstupy (stanou se z nich vstupy pro fázi Vyhodnocení zpětné vazby a nápravná opatření) 

 

 Významná výrobní dávka 

 Validace výrobního procesu začíná u ověřovací výroby. Ověřovací výroba probíhá pouţitím 

sériových nástrojů, výrobního zařízení, výrobního prostředí, výrobních prostředků, měřidel a 

výkonové normy výroby. Výsledky z ověřovací výroby (produkt) se vyuţijí pro: předběţnou 

studii způsobilosti, analýzu systému měření, přezkoumání procesu, prokázání výkonové 

normy, validační zkoušky, schvalování dílů do sériové výroby a hodnocení balení 

 

 Předběţná studie způsobilosti procesu 

Studie poskytuje hodnocení připravenosti procesu k výrobě. 

 

 Schvalování dílů do sériové výroby (PPAP) 

Účelem procesu schvalování dílů do sériové výroby je dokazovat, zda organizace pochopila 

poţadavky zákazníka z hlediska technického návrhu a zda výrobní proces je schopen trvale 

vyrábět produkt splňující tyto poţadavky 

 

 Plán kontroly a řízení pro výrobu 

V plánu kontroly a řízení pro výrobu se evidují procesy sériové výroby. Dále jsou zde 

uvedeny typy kontrol a řízení jednotlivých prvků v sériové výrobě. Detailněji je 

problematika plánů kontroly a řízení pro ověřovací sérii řešena v kapitole Plán kontroly a 

řízení. 

 

 Analýza systémů měření (MSA) 

Postupy v rámci MSA hodnotí monitorovací zařízení, měřící zařízení a metody z hlediska 

přesnosti jejich měření. Dále hodnotí jakost celého měřícího systému.  

 

Vyhodnocení zpětné vazby a nápravná opatření 

 

Proces plánování jakosti produktu/procesu nekončí validací a zavedením do výroby. V této 

fázi se hodnotí, jaké efektivnosti bylo dosaţeno při plánování jakosti produktu.  
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Výstupy 

 

 Sníţená variabilita 

Sniţování nebo eliminování náhodných příčin zajistí přínosy v podobě niţších nákladů. Je 

třeba hledat způsoby pro sniţování těchto zdrojů variability. Udrţením trvale nízké 

variability si organizace zajišťuje niţší náklady a vyšší efektivnost výroby [9]. 

 

Mezi další výstupy se řadí: 

 

 Zlepšená spokojenost zákazníka 

 Zlepšená dodávka a servis 

 Efektivní vyuţívání získaných poznatků/nejlepších praktik 

 

 

Plán kontroly a řízení 

 

Jedná se o písemný popis systému pro řízení a kontrolu dílů a procesů. Můţe se pouţívat pro 

skupinu produktů, které jsou vyráběny stejným procesem se stejným zdrojem. Plán kontroly 

a řízení je udrţován a pouţíván v kaţdé fázi ţivotního cyklu produktu. Dochází k průběţné 

aktualizaci plánů s ohledem na měnící se podmínky procesu.  

 K efektivnímu řízení a kontrole procesu je důleţité, aby tým zodpovědný za 

vypracování plánu kontroly a řízení měl k dispozici co nejvíce informací. Pro důkladné 

pochopení procesu je zapotřebí mít informace vycházející z vývojového diagramu procesů a 

z analýzy moţných způsobů a důsledků poruch systému/návrhu/procesu. Dalšími důleţitými 

zdroji informací jsou např. zvláštní znaky, získané poznatky z podobných dílů, znalosti týmu 

o procesu ale také přezkoumání návrhu a optimalizační metody (např. QFD, DOE atd.). 

Pouze v případě dokonalého pochopení celého procesu je moţné sestavit efektivní plán 

kontroly a řízení a umoţnit tak zlepšení stávajícího procesu.  
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Plány kontroly a řízení jsou sestavovány pro prototyp, ověřovací sérii a výrobu. 

 

Prototyp 

 

Plán kontroly a řízení popisuje rozměrová měření, zkoušky materiálu a funkční zkoušky 

prováděná v průběhu realizace prototypu. 

 

Ověřovací série 

 

Plán kontroly a řízení popisuje rozměrová měření, zkoušky materiálu a funkční zkoušky, 

která se budou provádět po prototypu a před sériovou výrobou. 

 

Výroba 

 

Komplexní dokumentace popisující znaky produktu/procesu, nástroje řízení procesu, 

zkoušky a systémy měření prováděné v průběhu sériové výroby. 

 

Mezi přínosy plánu kontroly a řízení patří např. sniţování ztrát a zvyšování jakosti produktů 

v průběhu návrhu, výroby a montáţe. Dále umoţňuje identifikovat moţné příčiny variability. 

V plánu kontroly a řízení se identifikují a sdělují změny znaků produktů/procesů, metody 

řízení a měření znaků. Navíc jsou zde zdroje rozloţeny s ohledem na znaky, které jsou pro 

zákazníka důleţité. Díky tomuto efektivnímu rozloţení zdrojů se sniţují náklady a zároveň je 

zajištěna spokojenost zákazníka [9]. 

 

Příklad plánu kontroly a řízení je uveden v příloze 1 

 

1.4 Zajišťování jakosti před sériovou výrobou – VDA 4.3. 

 

VDA normy představují souhrn poţadavků německého svazu automobilového průmyslu pro 

management jakosti pro dodávky v automobilovém průmyslu. Oblast plánování jakosti 

produktu je zpracována v normě VDA 4.3 - Plánování projektu [15]. 
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Důleţitými předpoklady pro VDA 4.3 – Plánování projektu je stanovení cílů projektu jiţ 

v počátcích plánování. Z cílů se následně odvodí plán projektu. Do projektu by měli být 

začleněny všechny zúčastněné strany (zákazníci, dodavatelé, subdodavatelé). Dalším 

předpokladem je aktivní podpora vedení v průběhu celého projektu a průběţné vzdělávání a 

školení zaměstnanců. V neposlední řade, je důleţité zajistit komunikace mezi všemi týmy 

v rámci projektu 

 

Průběhový plán, který je zobrazen na obr.2,  představuje časový rámec průběhu projektu. 

Zahrnuje fáze projektu od koncepce aţ po uvolnění do sériové výroby. 

 

 

 

Obr. 2 Průběhový plán [15] 

 

 

Jednotlivé fáze průběhu projektu jsou následně popsány: 

 

Koncepce – zahrnuje veškeré počáteční organizování projektu včetně vypracování alternativ 

návrhů výrobků a procesů. 

 

Vývoj a verifikace produktu – v této fázi je detailně rozpracován konečný návrh produktu. 

Dále se hodnotí, zda produkt splňuje specifikované poţadavky zákazníka. 

 

Skupiny úloh 

Milníky 

A 

 
Zakázka / poptávka 

na projekt 

F 

 
Uvolnění k sériové 

výrobě 

E 
 

Uvolnění k nákupu a 

zhotovení výrobních 
zdrojů 

D 
 

Uvolnění 

k detailnímu 

plánování výrobního 

procesu 

B 
 

Uvolnění 

k rámcovém vývoji 

produktu a procesu 

C 
 

Uvolnění 
k detailnímu vývoji 

produktu 

 

G 

Proces kontinuálního zlepšování 

Koncepce 

Vývoj a verifikace produktu 

Plánování a verifikace výrobního procesu 

Nakupování výrobních zdrojů 

Výroba 

Převzetí produktu z hlediska zák. 
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Plánování a verifikace výrobního procesu – dochází k plánování a vývoji výrobního procesu. 

Provádí se přezkoumání, zda je výrobní proces schopen dlouhodobě plnit specifikované 

poţadavky. 

 

Převzetí produktu z hlediska zákazníka – zkoumá se, zda produkt splňuje přání zákazníka a 

zda je vhodný pro předpokládané uţívání. 

 

Nakupování výrobních zdrojů – cílem této fáze je včasná příprava výrobního materiálu a 

prostředků. 

 

Výroba – uvolnění do sériové výroby. Zajištění plnění poţadavků zákazníků i v průběhu 

sériové výroby. 

 

Proces kontinuálního zlepšování – zahrnuje činnosti vedoucí k rozvoji projektu v průběhu 

plánování.  

 

Milníky zobrazené v průběhovém plánu představují kontrolní místa, v nichţ se posuzují 

výsledky ze zpracování jednotlivých skupin úloh. Pro kaţdý z milníků jsou sestaveny 

kontrolní seznamy otázek, které uvádějí, jaké činnosti mají být k danému milníku vykonány 

a jaké výsledky mají být předloţeny. Úspěšné splnění poţadavků na daném milníku umoţní 

zahájení následujících prací. 

 

Hlavní body jednotlivých milníků jsou uvedeny následovně: 

 

MILNÍK A: Zakázka/poptávka na projekt  

 stanovení podnikové strategie 

 navrţení projektu z hlediska technických, ekonomických a organizačních prvků 

 ustanovení koncepčního týmu 

 určení poţadavků a přání zákazníka tzv.“hlas zákazníka“ 

 

MILNÍK B: Uvolnění k rámcovému vývoji produktu a procesu  

 analýza přání a poţadavků zákazníků 

 určení cíle projektu a poţadavky na produkt a proces 
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 hodnocení moţnosti realizovatelnosti a vyrobitelnosti 

 sestavení plánu projektu 

 přezkoumání projektu – hodnotí se, jakých pokroků se dosáhlo a co by mělo být 

zlepšeno (výsledky FMEA, výsledky zkoušek) 

 

MILNÍK C: Uvolnění k detailnímu vývoji produktu 

 projekt je zajištěn potřebnými zdroji (pracovníci, pracoviště) 

 analýza FMEA produktu 

 seznam specifikací na produkt (zadání zákazníka, technické a zákonné poţadavky) 

 seznam důleţitých znaků pro produkt a proces 

 hodnocení a dokumentování vyrobitelnosti 

 specifikace produktu a procesu 

 plánování zkoušek produktu a procesu 

 

MILNÍK D:Uvolnění k detailnímu plánování výrobního procesu 

 technická specifikace produktu (technické výkresy, materiálové specifikace, 

předběţné kusovníky) 

 analýza rizik pro produkt (zjišťují se slabá místa a rizika např. pomocí FMEA) 

 výroba prototypu (pouţití stejné technologie, procesů, strojů a nástrojů jako v případě 

sériové výroby) 

 verifikace návrhu (zjištění, zda budou splněny předpokládané poţadavky na produkt) 

 zkoušky vzorků příp. prototypů (např. kontrola rozměrů, analýza materiálu, analýza 

způsobilosti) 

 stanovení poţadavků na nové stroje, zařízení a nástroje 

 stanovení poţadavků na měřící a kontrolní systémy pro sériovou výrobu 

 volba dodavatelů sériových dílů 

 

