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Abstrakt 

Návrh on-line systému sledování kvality výroby 

Cílem diplomové práce byl návrh on-line systému sledování kvality výroby. Úvod diplomové 

práce je věnován analýze současných přístupů k plánování kvality v podniku IVECO Czech 

Republic, a.s. Dále následuje analýza součastného stavu sledování kvality výroby. Na základě 

výsledků analýzy bylo přistoupeno k návrhu on-line systému sledování kvality výroby pro 

podmínky výroby v témže podniku. Systém byl navržen tak, aby umožnil efektivní a ucelené 

sledování kvality výroby autobusů a poskytl on-line informace o výskytu neshod ve výrobě. 

V závěru práce jsou zmíněny dosažené výsledky a návrh možných zlepšení a rozšíření 

systému, které by jej povýšily na komplexní elektronickou evidenci výroby. 

Klíčová slova 

on-line, systém, sledování, kvalita, výroba, MySQL, databáze, neshoda, návrh 

 

Abstract  

Design of on-line system for Production Quality Montoring 

The objective of the thesis was  a proposal  of an on-line system for production quality 

montoring. Introduction of the thesis is devoted to analysis of current approaches to quality 

planning in the company IVECO Czech Republic followed by an analysis of the current state 

of quality monitoring. Based on the results of the analysis an on-line system for production 

quality montoring was designed with focus on the conditions of production in the same 

company. The system was designed to enable effective and comprehensive monitoring of 

quality in production of buses, which provides an on-line information on the occurrence of 

non-conformities in production. Finally, the results were discussed and further expansion of 

the system was proposed to upgrade it to an on-line system for electronic recording of 

production. 

 

Keywords  

On-line, system, monitoring, quality, production, MySQL, database, non-conformity, design
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Seznam použitých zkratek 

ERP (enterprise ressource planning) - podnikový informační systém 

CRM (customer relationship managemet) - řízení vztahů se zákazníky 

SCM – (Supply Chain Management) - řízení dodavatelského řetězce 

BSC (balanced scorecard)  

SW (software) – počítačový program   

MS (Mircrosoft) – společnost vyrábějící počítačové programy 

PDA (Personal Digital Assistant) - osobní digitální pomocník 

MDA (Mobile Digital Assistant) - mobilní digitální pomocník 

PC (Personal Computer) – osobní počítač 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) – bezdrátové připojení 

GSM  - Globální Systém pro Mobilní komunikaci 

BPR (Bussiness process reengineering) – podnikové procesní inženýrství 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) - soubor konceptů a postupů, které 

umožňují lépe plánovat, využívat a zkvalitňovat využití informačních technologií 

Cobit - kontrolní rámec pro IT Governance 

SQL (Structured Query Language) - standardizovaný dotazovací jazyk 

ERM (entity relationship modelling) – modelování vztahů entit 

ERD (entity relationship diagram) – ER diagram 

SCD (system kontent diagram) – kontextový diagram 

DFD (data flow diagram) – diagram datových toků 

ISO (International Organization for Standardization) - Mezinárodní organizace pro 

normalizaci 

TS (technical specification) – Technická specifikace 

ČSN (Česká státní norma) 

QMS (Quality management system) - Systém řízení kvality 
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1 Úvod 

V současné době je využívání výpočetní techniky ve výrobních procesech a specializovaných 

softwarů, které tyto procesy podporují, samozřejmostí. Podniky mají možnost vybírat si 

z mnoha komplexních systémů pro evidenci materiálů, výroby, výrobních cyklů nebo řídících 

softwarů, které co nejefektivněji pomáhají řídit výrobu, kapacity a zdroje. Tyto systémy již 

většinou disponují moduly pro kontrolu kvality a někdy i pro sběr výrobních dat, jejich 

úroveň však nebývá vzhledem k tomu, že jsou tvořeny pro univerzální použití, dostatečná. 