MILNÍK E: Uvolnění pro nákup a výrobu výrobních zdrojů 

 specifikace dílů a uvolnění pro sérii (výkresy dílů, výkresy nástrojů, materiálové 

údaje) 

 určení dodavatelů a poţadavků na logistiku 

 analýza rizik výrobních procesů (provádí se procesní FMEA, analýza slabých míst a 

vadných funkcí) 
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 stanovení specifických poţadavků na výrobní prostředky a poţadavků zákazníka 

 stanovení důleţitých znaků procesu 

 

MILNÍK F: Uvolnění k sériové výrobě 

 určení slabých míst/rizik a realizace nápravných opatření 

 zkoumání způsobilosti systému kontrol, výrobních prostředků a zařízení 

 dokumentace plánů průběhu procesu, průběhu kontrol a výroby (slouţí k regulaci a 

dohlíţení nad procesem a produktem) 

 specifikace pro sériové dodávky 

 hodnocení výsledků zkoušek  

 zajištění dopravy produktů k odběrateli, balení produktů 

 pokusná výroba (musí probíhat v podmínkách sériové výroby) 

 uvolnění výrobního procesu a produktu tzv. postupy PPF (konečná hodnocení 

týkající se produktu a výroby před uvolněním) 

 přezkoumání úplnosti projektové dokumentace 

 

Ukončení projektu (bod G) 

 

Po zahájení sériové výroby je účelné hodnotit, zda byly dosaţeny cíle projektu, produktu a 

procesu. Na základě zjištěných informací se hodnotí moţnosti zlepšení stávajících procesů, 

popř. budoucích projektů [15]. 

 

1.5 Porovnání jednotlivých kroků APQP a VDA 4.3 

 

Pro názornější porovnání jednotlivých kroků v postupech APQP a VDA 4.3 byl pouţit 

model PDCA, viz obr. 3.  
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Obr.3  Cyklus PDCA 

 

 Jednotlivé kroky VDA 4.3 a APQP byly sestaveny do tabulky pomocí modelu PDCA, viz 

tab. 2 

 

Tab. 2 Porovnání jednotlivých kroků VDA 4.3 a APQP [20] 

 VDA 4.3 APQP 

P Vývoj technologie a koncepce 
Plánování a definování programu – 

časové a materiální rozvrţení 

D Vývoj výrobku Návrh a vývoj výrobku 

 Plánování výrobního procesu Návrh a vývoj procesu 

C Ověřování výrobku Validace výrobku a výrobního procesu 

 Ověřování výrobního procesu  

 
Převzetí výrobku z hlediska 

zákazníka 
 

 Nakupování výrobních zdrojů  

A Proces neustálého zlepšování 
Vyhodnocení zpětné vazby a nápravná 

opatření 

 

Oba přístupy představují metodický postup plánování jakosti produktu. Jednotlivé kroky jsou 

sestaveny tak, aby naplňovaly cyklus PDCA. Názvy kroků jsou odlišné, avšak činnosti 

těchto kroků sobě odpovídají. Jednotlivé činnosti odpovídají fázím plánování jakosti 

výrobku dle APQP a VDA 4.3.  

• Realizace 
plánovaných 

činností

• Analýza 
dosažených 

výsledků

• Plánování a vývoj 
koncepce

• Reakce na základě 
vyhodnocených 

výsledků

Act Plan

DoCheck
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Z hlediska konstrukce metodik existuje určitý rozdíl. V případě postupu APQP  je průběh 

plánování jakosti hodnocen na základě výstupů z jednotlivých fází. Pro jednotlivé činnosti na 

výstupu z fáze jsou sestaveny kontrolní seznamy, kterými se ověřuje, zda je proces APQP 

kompletní a správný. Mezi ně se řadí kontrolní seznam pro DFMEA, kontrolní seznam pro 

plán kontroly a řízení anebo kontrolní seznam pro vývojový diagram procesu. Otázky jsou 

koncipovány tak, aby se ověřilo, zda daná činnost byla kompletně a kvalitně provedena.  

V případě postupu VDA 4.3 dochází k průběţnému hodnocení plánování jakosti na 

milnících. Kaţdý milník představuje skupinu úloh, které musí být splněny. Hodnotí se zde 

míra pokroku v projektu plánování a zjišťují se moţné nedostatky. Pro hodnocení na 

milnících jsou sestaveny kontrolní listy. Příklad kontrolního seznamu pro milník  - Uvolnění 

k detailnímu vývoji produktu je uveden v příloze 2. 

 

Pro optimalizaci kontrol a řízení plánování jakosti nabízí APQP moţnost vyuţití metodiky   

Plánu kontroly a řízení. Ve formuláři plánu kontroly a řízení jsou uvedeny všechny nutné 

záznamy a informace zabezpečování jakosti výrobku nebo procesu. Tento dokumentovaný 

systém řízení a kontroly dílů a procesů popisuje opatření, která jsou poţadována v kaţdé 

etapě procesu, vstupních a výstupních fází a v mezioperační fázi. Opatření jsou aplikována 

pro zajištění dlouhodobé způsobilosti. Plán kontroly a řízení je aktualizován a přizpůsobován 

měnícím se podmínkám v organizaci. Plán kontroly a řízení je vypracováván v průběhu 

celého ţivotního cyklu výrobku. Samostatně se sestavuje pro fázi prototypu, ověřovací série 

a výrobu. 

 

Ekvivalent plánu kontroly a řízení v APQP existuje ve VDA 4.3 v podobě plánu průběhu 

procesu, průběhu kontrol, výroby a kontrol. Zde jsou uvedena všechna opatření nutná 

k zajištění trvalého dodrţování poţadavků na proces a produkt. Dále je pouţit plán průběhu 

kontrol (Control-Plan). Jedná se o formulář dokumentující všechny kontroly jakosti výrobku 

od vstupu aţ po odevzdání zákazníkovi.  

 

V postupu plánování jakosti APQP se vyţaduje schválení dokumentu – Přehled plánování 

kvality produktu a schválení. Dokument popisuje oblasti, kde je poţadováno schválení 

vedením. Schválení probíhá před první výrobní dávkou. Mezi body dokumentu se řadí: 

 Předběţná studie způsobilosti procesu 

 Schválení plánu kontroly a řízení 

 Hodnocení znaků výrobních vzorků (rozměrové, vizuální, funkční a laboratorní) 
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 Analýza systému měření, měřidel a zkušebních zařízení 

 Monitorování procesu 

 Balení a logistika 

 

V metodické příručce APQP jsou navíc popsány analytické metody vhodné pro plánování 

jakosti. Mezi uvedené metody patří např.:benchmarking, diagram příčin a následků, matice 

znaků, metoda kritické cesty, plán a zpráva o ověřování návrhu (DVP&R) nebo metoda 

ochrany proti chybám. U jednotlivých metod se popisuje jejich pouţití a přínos v plánování 

jakosti.  

 

1.6 Production Part Approval Process (PPAP)  

 

PPAP je moţné přeloţit jako „Proces schvalování dílů do sériové výroby“. Účelem PPAP je 

ověření, zda organizace plně chápe všechny poţadavky konstrukční dokumentace a 

zákaznických specifikací. Zároveň se ověřuje, zda je proces schopen produkovat výrobky, 

které by splňovaly poţadavky zákazníka při daném výrobním objemu a rychlosti. PPAP se 

odkazuje na metodiky pouţívané v oblasti plánování jakosti (APQP, PFMEA, MSA, SPC) a 

zpracovává jejich výstupy [18]. 

 

PPAP musí být aplikován na všechny interní i externí dodavatele výrobních dílů, náhradních 

dílů, výrobních materiálů a sluţeb. 

  

Organizace musí zajistit schválení dílu/produktu například v těchto případech: 

 

 nové díly nebo produkty 

 oprava nedostatku dříve předloţeného dílu 

 změny návrhu produktu z hlediska konstrukčních znaků, specifikací a 

výrobního materiálu 

 zcela nový proces 
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V  obrázku jsou znázorněny jednotlivé procesy a jejich návaznosti v rámci PPAP:  

 

 

 

Obr. 4 Vývojový diagram procesu PPAP [18] 

 

Na obr. 4 jsou znázorněny činnosti, které se v rámci PPAP realizují. Organizace v rámci 

PPAP předkládá důkaz o tom, ţe splnila všechny stanovené poţadavky na PPAP.  

 

Poţadavky na PPAP: 

 Konstrukční dokumentace 

 Dokumentace technických změn 

 Technické schválení zákazníkem 

 FMEA návrhu 

 Vývojový diagram procesu 

 FMEA procesu 

 Plán kontroly a řízení 

 Analýza systému měření 

 Výsledky kontroly rozměrů 

 Záznamy o výsledcích zkoušek materiálu 

 Počáteční studie procesu 

 Dokumentace kvalifikované laboratoře 
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 Protokol o schválení vzhledu (AAR) 

 Vzorky výrobních dílů 

 Referenční vzorek 

 Kontrolní prostředky 

 Specifické poţadavky zákazníka 

 Průvodka předloţení dílu (PSW) 

 

Organizace musí rovněţ splnit všechny poţadavky zákazníka. Mezi ně patří poţadavky na 

konstrukci jednotlivých dílů, výrobní proces, logistiku a specifické poţadavky [11]. 

 

Po splnění všech výše uvedených poţadavků musí organizace vyplnit průvodku předloţení 

dílů (PSW). Organizace musí ověřit, zda výsledky zkoušek a měření vykazují shodu 

s poţadavky zákazníka. V případě shody, organizace předkládá PSW zákazníkovi. Úroveň 

předloţení tzn. záznamy a poloţky si stanovuje zákazník. Jednotlivé úrovně předloţení jsou 

uvedeny v tab. 3. 

 

Tab. 3 Úrovně předloţení PPAP[18] 

Úroveň 1 Zákazníkovi je předloţena pouze průvodka 

Úroveň 2 
Zákazníkovi je předloţena průvodka se vzorky produktu a s omezenými 

podpůrnými údaji 

Úroveň 3 
Zákazníkovi je předloţena průvodka se vzorky produktu a s úplnými 

podpůrnými údaji 

Úroveň 4 Průvodka a jiné poţadavky stanovené zákazníkem 

Úroveň 5 
Průvodka se vzorky produktu a úplné podpůrné údaje přezkoumávané na 

výrobním místě organizace 

  

Zákazník následně PSW schválí, dočasně schválí nebo zamítne. V případě schválení musí 

organizace zajistit, ţe poţadavky zákazníka bude plnit i v budoucí výrobě. 

 

Aplikace PPAP v organizaci efektivně sniţuje náklady a ztráty způsobené nedostatečným 

plánováním jakosti produktu. Takto schválené produkty získávají určitou garanci jakosti, coţ 

má za následek zvyšování důvěryhodnosti dodavatele u zákazníka. 
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1.7 Zabezpečování jakosti dodávek VDA 2  

1.7.1 Uvolnění výrobního procesu a produktu - PPF 

 

Metodika PPF – Uvolnění výrobního procesu a produktu je součástí příručky VDA 2 – 

Zabezpečování jakosti dodávek. V rámci procesu uvolnění výrobního procesu a produktu se 

zjišťuje, zda dodavatel plně pochopil poţadavky a očekávání zákazníka a hodnotí schopnost 

výrobního procesu vyrábět produkty v určeném objemu a kvalitě.  

 Dodavatel před uvolněním do sériové výroby musí ţádat zákazníka o schválení. 

Zákazník posuzuje, do jaké míry byly splněny poţadavky PPF. Hodnocení produktů probíhá 

tzv. vzorkováním, kdy je předloţen vzorek – zkušební produkt. Vzorek je podroben 

zkoumání, zda splňuje stanovené poţadavky [16]. 

 

O schválení PPF dodavatel musí ţádat například v případě zcela nového dílu, při přemístění 

výroby na jiné místo nebo při vyuţití nových, modifikovaných nebo náhradních strojů. Dále 

např. v případě změn konstrukce, materiálu nebo specifikací.  

 

Poţadavky PPF jsou následující: 

 

 Titulní list zprávy PPF 

 Výsledky kontrol (rozměry, 

funkce apod.) 

 Vzorky 

 Podklady (např. zákazníkovy 

výkresy, data CAD, specifikace, 

povolené konstrukční změny) 

 FMEA 

 Schéma průběhu výroby 

 Uvolnění konstrukcí a vývojem 

dodavatele v případě jeho 

odpovědnosti za návrh 

 Plán kontroly a řízení 

 Seznam kontrolních prostředků 

   Hodnocení způsobilosti kontrolních 

prostředků 

 Potvrzení o dodrţení zákonných 

poţadavků 

 Materiálový list 

 

Metodika PPF pouţívá pro volbu úrovně předloţení podkladů a vzorků tři úrovně předloţení, 

které jsou uvedeny v následujícím přehledu. 
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Kritéria pro volbu úrovně předloţení 1 

 stávající dodavatel nevykazuje ţádné nesrovnalosti při vzorkování ani při sériových 

dávkách, jednoduše vyrobené díly a produkt, interní dodavatelé 

 

Kritéria pro volbu úrovně předloţení 2 

 nový dodavatel, nové produkty a proces 

 problémy s jakostí u stávajícího dodavatele, problémy s podobně vyráběnými díly 

 

Kritéria pro volbu úrovně předloţení 3 

 obtíţně vyrobitelné produkty a zvládnutelné výrobní procesy 

 

V tab. 4 jsou uvedeny poţadované podklady, které je nutné předloţit v případě dané úrovně 

předloţení. Vysvětlení popisek je uvedeno následovně: 

A  -  je stanoven poţadavek pro danou úroveň předloţení 

B  -  podklady jen k nahlédnutí, dále zůstávají u dodavatele 

C  -  rozsah je stanoven na základě dohody se zákazníkem 

 

Tab. 4 Úroveň předloţení podkladů [16]                                             

Úroveň předloţení               1          2               3 

Titulní list zprávy PPF A A A 

Výsledky kontrol (rozměry, funkce apod.)  C C 

Vzorky A A A 

Podklady (např. zákazníkovy výkresy, data CAD, specifikace, 

povolené konstrukční změny) 
 C C 

Uvolnění konstrukcí a vývojem dodavatele v případě jeho 

odpovědnosti za návrh 
 A A 

FMEA   B 

Schéma průběhu výroby (výrobní a kontrolní kroky)  A A 

Plán kontroly a řízení   B 

Seznam kontrolních prostředků   A 

Výsledky analýz kontrolních prostředků   C 

Potvrzení o dodrţení zákonných poţadavků C C C 

Materiálový list A A A 
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Důleţitým předpokladem úspěšné PPF je hodnocení způsobilosti výrobního systému 

z hlediska objemu výroby a kvality produkovaných výrobků. Dodavatel je povinen provádět 

interní PPF i v případě, ţe zákazník upustí od uvolnění výrobního procesu a produktu. 

V případě, ţe dodavatel má za sebou několik úspěšných PPF a prokazuje tak svou 

dlouhodobou způsobilost výrobního procesu, můţe zákazník upustit od některých 

poţadavků.  

 

1.8 Porovnání metodických příruček PPAP a VDA 2 (PPF) 

 

Organizace aplikující metodiky PPAP nebo VDA 2 (PPF) mají zákazníkem přijatý proces 

schvalování/uvolňování dílů do sériové výroby.  

 

Pro úspěšné postoupení PPAP/ VDA 2 (PPF) je nutné: 

 

a) vyrábět výrobky na základě plného pochopení poţadavků a očekávání zákazníka 

b) mít výrobní proces, který je schopen spolehlivě vyrábět výrobky v poţadovaném 

objemu a kvalitě po stanovenou dobu 

 

Proces hodnocení dle PPAP/PPF se provádí v předvýrobní fázi, kdy se ověřuje a 

optimalizuje výrobní proces. Pozice metodik PPAP/PPF je uvedena na obr. 5 znázorňujícím 

činnosti od návrhu konceptu aţ po sériovou výrobu.  
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PPAP/PPF 

                 

Vypracování  návrhu                    Optimalizace konceptu           Prověřování výroby 

 

 Kontrola podkladů                       Hodnocení způsobilosti          Monitorování výroby 

  

Testování a ověřování                   Testování a zkoušení              Expedice 

návrhu      

 

 

 

Obr. 5 Pozice PPAP/PPF v průběhu plánování produktu 

                                         

1.8.1 Porovnání požadavků PPAP a PPF 

 

V příloze 3 je znázorněno, jak se jednotlivé poţadavky na PPAP a PPF vzájemně prolínají a 

doplňují.  K většině poţadavků PPF existuje vhodný ekvivalent v PPAP. Rozdíly jsou ve 

formě jednotlivých poţadavků. Některé z poţadavků PPF se vyskytují v PPAP ve více 

formách.  Patří mezi ně tyto poţadavky. Poţadavek výsledky kontrol, se v  PPAP vyskytuje 

v rámci čtyř poţadavků - výsledky kontroly rozměrů, záznamy o výsledcích zkoušek materiál, 

počáteční studie procesu, protokol o schválení vzhledu (AAR). Poţadavek na FMEA, který je 

v PPAP rozdělen na dva poţadavky a to na FMEA procesu a FMEA návrhu. Poţadavek 

vzorky, který se v PPAP vyskytuje ve dvou poţadavcích – vzorky výrobních dílů, referenční 

vzorek. Poţadavek na podklady se v PPAP vyskytuje ve čtyřech poţadavcích – konstrukční 

dokumentace, dokumentace o případné technické změně, technické schválení zákazníkem a 

dokumentace kvalifikované laboratoře. 

Poţadavek, který se vyskytuje pouze u PPAP se týká specifických požadavků 

zákazníka. Organizace musí mít na základě tohoto poţadavku záznamy o shodě se všemi 

aplikovatelnými specifickými poţadavky zákazníka. 

 Poţadavky vyskytující se pouze u PPF jsou poţadavky na uvolnění konstrukcí a 

vývojem dodavatele v případě jeho odpovědnosti za návrh, dále poté poţadavek na potvrzení 

Návrh a 
koncept

Předvýrobní 
fáze

Sériová výroba
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o dodržení zákonných požadavků (např. bezpečnost, recyklace, ţivotní prostředí) a 

poţadavek na materiálový list. Všechny tři poţadavky nemají svůj ekvivalent v PPAP. 

 

1.8.2 Oblast použití 

 

Obě metodiky vyţadují schválení zákazníkem v podobných případech. Jedná se např. o 

situaci, kdy dodavatel vyrábí zcela nový díl, při změně v technické a konstrukční 

dokumentaci, při změně dodavatele produktů nebo sluţeb a v případě výroby s novými nebo 

upravenými nástroji. V metodice PPAP se navíc uvádí povinnost schválení zákazníkem 

v případě změny zkušební/kontrolní metody, kdy se pouţívá zcela nová technika. Dodavatel 

musí podat důkaz o tom, ţe nová technika je způsobilá k měření stejně jako technika 

předchozí.  

 

1.8.3 Výrobní dávka 

 

U výrobních dílů v metodice PPAP je stanoven poţadavek na významnou výrobní dávku, ze 

které je odebrán produkt pro hodnocení. Výrobní dávka musí být z výroby, která trvá 

nepřetrţitě alespoň hodinu aţ osm hodin a produkuje minimálně 300 po sobě jdoucích dílů.  

V metodice PPF je rozsah výrobní dávky a počet dílů (produktů) není stanoven a je odkázán 

na dohodu mezi dodavatelem a zákazníkem. 

 

1.8.4 Úroveň předložení 

 

Metodika PPAP pouţívá pro volbu úrovně předloţení systém pěti úrovní. Seznam a popis 

úrovní předloţení PPAP je uveden v kapitole 1.6 – PPAP  tab. 3. Metodika PPF má zaveden 

systém třech úrovní pro předloţení, na základě kterých se určuje míra a rozsah 

předkládaných podkladů viz kapitola 1.7. - VDA tab. 4. 

Není-li dohodnuto jinak se zákazníkem, je stanovena úroveň předloţení u PPF 2 a u PPAP 3. 

V případě PPAP  musí být zákazníkovi předloţeny záznamy a dokumenty týkající se všech 

poţadavků. Pouze u poţadavků na referenční vzorky a kontrolní prostředky musí organizace 

záznamy uchovat a na poţádání předloţit zákazníkovi. V případě PPF musí být v této úrovni 

předloţeny záznamy a dokumenty týkající se poţadavků na vzorky, schéma průběhu výroby, 
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materiálový list a také titulní list zprávy PPF. U poţadavků jako jsou výsledky kontrol, 

podklady a potvrzení o dodrţení zákonných se musí rozsah předloţení dohodnout se 

zákazníkem. 

 

1.9 IPPD - Integrovaný vývoj produktu a procesu 

 

Mezi první produkty vyráběné člověkem patřila výroba zbraní, ošacení nebo úkrytů. 

S přicházejícími objevy (oheň, kolo, ocel) byly vyráběny důmyslnější a sloţitější produkty. 

S rozšiřující se společností se zvyšovaly nároky a poţadavky. Dalším aspektem bylo 

rozšíření lokálních ekonomik na regionální, čímţ se zvětšil prostor pro obchodování.  