Jednou z hlavních činností v procesu výroby je z pohledu kvality evidence neshod a řízení 

neshodného produktu. V dnešní době neexistuje mnoho informačních prostředků, které by se 

zaměřovaly přímo na řízení neshodného produktu či celkovou evidenci kvality výroby. 

Z pravidla si podniky musí nechat takový informační systém nechat připravit v závislosti na 

konkrétních požadavcích vyplývajících z výrobních procesů podniku. 

SW programy a systémy pro řízení a sledování kvality získaly v posledních letech značný 

význam, obzvlášť u středních a velkých podniků, které svým rozsahem a rozlohou výrobních 

linek převyšují možnosti a schopnosti pracovníků kvality, případně kontrolorů ve výrobě. 

Mnoho činností kontroly výroby je díky těmto programům automatizováno a celkový proces 

monitorování je tak jednodušší a finančně méně nákladný. Zároveň je eliminací lidského 

činitele také objektivnější a umožňuje statistické vyhodnocování zaznamenaných výrobních 

dat. 

Cílem této diplomové práce byla analýza současného stavu systému evidence neshod 

zjištěných ve výrobním cyklu autobusu v podmínkách společnosti IVECO Czech Republic 

a.s. a na základě provedené analýzy navržení nového informačního on-line systému sledování 

kvality výroby. 

Nově navržený systém by měl umožnit zaznamenávání informací o vzniku neshody 

elektronicky, včetně souvisících informací, důležitých pro její vyhodnocení a nastavení 

nápravných a preventivních opatřeni. 

Systém musí dále umožnit práci s těmito informacemi a jejich zpracování, aby bylo možné 

sledovat možné závislosti mezi jednotlivými parametry při vzniku neshody a sledovat 

účinnost nápravných a preventivních opatření.  
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2 Současné přístupy k podnikovým informačním systémům 

Informace byly od nepaměti vstupem do základních rozhodovacích procesů v podnikové sféře 

a jejich vlastnictví umožňovalo v případě schopného managementu, získat náskok před 

konkurencí. V dobách, kdy ještě neexistovaly počítače, bylo však velmi obtížné a časově 

zdlouhavé informace zpracovávat a na jejich základě stavět například nový směr, kterým se 

firma v budoucnu vydá. To se změnilo v průběhu 80. let, kdy nastal rozkvět osobních 

počítačů, které umožňovaly během několika vteřin provést takové operace s informacemi, 

které by ručně trvaly desítky hodin. 

Na informace pohlíží však mnoho oborů pod zcela odlišný úhlem. Důsledkem toho bývá často 

nepochopení toho, co je myšleno jako informace.  Snad nejpřesněji se snaží pojem informace 

popsat informatika, ovšem její definice je velmi často matoucí pro obyčejné lidi. 

Význam informací a správného nakládání s nimi může jen potvrdit životní dílo obchodníků, 

jakým byl Tomáš Baťa nebo Henry Ford, kteří svá impéria vybudovali na principu, kdy 

považovali informace za nejdůležitější stavební kámen jejich podnikání. Výsledky, kterých 

dosáhli, mluví samy za sebe. 

Zářným příkladem potřeby aktuálních dat a jejich okamžitého zpracovávání může být 

například světové finanční centrum na Wall street v New Yorku. Denně jsou zde 

zpracovávány informace, které mají v konečném důsledku vliv i na státní ekonomiky. V 2001 

však došlo v důsledku teroristického útoku na sídlo světového finančního centra k pádu 

finanční burzy. Vzhledem k nedostatku informací se propadaly akcie mnoha společností a 

naopak například cena ropy za barel šla strmě vzhůru. Ze strachu způsobeného nedostatkem 

informací téměř zkolaboval cestovní ruch v Evropě. Jak je vidět, informace mají pro člověka 

vysoký význam a je potřeba jim věnovat dostatečnou pozornost. [1],[2] 

2.1       Současné informační a řídicí systémy v podnikové praxi 

Přítomnost komplexního informačního systému v podnicích je v posledních letech již 

samozřejmostí. Bez takového systému by podniky nebyly schopné konkurovat na trhu. 