 Neustálé rozšiřování trhu si vynutilo hledat nové konkurenční výhody. Mezi ně patří 

kvalita, cena, čas dodání na tuzemský i světový trh, výkonnost. K dosaţení těchto výhod 

byly organizace nuceny změnit přístup v oblasti vývoje produktu a procesu.  

 Termín integrovaný vývoj produktu a procesu (dále jen IPPD) se začal objevovat 

v USA od roku 1980. Pro tento přístup byla charakteristická tzv. hladká organizační 

struktura, která se vyznačovala těmito vlastnostmi: 

 

 Silný důraz na počáteční fázi vývoje produktu a procesu 

 Významné zaměření na zákazníka, jakost výrobku, nákladů, dobu dodání na trh 

 Souběţný vývoj produktu a procesu 

 Inovativní a kreativní přístup  

 

Problémy organizací byly zejména kolísavá jakost výrobku; slabá reakce na poţadavky trhu; 

nedostatečná konkurenceschopnost výrobku; nedostatečné zapojení zaměstnanců; 

neuspokojivý zákaznický servis; neefektivní rozdělení zdrojů. Tyto problémy způsobily 

následně slabou výkonnost organizace a nízkou spokojenost zákazníků [8]. 

  

Pro zamezení výskytu těchto nedostatků bylo třeba vykonat určité změny v přístupu k vývoji 

produktu a procesu. Mezi ně patří např. začlenění nových technologií do procesů. Dále 

produkce výrobků, které uspokojí poţadavky zákazníka a také přizpůsobivost novým 

podmínkám (adaptace). 
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1.9.1 Metody a postupy  

 

Metodika IPPD je technika řízení zaloţená na souběţném návrhu a vývoji produktu a 

procesu. Prvky modelu IPPD jsou chápany jako soubor činností s cílem výroby produktů, 

které svou cenou, kvalitou a dobou dodání na trh zvýší podíl společnosti na trhu a její 

úspěšnost. Jednotlivé prvky tohoto systému jsou uvedeny na obr. 6. 

 

 

Obr. 6. Základní prvky IPPD [3] 

 

Dokonalé zjištění potřeb a poţadavků zákazníka je stěţejní část procesního modelu. 

V rámci disciplinovaného postupu se provádí aktivity vedoucí k pochopení poţadavků, 

k návrhu výrobních činností, k plánování zdrojů a k realizaci stanoveného plánu. V průběhu 

plánování a výroby je nutné, aby byly zajištěny všechny důleţité nástroje. Mezi ně patří 

konstrukční a technická dokumentace, informační technologie, metody a technologie.  

Do týmů jsou začleněny všechny osoby, které určitou mírou ovlivňují ţivotní cyklus 

produktu. Patří mezi ně také zákazník a dodavatel. Tým je sestaven tak, aby co nejefektivněji 

přispěl k realizaci produktu.  

Mezi vývojové procesy se řadí ty, které směřují k definování procesu a produktu. 

Jako produkt a jemu přidruţené procesy se řadí to, co je ve výsledku poskytováno 

zákazníkovi. Veškeré změny v návrhu a vývoji produktu vycházejí ze změn v poţadavcích 

zákazníka. 
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1.9.2 IPPD team - Týmy integrovaného návrhu a vývoje produktu a procesu  

 

Stěţejním pilířem přístupu IPPD je tzv. Multi-disciplinární týmová práce. Působnost IPPD 

týmů by měla být zajištěna v celém cyklu realizace produktu. Na obr. 7. je detailně rozčleněn 

proces realizace produktu. Pro zajištění působnosti týmu v průběhu cyklu je třeba, aby 

členové byli v neustálém kontaktu se zákazníky, managementem společnosti a dodavateli. 

Dále také musí být co nejvíce obeznámeni s výrobky konkurence. V týmech jsou zastoupeni 

odborníci z různých útvarů organizace (např. zástupci marketingu, návrhu a vývoje, 

konstrukce, výroby, nakupování a logistiky, obchodního oddělení, servisu a dalších), ale také 

zástupci všech zainteresovaných stran.  



 

37 

 

 

Obr.7. Koncepce vývoje produktu, jednotlivé části výrobního procesu a vzájemné vazby [8] 
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Proces realizace produktu je rozdělen do čtyř fází:  

 

1. Fáze - Identifikace produktu 

2. Fáze - Vývoj konceptu 

3. Fáze - Návrh a výroba 

4. Fáze - Uvolnění k zákazníkovi 

 

Kaţdá fáze se vyznačuje skupinou úloh a poţadavků, které je nutné splnit. Před postoupením 

do další fáze se ověří, ţe byla splněna všechna kritéria a všechny úkoly v dané fázi. 

V případě, ţe nedojde ke splnění poţadavků, není moţné projekt dále uvolnit do dalších fází.  

 

Identifikace produktu 

Účelem fáze je identifikace takového produktu, který by byl úspěšný, uţitečný a zajistil by 

návrat vloţených investic. Mezi hlavními výstupy z této fáze můţeme řadit: 

 

 Poţadavky a přání zákazníka 

 Rozhodnutí o moţném úspěchu na trhu 

 Určení ziskovosti produktu (zisk z prodeje produktu) 

 Identifikace a vyhodnocování moţných rizik projektu 

 Zjištění, zda je moţné zajistit trvalou konkurenční výhodu produktu 

 Identifikace zdrojů nutných pro vývoj produktu 

 

V rámci fáze identifikace produktu musí být jasné odpovědi na otázky např. Jak vypadá 

obchodní plán pro nový produkt? Kolik kusů produktu se bude vyrábět? Kdy se bude 

produkt vyrábět? Má organizace dostatečné mnoţství zdrojů (finančních, lidských)? 

 

Vývoj konceptu 

Ve fázi vývoje konceptu se generují moţné koncepty, které by svým obsahem splňovaly 

poţadavky na produkt. Výsledný koncept musí naplňovat tato kritéra: 

 

 Organizace je schopná daný produkt vyrobit 

 Je nízká pravděpodobnost výskytu technických problémů ve vývoji  
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 Prototypová výroba ověří technickou realizovatelnost produktu 

 

Návrh a výroba 

V této fázi se sestavují výkresové a výrobní dokumentace a probíhá ověřovací výroba. 

V případě, ţe ověřovací výroba vykazuje dobré výsledky a výrobek plní poţadavky 

vztahující se k zákazníkovi a ke kvalitě, je moţné výrobek uvolnit do sériové výroby.  

 

Uvolnění 

Pracovníci IPPD týmu v rámci realizace projektu získávají zkušenosti, které mohou vyuţít 

v dalších projektech. Tyto zkušennosti jsou pro organizaci důleţité v případě vývoje nového 

produktu, který by splňoval očekávání a přání zákazníka.  

  

Obecně dochází k tomu, ţe velmi velké mnoţství změn se provádí aţ v konečných etapách 

vývoje, kdy jsou náklady na změnu velké a pruţnost těchto změn malá. V přístupu IPPD se 

týmy snaţí rozpoznat jiţ v prvopočátcích veškeré moţné aspekty, které daný produkt 

v průběhu ţivotního cyklu ovlivňují. Toto včasné plánování pomáhá předejít pozdějším 

pozměňovacím návrhům. Z obr. 8 je patrné, jak se mohou zvýšit náklady na konečnou cenu 

produktu v různých fázích ţivotního cyklu. 

 

Obr. 8 Porovnání mnoţství změn – tradiční přístup a IPPD [3] 
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V případě tradičního přístupu dochází k nejvyššímu počtu změn v průběhu testování výrobku 

a výrobě. Proveditelnost změn je velmi nákladná a obtíţná.  Z obr. 8 je patrné, ţe provedení 

změn v počátcích projektu realizace produktu vykazuje niţší náklady a jejich proveditelnost 

a efektivita je vysoká. Ve výsledku lze konstatovat, ţe změny provedené ke konci projektu 

realizace produktu jsou mnohem nákladnější a náročnější na zdroje (finanční, materiální, 

lidské).  

 

IPPD tým vytváří návrh výrobku a procesu splňující tyto aspekty: 

 Vysoká spokojenost zákazníka 

 Minimální výrobní náklady 

s vysokým stupněm 

realizovatelnosti 

 Efektivní benchmarking 

 Krátké dodací lhůty 

 Nízké náklady na vývoj produktu 

 Vysoká kvalita 

 Zapojení dodavatelů  

 Sníţení objemu výrobních prostor, 

sniţování zásob výrobního 

materiálu 

 Automatizovaná výroba a plné 

vyuţití stávajícího výrobního 

zařízení 

 Eliminace změn konstrukčních 

návrhů 

 Rozšiřování výrobního sortimentu  

 

Stanovení konceptu produktu by se mělo odvíjet také od způsobu plánovaného uţití 

produktu. Úkolem týmu je zjistit, jak bude produkt pouţíván zákazníkem a toto zjištění 

zakomponovat do návrhu produktu. Např. některé společnosti zjistily rozdílné poţadavky na 

produkt v případě, kdy mezi uţivateli jsou převáţně ţeny. Jako příklad je uveden produkt 

společnosti SONY. Vývojové týmy zkonstruovaly, na základě marketingového průzkumu, 

takový koncept, jeţ počítal se širšími mezerami na klávesnici pro případ delších nehtů, které 

nosí právě ţeny [8]. 

 

 K tomu, aby mohl být IPPD v organizaci efektivně implementován, je třeba brát v úvahu 

tyto principy [2]: 

a) Zaměření na zákazníka – jasná identifikace poţadavků zákazníka a následné 

zajištění jeho spokojenosti. Tyto poţadavky by měly být zakomponovány do návrhu 

a vývoje produktu. 

b) Souběžný vývoj produktu a procesu – pro efektivní dosaţení cílů a nízkých 

nákladů na ţivotní cyklus by měl vývoj výrobku a procesu probíhat zároveň. 
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c) Včasné a neustálé plánování životního cyklu – plánování výroby produktu a jemu 

přidruţených procesů by mělo probíhat jiţ v počátcích ţivotního cyklu 

d) Vysoká flexibilita pro optimalizaci – měl by být vyhrazen co největší prostor pro 

flexibilní změny v návrhu produktu a procesu.  

e) Vytváření robustního návrhu a zvyšování způsobilosti procesu – návrhy produktu 

a procesů, které se vykazují vysokou způsobilostí procesů. Dále se jedná o návrhy, 

které jsou odolné vůči různým změnám a problémů v průběhu výroby (robustní 

návrh). Sniţování variability procesů by mělo být dosaţeno vyuţitím metodik 

statistické regulace procesů a „Lean production“ – štíhlá výroba. 

f) Časové plánování na základě událostí – stanovení programu událostí, ze kterého by 

měly být zřetelné jednotlivé ukončené fáze vývoje produktu a procesu. Nemělo by 

docházet k situacím, kdy je produkt nebo proces posunut do další fáze aniţ by byla 

ukončena předcházející.  

g) Zplnomocnění – členové týmu by měly mít dostatečnou podporu od managementu 

k úkonům a přístup ke zdrojům.  

h) Multi-disciplinární týmová práce – zapojení pracovníků z různých útvarů 

organizace za účelem vytvoření robustního návrhu vývoje produktu a procesů. 

„Integrated Product Teams“ umoţňují souběţný návrh a vývoj produktu a procesu, 

který by sniţoval výskyt problémů ve výrobě. 

i) Proaktivní identifikace a řízení rizik – měla by být provedena analýza moţných 

rizik, plán technické a obchodní strategie a benchmarking. 

 

IPPD nabízí moţnost eliminace zbytečných nákladů, dlouhého času vývoje a zároveň 

zvyšuje kvalitu. Integrovaný vývoj produktu a procesu však vyţaduje zapojení a integraci 

všech útvarů organizace po celou dobu jeho ţivotního cyklu. Integrace bourá překáţky mezi 

jednotlivými útvary, dochází ke spolupráci a předávání názorů a zkušeností. Pouze 

dostatečně stabilní a vyzrálá firemní kultura můţe poskytovat vhodné prostředí pro aplikaci 

IPPD [19]. 
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1.10 Design for Six Sigma 

 

Metodika Desing for Six Sigma vychází z přístupu Six Sigma a jejím cílem je vytvořit 

návrh produktu, který by naplňoval poţadavky a očekávání zákazníka a trhu. Pro sestavení 

návrhu vyuţívá nástroje určování potřeb zákazníků trhu a vhodné techniky navrhování 

vedoucí k eliminaci následných problémů. Při správné aplikaci všech těchto aspektů je 

výsledkem Desing for Six Sigma návrh produktu, který by zajistil spokojenost zákazníka a 

spolehlivost při jeho uţívání.  

Z podnikové praxe vychází, ţe nedostatečný důraz na fázi vývoje nových výrobků má 

za následek vyšší náklady v následných fázích výroby a distribuce výrobků. Pro zamezení 

výskytu tohoto problému je důleţitá včasná orientace na kvalitu jiţ v počátcích vývoje 

výrobku. Náklady vynaloţené v počáteční fázi vývoje výrobku významně ovlivňují celkové 

náklady. Špatný proces návrhu a vývoje můţe významně ovlivnit výslednou kvalitu a 

celkové náklady.  

Výrobní proces, který vykazuje dlouhodobou spolehlivost a nízký výskyt neshod 

v průběhu ţivotního cyklu se nazývá robustní. Robustní návrh produkuje kvalitní a stabilní 

výrobky a procesy. V organizacích se robustnost hodnotí např. podle míry/počtu neshod. 

Úroveň Six Sigma leţí  mezi hodnotami 3 a 6. Organizace v rámci Six Sigma 

projektu dosahují úrovně 4 aţ 5 za relativně krátkou dobu. Avšak problém nastává v případě, 

ţe organizace chce překročit úroveň 5 – Sigma. Aby organizace mohla překročit „zeď 5 – 

Sigma“ musí pro realizaci kvality pouţít návrh a vývoj v rámci Design for Six Sigma 

(DFFS) [17]. Princip Sigma-zdi je zobrazen na obr. 9. 
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Obr. 9 Zdolání 5 – Sigma-zdi pomocí DFSS [17] 

 

1.10.1 Six Sigma  

 

Six Sigma je systematický přístup vyuţívající nástroje a metody vedoucí ke zlepšování 

procesů. Důraz je kladen na uspokojování poţadavků zákazníka a zvyšování hodnot všech 

zainteresovaných stran. Obecně Six Sigma usiluje o minimalizaci počtu neshod za 

současného zvyšování efektivnosti a produktivity organizace.  

Základem je měření procesů, kdy dochází k zjištění počtu neshod. Statistický koncept 

Six Sigma je zaloţen na tom, ţe proces funguje téměř bez ztrát -  vykazuje 3,4 neshod na 

milión příleţitostí (DPMO). Proces fungující s hodnotou 1σ vykazuje 691462,5 neshod na 

milión příleţitostí. Znamená to, ţe pouze 30,854% z konečného výsledku by splňovalo 

poţadavky na proces. Cílem Six Sigma je tedy identifikace a prevence moţných příleţitostí 

vzniku neshod [4]. 

Six Sigma je třeba chápat jako neustále se opakující proces za plné účasti všech 

zainteresovaných stran. Pro efektivní aplikaci Six Sigma je třeba plného pochopení ideologie 

v celé organizaci (zaměstnanci, management) a začlenění do kultury organizace [5]. 
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1.10.2 Srovnání Design for Six Sigma a Six Sigma 

 

Cílem Six Sigma je vyvíjet výrobky vykazující co nejniţší míru neshod a zároveň nízké 

náklady. K nákladům na neshody patří odstraňování neshod přímo ve výrobě nebo externí 

neshody vztahující se k zákazníkovi. Six Sigma je moţné charakterizovat jako reaktivní 

řízení kvality s cílem krátkodobých zlepšení procesů a postupů v organizaci.  

 

Design Six Sigma je přístup proaktivního řízení kvality, který dlouhodobě eliminuje nutnost 

pouţití Six Sigma projektů. Robustní návrh sniţuje výskyt neshod jiţ v počátcích výroby. 

Rozdíl je také ve výši vynaloţených nákladů na sníţení výskytu neshod. V případě DFFS 

jsou náklady významně niţší. V tab. 5 je uvedeno souhrnné porovnání DFSS a Six Sigma. 

 

Tab. 5 Porovnání DFSS a Six Sigma [17] 

Design for Six Sigma (DFSS) Six Sigma 

Zaměření na vývoj a návrh Zaměření na procesy a postupy 

Optimální návrh – robustní návrh Optimalizace výroby 

Splnění všech poţadavků zákazníků Splnění interních poţadavků organizace a 

externích poţadavků zákazníků 

Eliminace nákladů ve výrobě Eliminace neshod a nákladů na neshody 

 

 

1.10.3 Design for Six Sigma – koncept pro návrh a vývoj produktu  

 

V procesu návrhu nového produktu se organizace setkávají s dilematem, kdy je vyţadováno 

maximální splnění poţadavků zákazníka, ale zároveň minimální náklady. A právě Design for 

Six Sigma je jednou z moţností úspěšného zavádění nových nebo inovovaných produktů.  

 

V přístupu DFSS se vyuţívají statistické metody vedoucí ke zvyšování jakosti návrhu 

produktu ještě před uvolněním návrhu. Postupy a metody pouţívané v rámci DFSS 

zjednodušují proces návrhu a jeho uspořádání. Dále také zvyšují efektivnost procesu návrhu 

a vývoje, jelikoţ eliminují kroky, které nepřidávají hodnotu v procesu [13]. 

 

Přístup DFSS je charakterizován pěti základními fázemi metodiky DMADV, viz obr. 10 



 

45 

 

 

 

 

Obr. 10 Metodika DMADV 

 

Define 

 

V této fází je vypracována jednoznačná definice projektu, která zahrnuje plán projektu, plány 

managementu rizik a plány organizačních změn.  

Nástroje vyuţívané v této fázi se zejména týkají analýzy trhu. Mezi ně patří např. 

nástroje pro prognózu trhu, hodnotová analýza zákazníka, technologická prognóza a analýza 

konkurenta. Dále se provádí analýza procesu, kde se vyuţívají regulační a Paretovy 

diagramy. Plánování projektu je dále zajištěno tradičními nástroji např. Ganttovy diagramy, 

síťový digram činností a struktura rozloţení práce. 

 

Measure 

 

Cílem této fáze je měření poţadavků zákazníka, kdy se identifikuje „hlas zákazníka“ (VOC – 

voice of customers). Dochází k převedení potřeb a poţadavků zákazníka do měřitelných 

charakteristik (CTQ – kritické hodnoty kvality). Následně se identifikují nejdůleţitější znaky 

CTQ a provede se opakované posouzení rizik.  

 Jako nástroj pro členění zákazníků se pouţívá stromový diagram. Sestaví se plán 

shromaţďování údajů. Určování zákazníků probíhá pomocí nástrojů průzkumu zákazníků 

např. rozhovory, dotazování a ankety. Mezi další pouţívané nástroje patří afinitní diagram, 

Kano model, Benchmarking výkonnosti, matice QFD a matice rizik znaků CTQ. 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINE MEASURE ANALYZE DESIGN VERIFY
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Analyze 

 

V rámci fáze analýza se generují moţné řešení pro navrhovaný proces, výrobek nebo sluţbu. 

Navrhované řešení se dále hodnotí s cílem vybrat tu moţnost, která nejlépe splňuje znaky 

CTQ. 

Pouţívají se nástroje kreativity např. branistorming, brainwriting, přeformulování 

předpokladů a analogie. Dále je pouţívat matice QFD  a matice řešení. 

Design 

 

Provádí se vypracování rámcového a detailního návrhu. Testují a přezkoumávají se 

jednotlivé sloţky návrhu a připravují se pilotní a provozní aplikace. Posuzují se rizika. 

 Mezi nástroji pouţívanými pro navrhování patří matice QFD a simulace. Vytváří se 

prototyp a bodové hodnocení návrhu. Dále se v této fázi pouţívají např. FMEA, nástroje pro 

plánování a diagram řízení projektu. 

Verify 

 

Stěţejním cílem této fáze je ověřování výkonnosti návrhu. Provádí se pilotní ověřování a 

testování prototypu za provozu. Na základě zjištění z pilotního ověřování se provede úprava 

prototypu. Ověřený návrh se implementuje. Činnost projektového týmu se ukončí. 

 Mezi nástroji pouţívanými v tomto kroku se řadí nástroje plánování (FMEA, PDCA 

cyklus), nástroje pro analýzu údajů (regulační diagram, Paretovy diagramy) a dále 

standardizační nástroje jako jsou např. vývojové diagramy a kontrolní seznamy. 

 

V DFSS je pouţit čtyřmaticový přístup metody QFD. Jednotlivé matice QFD na sebe 

vzájemně navazují, kdy následující diagram vyuţívá vţdy výsledky předcházejícího [22]. 

  

Úspěšná aplikace DFSS vychází ze zapojení všech zainteresovaných stran. Mezi členy tzv. 

DFSS týmů se řadí pracovníci různých útvarů organizace. Mezi ně patří Marketing, Prodej, 

Zákaznický servis, Oddělení kvality, Výroba a Výzkum.  