Nejrozšířenějšími podnikovými systémy jsou tzv. ERP (Enterprise Resource Planning  - 

plánování zdrojů podnikání) systémy.  Ty ze všeho nejvíce ovlivňují chod a řízení činností 

v podniku.  
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Charakteristika současných ERP systémů 

Více než 90% velkých podniků, které aktivně řídí své procesy a činnosti využívá některý 

z ERP systémů pro podporu řízení. To je nejlepší vizitka ERP systémů a jeho přínosu pro 

podnikání. 

Během vývoje ERP systémů od počátku 90. let byly tyto systémy čím dál více upravovány 

tak, aby byly co nejpřístupnější všem svým uživatelům.  Při tom však byla zachována hlavní 

funkčnost těchto systémů. Původní důraz na plánování byl v průběhu let přenesen na podnik 

jako celek, který je řízen pomocí ERP systému. ERP systémy však neobsahují pouze původní 

myšlenku, tedy systém pro plánování zdrojů pro podnikání, ale jsou rozšířeny o další 

podsystémy, jako jsou CRM systémy (systémy pro řízení vztahů se zákazníky), SRM systémy 

(systém pro řízení vztahů s dodavateli), SCM systémy (systémy řízení dodavatelského 

řetězce) a mnoho dalších. 

Příčiny neefektivního nasazení ERP 

Vstup ERP systémů na podnikovou scénu se však neobešel bez problémů a brzy se začaly 

objevovat názory, které upozorňovaly na přílišnou složitost některých systémů a také na 

nenaplněná očekávání od implementace takových systémů. Na obrázku 1 jsou vidět hlavní 

vlivy působící na ERP systém. Příčinami neefektivního nasazení ERP mohou být:  

 nevhodný systém ERP 

 nevhodný podnikový proces 

 nesprávně fungující vztahy mezi dodavatelem a uživatelem, včetně metrik a smluv 

 nevhodná pravidla chování uživatelů ERP. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Přístupy ke zlepšení neefektivních implementací ERP 

Systém ERP 

Podnik 

Poradenská 

firma 

Dodatavel 

ERP 
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Vzhledem k určitému nasycení trhu a stabilizaci nabídky by se mohlo zdát, že ERP 

představují relativně ustálenou a uzavřenou oblast. Opak je pravdou. V oblasti ERP dochází 

ke změnám (a mnohdy zcela zásadním), a to na nejrůznějších úrovních.   

Orientace na malé podniky 

Původně byly ERP systémy připraveny převážně pro střední a velké podniky. Vzhledem 

k nabídce a dobré činnosti obchodních zástupců jednotlivých poskytovatelů ERP systémů se 

však podařilo dostatečně nasytit pole velkých a středních podniků a proto se výrobci začali 

orientovat na malé podniky. ERP systém pro malý podnik s sebou však přinesl nutnost 

vytvořit zcela nový koncept systému, který by vyhovoval právě podnikům této velikosti, 

jelikož dostupné ERP systémy nebylo možné použít. Tvůrci systémů se však museli 

vypořádat s problémem, kdy museli vytvořit kvalitní a použitelný systém pro malý podnik, 

který však z finančního hlediska bude pro podnik přijatelný. 

Zpracování dat i ze zdrojů mimo podnik 

ERP systémy byly převážně využívány k uchovávání a zpracovávání vnitropodnikových dat, 

především finančních a logisticko-výrobních dat. Postupem času se však integrovala i data 

z okolí podniku, například data o dodavatelích a zákaznících.  

Využití mobilních zařízení 

V dnešní době je trendem integrace mobilních zařízení typu PDA, MDA nebo PC tablety do 

podnikových systémů a jejich kooperace s ERP systémy. Data ze systému se posílají přímo do 

mobilního zařízení a člověk může získat aktuální data například během pochůzky po výrobní 

hale, aniž by se musel vrátit do kanceláře ke stolnímu PC nebo k tiskárně, kde na něj čekají 

vytištěné systémové výstupy.  