 

Pro úspěšné zvládnutí DFSS  projektu je kromě efektivní práce v těchto multi-disciplinárních 

týmech nutná také plná zodpovědnost a podpora managementu, poskytování zdrojů, 
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systematická aplikace metod a nástrojů, kreativita, integrace DFSS metod a nástrojů do 

stávajícího procesu vývoje. 

 

Klíčovým cílem přístupu DFSS je zvyšování hodnot jak vzhledem k zákazníkovi, tak k 

organizaci. V tab. 6 jsou uvedeny pozitivní aspekty vyplývající z aplikace DFSS [4]. 

 

Tab. 6 Přínosy Design for Six Sigma [4] 

Společnost Zaměstnanci 

Zkrácení času dodání produktu na trh Efektivní vyuţívání nástrojů 

Sniţování ve vývoji a výrobě Společný zájem 

Niţší náklady na odstraňování neshod  Vyšší vědomí kvality 

Zlepšování image společnosti Zvyšování motivace 
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2   Doporučení k plánování jakosti produktu 
 

Jako model pro doporučení k plánování jakosti produktu byly pouţity poţadavky normy 

ČSN ISO 9001:2009 Kapitola 7 – Realizace produktu. Doporučení jsou směřována na 

organizaci, která aplikuje přístup k plánování jakosti produktu vycházející pouze 

z poţadavků ČSN ISO 9001:2009. Návrhy jsou vznesené tak, aby se zvýšila efektivita 

přístupu plánování jakosti produktu v organizaci. 

 

 

Poţadavek dle ČSN ISO 9001:2009 - Plánování realizace produktu 

Organizace musí plánovat a vytvářet procesy potřebné pro realizaci produktu. Během 

plánování realizace produktu, musí organizace určit cíle kvality a požadavky na produkt, 

potřebu vytvářet procesy a dokumenty a poskytovat zdroje. Dále musí určit činnosti pro 

ověřování, validaci, monitorování, měření, kontrolu a zkoušení, které jsou specifické pro 

produkt. V rámci plánování realizace produktu musí také vést záznamy potřebné pro 

poskytování důkazů, že realizační procesy a výsledný produkt splňují požadavky. 

 

Doporučení: 

Pro samotné plánování realizace produktu by bylo vhodné, aby si organizace stanovila 

oblast, ve které chce působit a aplikovat svůj přístup plánování jakosti produktu. Nástroje, 

které by byly moţné pouţít, jsou v souladu s přístupem DFSS. Patří mezi ně např. nástroje 

pro analýzu trhu a benchmarking.  Důkladné analyzování trhu pomůţe organizaci získat 

přehled o současných potřebách trhu a stanovit aspekty, kterými by se měla ubírat v oblasti 

plánování realizace produktu.  

 

 V rámci plánování realizace produktu by organizace mohla pouţít nástroje pro plánování 

projektu, které by přispěly k úspěšné realizaci projektu. Doporučením by bylo vypracování 

plánu projektu. Pro organizaci bude přínosné vypracovat plán projektu, jelikoţ jí umoţní 

detailně zorganizovat všechny aktivity projektu. Dále je zde zpracován časový plán a 

termíny. V plánu je také uveden průběh prací. Pro stanovení časových lhůt projektu 

plánování realizace produktu by bylo vhodné aplikovat doporučení vycházející z normy ISO 

10006 – Směrnice pro management jakosti projektu [21]. Aplikováním těchto doporučení by 

organizace plánovala návaznosti jednotlivých činností. Zobrazení těchto činností by mohlo 

být formou síťového grafu projektu. Dále by bylo vhodné odhadnout dobu trvání 
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jednotlivých aktivit v projektu. Odhad by měli provádět pracovníci zodpovědní za příslušné 

činnosti. Celkový časový plán projektu by mohl být zobrazen a prezentován ve formě 

Ganttova diagramu, ve kterém by byly uvedeny veškeré úkoly spjaté s projektem a jejich 

předpokládané termíny plnění. Zpracováním plánu projektu včetně síťového grafu získá 

organizace moţnost si přehledně zorganizovat činnosti nutné pro projekt. Dalším přínosem 

je identifikace časových milníků, kde by docházelo k průběţným přezkoumáním projektu. 

Termíny splnění zobrazené v Ganttova diagramu mohou členy vývojového týmu motivovat 

k plnění svých úkolů a usnadňovat způsob vlastní práce.  

Pro zpracování plánu projektu, včetně síťového diagramu, je zapotřebí provést 

několik činností. Sestavení plánu projektu předchází stanovení dílčích činností, které je třeba 

uskutečnit k dosaţení cíle – realizace produktu. Jednotlivé činnosti se podrobí důkladné 

analýze, kdy se plánují vzájemné závislosti a odhadují doby trvání. Dále se stanoví milníky, 

které představují rozhodovací body a místa přezkoumání. Přesto, ţe tento postup můţe být 

časově náročný na zpracování, organizaci přinese významné zefektivnění a následné 

zkrácení doby práce na samotném projektu realizace produktu.  

 

Organizace by měla v průběhu plánování realizace produktu identifikovat rizika spjatá 

s daným projektem. Doporučení vychází z přístupu DFSS, kdy je jako první důleţité provést 

důkladnou identifikaci známých i potencionálních rizik souvisejících s procesem navrhování. 

Sestavení seznamu všech známých i potencionálních rizik můţe být provedeno pomocí 

brainstormingu. Následně se určí pravděpodobnost výskytu rizik a jejich vliv na projekt. Poté 

se stanoví, kdy a jak by byla tato rizika řešena. Nastavením těchto plánů řešení, by se v 

organizaci minimalizoval výskyt těchto problémů ve výrobě, čímţ by se i sníţily konečné 

náklady na opravu. 

 

Pro celkovou úspěšnost realizace produktu je klíčové mít sestavený vhodný projektový tým. 

Členové týmu by měli mít odpovídající zkušenosti a znalosti. V souladu s přístupem IPPD 

by bylo vhodné sestavit tým z odborníků z různých útvarů organizace např. zástupci 

marketingu, návrhu a vývoje, konstrukce a výroby, nakupování a logistiky). Tým by měl mít 

podporu ze strany vedení a měl by být zajištěn dostatečnými zdroji.  

 

Důleţitou roli hraje komunikace mezi členy týmu a zákazníkem a dodavatelem v celém 

průběhu plánování realizace produktu. Následující doporučení vychází z poţadavků normy 

ISO 10006 – Směrnice pro management jakosti projektu [21]. V rámci plánování 
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komunikace v organizaci by bylo přínosné sestavit plán komunikace. V plánu by se stanovily 

informace, které budou sdělovány. Dále by v něm byly uvedeny média, prostřednictvím 

kterých by se informace sdělovaly. V plánu by se mohly uvést také termíny a četnost pořadí 

a výstupy z nich.  

 

 

Poţadavek dle ČSN ISO 9001:2009 - Určování požadavků týkajících se produktu 

Organizace musí určit požadavky specifikované zákazníkem. Dále požadavky, které zákazník 

neuvedl, ale jsou nezbytné pro specifikované nebo zamyšlení použití. Mezi další požadavky 

patří požadavky zákonů a předpisů aplikovatelné na produkt a také jakékoliv doplňující 

požadavky určené organizací jako potřebné. 

 

Doporučení: 

Na základě přístupu DFSS by bylo vhodné aplikovat pro určení poţadavků týkající se 

produktu postup převedení hlasu zákazníka (Voice of costumer – VOC) na poţadavky 

týkající se znaků produktu (Critical to quality – CTQ).  

Aplikovat tento postup při určování poţadavků týkajících se produktu by bylo pro 

organizaci velmi přínosné hned z několika důvodů. Znaky kvality produktu jsou zjištěny na 

základě dokonalého porozumění přání a očekávání zákazníka. Navíc stanovení výsledných 

prioritních poţadavků návrhu vychází z výkonnostních cílů organizace a zároveň ze 

skutečných poţadavků zákazníka. Organizace tak tímto získá nepřímou jistotu, ţe plánovaný 

produkt vychází ze skutečných  potřeb a přání zákazníka a bude pro něho atraktivní.  

     Dokonalé porozumění hlasu zákazníka předchází správná identifikace zákazníka. 

Pro určení zákazníků by měla organizace zvolit metody shromaţďování údajů. Mezi metody 

zjišťování očekávání a potřeb zákazníků patří např. přímé rozhovory, ankety a nebo 

benchmarking. Zjištěné potřeby se sestaví do zájmově podobných celků a to např. pomocí 

diagramu afinity. K tomu, aby vývojový tým mohl zjištěné potřeby zákazníka pouţít pro 

návrh produktu, je třeba tyto potřeby převést do znaků produktu. Samotné převedení by 

mohlo proběhnout tak, ţe vývojový tým by na základě brainstormingu stanovil několik 

znaků kvality, které by danou potřebu řešily. Dále se určí cíle, které chce organizace 

dosáhnout v rámci naplnění daných znaků kvality.  Všechny tyto údaje se následně vyuţijí 

při konstrukci maticového diagramu QFD. Výstupem z tohoto diagramu by bylo uspořádání 

znaků produktu podle závaţnosti a důleţitosti ve vztahu k plnění potřeb zákazníka. Hlavním 

výsledkem by byly cílové hodnoty znaků jakosti produktu.  



 

51 

 

Poţadavek dle ČSN ISO 9001:2009 - Přezkoumání požadavků týkajících se produktu 

Organizace musí přezkoumávat požadavky týkající se produktu ještě před přijetím závazku 

organizace dodat produkt zákazníkovi. Dále musí zajistit, že jsou stanoveny požadavky na 

produkt. Také musí být zajištěno, že organizace je schopna plnit stanovené požadavky. 

Organizace musí vytvářet záznamy o výsledku přezkoumání a o opatřeních, která z těchto 

přezkoumání vyplývají. 

 

Doporučení: 

Pro důkladné přezkoumání poţadavků týkajících se produktu by bylo vhodné aplikovat 

maticový diagram QFD. Tento nástroj se vyuţívá v přístupu DFSS pro stanovení důleţitých 

funkcí.  Určení funkcí by mohlo probíhat tak, ţe se stanoví všechny moţné funkce nebo 

činnosti, které jsou spjaté s daným produktem. Poté na základě maticového diagramu by se 

provedlo hodnocení, kdy by se určily ty funkce, které by měli nejvyšší dopad na schopnost 

plnění cílových znaků produktu. Výsledkem by byla identifikace klíčových/prioritních 

funkcí. Přezkoumání pomocí maticového diagramu umoţňuje organizaci zjistit, zda 

navrţené funkce nebo činnosti mají schopnost plnit znaky produktu a do jaké míry.  