Úloha ERP při zlepšování podnikových procesů  

Po rozmachu ERP systémů a jejich masivním nasazení v podnicích se začalo řešit, jakým 

způsobem může ERP systém pomoci se zlepšením podnikových procesů. Nejznámějším 

přístupem je pravděpodobně procesní reengineering (BPR). Ten byl aplikován i u několika 

českých podniků, avšak výsledky byly při nejmenším rozpačité. Další metodou jak dosáhnout 

zlepšení procesů a lepších výsledků je měření strategických cílů a procesů metodou BSC. Na 

základě těchto zkoumání pak dochází k vyčleňování činností spojených s podnikovými 

informačními systémy mimo podnik, tedy k využívání služeb zvaných outsourcing. 
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Procesní přístup je dnes maximálně rozšířený v podnikové sféře a tvoří základ pro řízení 

podniku.  Ve výsledku se dnes procesní přístup promítá nejen do dekompozice vlastního 

podniku, ale zasahuje i do vlastní podnikové informační struktury.  Zde jsou známé přístupy 

ITIL nebo Cobit, což jsou celosvětově uznávaná doporučení, jak řídit informační strukturu 

podniku. 

Systémy ERP v dnešní době představují jednu z hlavních aplikací informační a komunikační 

techniky v podniku. Zároveň však jsou i službou poskytovanou podnikovou informatikou 

uživatelům. Právě zajištění uspokojení informačních potřeb uživatele v rámci podnikového 

procesu je klíčové. Výsledkem je jednak snižování nákladů a současně zvyšování výnosů z 

realizovaných prodejů produktů a služeb.  

Význam ERP systémů 

ERP systém dnes nejsou jen společnou databází údajů, která je přístupná všem jejím 

uživatelům odkudkoli a kdykoli, ale jsou hlavně nástroji pro zlepšování celkové efektivnosti 

fungování podniku, rozšiřování jeho hodnoty a jeho finančních příjmů. Nastává doba, kdy 

velká část podniků bude muset v horizontu dvou až tří let uvažovat o inovaci stávajícího 

řešení ERP. Inovace by měla přinést nové přístupy využití ERP systému a poskytnout tak 

společnosti prostředky k dalšímu rozvoji. Podniky tedy budou muset proaktivně přistoupit 

k této inovaci a nechápat ji pouze jako nutnou finanční položky vynaloženou na aktualizaci 

systému. Základem pro rozhodnutí o inovaci bude důkladná analýza současných trendů a také 

čerpání zkušeností z minulosti. [3] 

2.2 Nejrozšířenější ERP systém – SAP R/3 

SAP R/3 je softwarovým produktem společnosti SAP, který slouží pro řízení podniku 

(Enterprise resources planning – ERP). 

SAP R/3 se skládá z následujících modulů: 

o FI (Financial Accounting) Finanční účetnictví 

o CO (Controlling) Kontroling 

o AM (Asset Management) Evidence majetku 

o PS (Project system) Plánování dlouhodobých projektů 

o WF (Workflow) Řízení oběhu dokumentů 

o IS (Industry Solutions) Specifická řešení různých odvětví 

o HR (Human Resources) Řízení lidských zdrojů 
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o PM (Plant Maintenance) Údržba 

o MM (Materials Management) Skladové hospodářství a logistika 

o QM (Quality Management) Management kvality 

o PP (Production Planning) Plánování výroby 

o SD (Sales and Distribution) Podpora prodeje 

 

SAP R/3 je client/server aplikace využívající třívrstvý model. Prezentační vrstva nebo 

klient komunikuje s uživatelem. V aplikační vrstvě je uložena business logika a 

databázová vrstva zaznamenává a ukládá všechna data systému včetně transakčních a 

konfiguračních dat. 