Tato část je pro organizaci důleţitá, jelikoţ výsledky z přezkoumání umoţňují včasnou 

modifikaci návrhu v počátečních fázích.  Jak je uvedeno i v přístupu IPPD, změny návrhu 

v počátečních fázích plánování realizace jsou nejefektivnější a náklady na změny jsou niţší. 

 

Dle ISO/TS 16949 by bylo vhodné provést hodnocení realizovatelnosti výroby, kdy by se 

analyzovala schopnost organizace vyrábět navrhované produkty. Pro organizaci by bylo 

přínosné provést toto přezkoumání, jelikoţ by získala jistotu, ţe je schopna poţadavky na 

produkt splnit. Tímto by se vyhnula moţným komplikacím v následujících činnostech 

plánování realizace produktu. Hodnocení realizovatelnosti výroby by obnášelo celkovou 

analýzu organizace ve smyslu plnění poţadavků na plánovaný produkt. Jednalo by se o 

analýzu zdrojů potřebných pro návrh produktu, tzn. identifikaci zdrojů nutných v průběhu 

plánování produktu. Mezi ně patří zejména finanční zdroje a technické zajištění. V případě 

technické vybavenosti výroby by bylo nutné ověřit, zda organizace je dostatečně 

technologicky a materiálově zajištěna. Celý průběh přezkoumávání realizovatelnosti výroby 

v organizaci by měl být dokumentován a k dispozici pro zpětné dohledání. 
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Poţadavek dle ČSN ISO 9001:2009 - Plánování návrhu a vývoje 

Organizace musí plánovat návrh a vývoj výrobku. Musí určit etapy návrhu a vývoje, dále 

také přezkoumání, ověřování a validaci dané etapy návrhu a vývoje a musí určit pravomoci a 

odpovědnosti při návrhu a vývoji. Musí zajistit efektivní komunikaci mezi zainteresovanými 

skupinami.  

 

Doporučení: 

Pro efektivní plánování návrhu a vývoje by bylo vhodné aplikovat metodiku APQP. Přínos 

pro organizaci by byl značný, jelikoţ aplikace metodiky APQP detailně zpracovává 

jednotlivé činnosti plánování návrhu a vývoje. Organizaci by to umoţnilo stanovit důleţité 

činnosti nutné pro efektivní plánování realizace produktu a zároveň by se stanovily vstupy a 

výstupy pro tyto činnosti. Plánování návrhu a vývoje pomocí metodiky APQP funguje na 

základě simultánního navrhování, tzn. současně probíhajícího navrhování výrobku a procesu. 

Pro organizaci by to znamenalo urychlení a zefektivnění realizace kvalitních výrobků.  

Pokud organizace nemůţe z finančních nebo časových důvodů aplikovat celou 

metodiku APQP, doporučením by byla aplikace pouze některých dílčích nástrojů a metod 

APQP. Organizace by mohla pouţít metodu FMEA při analyzování moţných způsobů a 

důsledků poruch návrhu produktu (DFMEA) a návrhu procesu (PFMEA). Velmi přínosné by 

bylo také v organizaci mít zaveden systém plánu kontrol a řízení, ve kterých jsou komplexně 

uvedeny všechny nutné prvky řízení a kontroly. Pro organizaci by vypracování plánu 

kontroly a řízení znamenalo zvýšení kvality produktů v průběhu návrhu/výroby.  Dokument 

můţe organizace vypracovat v případě výroby prototypu, ověřovací série nebo samotné 

výroby. Konkrétnímu sestavení plánu kontroly a řízení předchází několik činností. Vývojový 

tým, který je pověřen sestavením plánu by měl být sloţen z pracovníků z různých útvarů 

organizace.  Jako vstupní informace se vyuţívají vývojové diagramy procesu, výsledky 

FMEA nebo poznatky z jiţ vyrobených podobných dílů.  

V případě, ţe organizace produkuje sloţité výrobky, bylo by vhodné aplikovat 

výrobu prototypu, na jejímţ základě je moţné ověřit, zda daný výrobek plní poţadavky 

zákazníka.  Dalším doporučením by bylo vyuţití ověřovací výroby. Organizace by měla 

provést ověřovací výrobu za reálných – sériových podmínek, coţ by jí dalo jasnou odpověď 

na otázku,  zda-li je schopná produkovat výrobky v předpokládaném mnoţství a kvalitě. 

Výsledky z ověřovací výroby by se mohly pouţít pro následné ověřování, hodnocení a 

analýzu.  

 



 

53 

 

Poţadavek dle ČSN ISO 9001:2009 - Vstupy pro návrh a vývoj 

Organizace musí vytvářet a udržovat záznamy o vstupech, mezi které patří požadavky na 

funkčnost a výkonnost, požadavky zákonů a předpisů, informace odvozené z předchozích 

podobných návrhů a další požadavky, které jsou zásadní pro návrh a vývoj. Tyto vstupy musí 

být přezkoumány z hlediska přiměřenosti, nesmí si být v rozporu a musí být úplné.  

 

Doporučení 

V souladu s ISO/TS 16949 by bylo ţádoucí rozdělit poţadavek na dva dílčí poţadavky, které 

by se týkaly oblasti vývoje produktu a výrobního procesu. Rozdělení poţadavku by pro 

organizaci znamenalo detailnější rozpracování plánování návrhu a vývoje a tím i celkové 

zefektivnění. Detailní zpracování obou těchto poţadavků zajistí úplnost všech vstupů pro 

návrh a vývoj.   

V případě vstupů pro návrh produktu by se identifikovaly a přezkoumávaly 

poţadavky zákazníků, zvláštní znaky produktu, ale také poţadavky na balení, sledovatelnost 

produktu, technickou ţivotnost a bezporuchovost. Mezi další vstupy, které by bylo vhodné 

identifikovat patří např. informace z předchozích návrhů projektů, z analýz konkurence a ze 

zpětné vazby od dodavatele. 

Mezi vstupy pro návrh výrobního procesu se řadí výstupní data z návrhu produktu, 

poţadavky zákazníků na výrobní proces, ale také předchozí zkušenosti z vývoje a návrhu. 

Také by bylo vhodné identifikovat cíle výkonnosti, způsobilosti a nákladů. 

 

 

Poţadavek ČSN ISO 9001:2009 - Výstup z návrhu a vývoje 

Výstupy musí být poskytovány tak, aby bylo možné ověření vůči vstupům pro návrh a vývoj. 

Výstupy musí být před uvolněním schváleny. Zároveň výstupy z návrhu a vývoje musí 

splňovat požadavky na vstupy, poskytovat vhodné informace pro nákup, výrobu a 

poskytování služeb, obsahovat přejímací kritéria pro produkt a musí specifikovat 

charakteristiky produktu, které jsou zásadní pro jeho bezpečné a správné používání. 

 

Doporučení: 

V souladu s ISO/ TS 16949 by bylo vhodné rozdělit tento poţadavek na dva poţadavky a to 

výstup z návrhu a vývoje produktu a výstup z návrhu výrobního procesu. Forma výstupů by 

měla být jednoznačná a dostatečné detailní. Mezi výstupy, vztahující se k produktu, by 

mohly patřit např. výsledky z konstrukční FMEA, výsledky zajištění bezporuchovosti, 
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zvláštní znaky produktu, konkrétní vymezení produktu včetně výkresů a také výsledky 

hodnocení odolnosti produktu vůči chybám. Výstupy vztahující se k výrobnímu procesu by 

mohly být např. FMEA výrobního procesu, schéma výrobního procesu nebo pracovní 

instrukce. Výše navrhované výstupy jsou pro organizaci velmi důleţité v průběhu 

přezkoumávání návrhu a vývoje, kdy se hodnotí schopnost navrhovaného produktu nebo 

výrobního procesu plnit poţadavky. Na základě těchto výstupů se také identifikují moţné 

problémy a navrhují nápravná opatření. 

 

 

Poţadavek dle ČSN ISO 9001:2009 - Přezkoumávání návrhu a vývoje 

Organizace musí ve vhodných etapách provádět přezkoumání návrhu a vývoje, aby byla 

vyhodnocována schopnost návrhu a vývoje plnit požadavky. Přezkoumání se  musí dále 

provádět, aby byly identifikovány všechny problémy a byla navržená nezbytná opatření.  

 

Doporučení: 

Organizace v průběhu přezkoumávání návrhu a vývoje hodnotí kvalitu návrhu v různých 

fázích procesu navrhování. Důkladně vedené přezkoumání zajistí, ţe návrh uspokojí 

poţadavky zákazníka a ţe navrhovaný produkt nebo proces bude vysoce kvalitní. Procesu 

přezkoumávání by měl být podroben předběţný pilotní návrh před samotným ověřením.  

Pro konstrukční tým je tato etapa kritická, jelikoţ poskytuje zpětnou vazbu nejen od 

nich samotných, ale i od zainteresovaných stran (zákazníka, dodavatele apod.). Na základě 

zjištění z přezkoumání se můţe provést změna návrhu jiţ v počátku procesu navrhování. Pro 

organizaci je důleţité rozpoznat nutnost změny návrhu právě v počátečních fázích z důvodů 

mezi které patří zejména proveditelnost změny a náklady na změnu.  Jako příklad je moţné 

uvést změnu technických parametrů (rozměry, vlastnost materiálu). Úprava těchto parametrů 

v technické dokumentaci je nesrovnatelně jednodušší neţ v případě změn nastavení 

výrobního procesu v průběhu výroby. Také náklady na změnu rostou úměrně s časem. 

Vhodným doporučením pro tuto fázi by bylo pouţití výsledků z DFMEA a PFMEA 

aplikované v metodice APQP. Výsledkem by byla analýza moţných vad u posuzovaného 

návrhu, ohodnocení jejich rizika a návrh a realizaci opatření vedoucích ke zlepšení jakosti 

návrhu. Přínosem pro organizaci je zajištění, ţe výsledný návrh produktu bude dostatečně 

kvalitní a bude plnit funkce předpokládaného uţití. Samotné konstrukci předchází podrobná 

analýza všech moţných vad, které by se mohly vyskytnout v průběhu uţívání produktu, 

jejich následků a moţných příčin.  Na základě bodového ohodnocení se stanoví význam, 
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výskyt a odhalitelnost příslušných vad. Celkové vyhodnocení vychází z hodnoty rizikového 

čísla, které je kritériem pro stanovení preventivních opatření.  

Vhodné by bylo také zahrnout výsledky z počítačové simulace a laboratorních 

zkoušek, ale také výsledky z analýzy předběţné způsobilosti procesů. Organizace můţe 

provádět přezkoumání například pomocí kontrolních seznamů otázek. Kontrolní seznamy 

slouţí k ověřování, zda proces navrhování zahrnuje veškeré důleţité činnosti. Dále ověřuje 

správnost a kvalitu procesu navrhování.  

 

Organizace by této fázi měla věnovat velmi značnou pozornost, protoţe rozhodnutí přijaté 

v této etapě můţe mít zásadní význam na úspěch celého procesu realizace produktu. 

Investováním lidských i materiálních zdrojů, času a energie v průběhu přezkoumání návrhu a 

vývoje se organizaci vrátí v následujících etapách plánování jakosti produktu.  

 

 

Poţadavek dle ČSN ISO 9001:2009 – Ověřování návrhu a vývoje 

Ověřování by se mělo provádět v souladu s plánovými činnostmi tak, aby se zajistilo, že 

výstupy z návrhu a vývoje splňují vstupní požadavky na návrh a vývoj. 

 

Doporučení: 

Organizace by mohla vyuţívat např. metody počítačové simulace k ověření, ţe navrhovaný 

produkt je schopný plnit stanovené poţadavky. 
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Poţadavek dle ČSN ISO 9001:2009 - Validace návrhu a vývoje 

Organizace musí provádět činnosti, tak aby bylo zajištěno, že výsledný produkt je schopný 

plnit požadavky specifikovaného nebo zamyšleného použití. V případě, že je to proveditelné 

musí být validace dokončena před dodáním nebo implementací produktu zákazníkovi. Dále 

musí organizace vyvářet a udržovat záznamy o výsledcích validace a o nutných opatřeních.  

 

Doporučení: 

Doporučení týkající se poţadavku validace návrhu a vývoje je v souladu s ISO/TS 16949. 

K tomu, aby organizace ověřila, ţe výsledný produkt je způsobilý plnit poţadavky zákazníka 

je vhodné aplikovat program výroby prototypu a prototypový plán kontroly a řízení. Výroba 

prototypu musí probíhat za stejných podmínek jako v sériové výrobě. Na základě prototypu 

si organizace můţe v reálném čase ověřit, zda daný produkt nebo výrobní proces naplňuje 

představy předpokládaného pouţití.  Navíc si na základě výroby prototypu můţe budovat 

důvěru u zákazníků. Samotné výrobě prototypu musí předcházet zajištění skutečných 

podmínek výroby. Aby byla vypovídací schopnost prototypu nejvyšší, je třeba aplikovat 

výrobní proces, který je co nejbliţší reálné výrobě. Důleţité je tedy aplikovat stejné výrobní 

postupy, stejné činnosti pracovníků a stejné pracovní prostředí jako v sériové výrobě.  Pouze 

na základě splnění této podmínky je moţné ověřit skutečnou schopnost procesu nebo 

produktu plnit poţadavky dané návrhem. 

V této fázi by bylo vhodné sestavit plán kontroly a řízení prototypu, kde by se 

zaznamenala všechna důleţitá rozměrová měření, zkoušky materiálu i funkční zkoušky 

prováděné v průběhu realizace prototypu. Pro organizaci by bylo velmi přínosné aplikovat 

proces schvalování produktu – PPAP. Přijetím PPAP se organizace zaváţe k tomu, ţe je 

schopna vyrábět produkt v dostatečné kvalitě a v mnoţství. Zároveň by si tímto mohla ověřit, 

ţe plně chápe poţadavky na konstrukční a technickou dokumentaci a zákaznické specifikace. 

V případě, ţe by organizace nemohla z určitých důvodů aplikovat celý proces PPAP se 

všemi poţadavky – celkem 18 poţadavků, doporučením by byla aplikace pouze některých 

poţadavků. Patří mezi ně poţadavek na FMEA návrhu a FMEA procesu. Dalším 

doporučením by byla aplikace poţadavku na referenční vzorek, který slouţí pro účely 

schválení zákazníkem. Dále by bylo vhodné analyzovat způsobilost a výkonnost procesů a to 

v rámci poţadavku počáteční studie procesu. 
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Doporučení vycházející z IPPD 

 

Aplikací přístupu Integrovaného vývoje produktu a procesu si můţe organizace zajistit 

dlouhodobé a efektivní plánování jakosti produktu. Celý přístup IPPD k plánování jakosti 

produktu je zaloţen na tom, ţe jednotlivé činnosti jsou vzájemně provázány.   

Důleţité je zajistit, aby vývojové týmy pracující na návrhu mezi sebou vzájemně 

spolupracovaly. V případě aplikace metody  QFD by vznikla potřeba vzájemné spolupráce 

mezi týmy. Při sestavování maticového diagramu je třeba identifikovat konkrétní vstupní 

údaje. Zdroje těchto údajů vychází z činností různých útvarů organizace, z čehoţ vyplývá 

nutnost komunikace mezi jednotlivými pracovníky útvarů organizace.   

Vývojové týmy by se měly samy aktivně podílet na vyhledávání moţných rizik. Pro 

identifikování rizik a problémů, které by se mohly vyskytnout na daném produktu by bylo 

vhodné aplikovat metodu FMEA. Na základě této včasné identifikace rizik by bylo moţné 

provést změnu návrhu a nastavit nápravná opatření. Výsledkem by byl robustnější a 

kvalitnější návrh produktu. 

 K tomu, aby organizace sniţovala variabilitu procesu, by bylo vhodné aplikovat 

statistickou regulaci procesu (SPC) a také princip „štíhlé výroby“. Jednou z moţností jak 

aplikovat přístup „štíhlé výroby“, je vyuţití nástroje „Poka-Yoke“, kdy hlavním cílem je 

zabránění vzniku neshod ve výrobním procesu. Organizace by mohla instalovat ve výrobním 

procesu snímače, které by v případě výskytu vady zajistily např. zvukovou či světelnou 

signalizaci. Následně by se výrobní proces zastavil. Přínosem by bylo dlouhodobější sníţení 

výskytu neshod ve výrobním procesu. Zároveň by mohlo dojít ke sníţení počtu kontrol 

kvality. 
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ZÁVĚR 
 

 

Cílem této diplomové práce bylo zmapovat současné přístupy plánování jakosti 

produktu, provést jejich porovnání a následně navrhnout vhodný přístup, který by vedl 

k zefektivnění celkového plánování jakosti.  

  

V teoretické části byla provedena analýza současných přístupů k plánování jakosti 

produktu.  Tento rozbor obsahuje podrobný popis metod a metodik vycházejících z různých 

přístupů k plánování jakosti produktu. V první části analýzy byly popsány jednotlivé 

poţadavky normy ČSN ISO 9001:2009 vztahující se k plánování jakosti produktu. 

V následující části jsou uvedeny poţadavky normy ISO/TS 16949.  Detailní porovnání 

těchto dvou norem vysvětluje, které poţadavky ISO/TS 16949 rozšiřují přístup k plánování 

jakosti produktu.  

 V další části byla popsána metodika zdokonaleného plánování jakosti produktu -

APQP. V rámci rozboru jsou popsány důleţité předpoklady aplikace metodiky. Dále byl 

proveden popis významnosti jednotlivých procesů plánování, jejich vstupů a výstupů.  

Samostatná část je věnována metodice plánu kontrol a řízení. Předmětem zkoumání byla také 

podrobena metodika VDA 4.3 – plánování projektu, kde jsou popsány jednotlivé milníky 

procesu plánování a nutné činnosti. V závěru této části bylo provedeno porovnání obou 

zmíněných metodik. Z výsledku vyplývá, ţe obě metodiky jsou si velmi podobné.  Určitý 

rozdíl se vztahuje pouze k sestavení a definování jednotlivých procesů a jejich činností.  

 Detailněji byla věnována pozornost dvěma metodikám vztahujícím se k procesu 

uvolňování dílů a procesu do sériové výroby. Jedná se o soubor poţadavků PPAP – proces 

schvalování dílů do sériové výroby a PPF – uvolnění výrobního procesu a produktu, jeţ je 

součástí příručky VDA 2 – zabezpečování jakosti dodávek.  Následné porovnání bylo 

provedeno na základě aspektů, mezi které patří oblast pouţití, úroveň předloţení a výrobní 

dávka. Podrobně je provedena analýza rozdílů poţadavků obou metodik v příloze 3, kde jsou 

zobrazeny jednotlivé poţadavky a jejich vzájemná souvislost. Z výsledku tohoto porovnání 

vyplývá, ţe mnohem komplexněji a podrobněji je zpracována příručka PPAP, jejíţ 

poţadavky mají obsáhlejší charakter.  U PPAP je navíc vyţadováno schválení zákazníkem 

v případě změny zkušební/kontrolní metody, kdy se pouţívá zcela nová technika.  

 V další části je věnována pozornost přístupům plánování jakosti, které nejsou 

standardizovány ţádnou normou, ale mají charakter doporučení. Jedná se o přístup DFSS – 
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Design for Six Sigma a IPPD – Integrovaný vývoj produktu.  U obou těchto přístupů jsou 

popsány přínosy a předpoklady nutné pro jejich aplikaci. Detailně je uveden popis 

jednotlivých fází cyklu DMADV včetně nástrojů a metod v nich aplikovaných. V případě 

IPPD je např. zdůrazněna aplikace multi-disciplinárních týmů, které velkou mírou zajišťují 

úspěšnost celého procesu plánování jakosti produktu.  

  

 Poslední část diplomové práce byla zaměřena na zpracování metodického plánu pro 

organizaci aplikující přístup plánování jakosti vycházející pouze z poţadavků normy ČSN 

ISO 9001:2009. Navrţená doporučení vycházejí ze znalostí  výše uvedených přístupů a jsou 

vznesena tak, aby celkově zvýšila efektivnost procesu plánování jakosti produktu 

v organizaci.  

 Mezi doporučení patří mimo jiné aplikace maticového diagramu QFD pro naplnění 

poţadavku Určování požadavků týkajících se produktu, kdy tato metoda by umoţnila 

organizaci stanovit cílové hodnoty znaků jakosti produktu.  Dále bylo doporučeno aplikovat 

metodiku plánu kontrol a řízení pro efektivnější naplnění poţadavku Plánování návrhu a 

vývoje. Organizace by si tímto mohla zajistit celkovou optimalizaci řízení a kontrol 

prováděných v případě prototypu, ověřovací série nebo samotné výroby. Poţadavek 

Přezkoumání návrhu a vývoje by mohl být na základě doporučení doplněn o výsledky 

z DFMEA a PFMEA analýz. Výsledkem z těchto analýz by si organizace mohla 

přezkoumat, zda výsledný návrh produktu splňuje funkce předpokládaného uţití.  V případě 

poţadavku Validace návrhu a vývoje by bylo přínosné aplikovat výrobu prototypu. Na 

základě výroby prototypu by si organizace mohla v reálných podmínkách ověřit, zda produkt 

splňuje představy a poţadavky stanovené návrhem.  
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