Funkčnost systému SAP R/3 je programována vlastním proprietárním jazykem ABAP 

(Advanced Business Application Programming). ABAP, neboli ABAP/4, je jazykem 

čtvrté generace (4GL) umožňujícím vytvářet jednoduché, ale výkonné programy. SAP 

R/3 obsahuje také kompletní vývojové prostředí, které umožňuje vývojářům modifikovat 

existující programový kód SAPu nebo vytvářet vlastní funkčnost, od reportů až po 

transakční systémy, s využitím rozhraní SAP. ABAP komunikuje s databází pomocí SQL 

dotazů, které umožňují vybírat, měnit a mazat data. Dále umožňuje vytvářet grafická 

uživatelská rozhraní a middleware pro integraci s jinými systémy. 

Nastavení systému při zavádění je velmi složité, protože SAP R/3 je v každé společnosti 

nastaven jinak. Proto si společnosti najímají SAP konzultanty, kteří přizpůsobují systém 

potřebám dané společnosti. Některé společnosti zavádějí jen některé moduly, jiné 

společnosti zavádějí vše (cena licence není na počtu modulů závislá). 

Na obrázku 2 jsou znázorněny veškeré moduly systému SAP, které tvoří ucelený 

podnikový informační systém. [4],[5] 
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Obr. 2 Struktura funkci SAP ERP 

 

2.3 Mobilní zařízení v dnešní době  

V současnosti čím dál více pronikají do všech sfér mobilní zařízení. Mobilní znamená, že jsou 

zpravidla vybavena datovým internetem prostřednictvím zabudovaného GSM modulu anebo 

disponují vlastní Wi-fi kartou, pomoci níž se připojují k bezdrátovým sítím. Naopak nejsou 

vybavena napájecím kabelem pro svůj provoz, ten zajišťuje baterie s dostatečnou kapacitou. 

Prostřednictvím GSM nebo Wi-fi sítí se pak následně mohou připojit do firemní 

infrastruktury a pracovat stejně, jako by byla fyzicky přítomna v kanceláři dané společnosti. 

Samozřejmostí dnes již je přítomnost operačního systému, který uživateli umožní prohlížet 

internetové stránky, stahovat poštu a pracovat s dokumenty. 

Dříve toto bylo možné pouze prostřednictvím notebooků, jejichž vlastníci, velmi často 

vrcholoví manažeři společností, mohli prostřednictvím hotelových či jiných sítí pracovat 

efektivně i mimo svou kancelář. 

S přístupem chytrých mobilních telefonů a nástupem notebooků pro celou rodinu se tyto 

možnosti otevřely i normálním lidem. Některé nejznámější mobilní zařízeny jsou zobrazeny 

na obrázku 3. 
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V odvětví mobilních zařízení je neustálý tlak na snižování ceny prostřednictvím 

konkurenčního boje a tak téměř v každém mobilním telefonu nebo notebooku, který je 

k dostání, je zabudovaný některý z výše zmíněných typů připojení k GSM síti a bezdrátové 

síti. 

                    

Obr 3. Příklady mobilní zařízení. Zleva: Apple iPad, Samsung Tablet a Acer Netbook 

 

2.4 Mobilní zařízení a podnikové systémy 

Mobilní zařízení bývají v podnikové praxi využívaná pro přístup k informacím a také pro 

tvorbu nových informací. Zápis informací do podnikového informačního systému je díky 

mobilním zařízení možný kdykoli, aniž by záleželo na tom, kde se právě člověk nachází. 

Zavedení používání mobilních zařízení v podnicích by mělo být postaveno na jasné kalkulaci, 

z niž bude jasné, že zavedení těchto zařízení do používání společnosti v určitém časovém 

horizontu přinese zisk. 

Některé příklady využití mobilních zařízení v praxi: 

 Snížení nákladů na vybavení a provoz kanceláří (pracovníci pracují přímo v 

terénu) 

 Snížení ztrát způsobených zpožděním informací (např. zamezení dodání zboží 

neplatičům) 

 Snížení nákladů na přepisování papírových formulářů do podnikového systému 

 Zrychlení obsluhy zákazníků (požadavky od zákazníka jsou ihned vloženy do 

systému) 

 Zkvalitnění obsluhy zákazníků (např. ihned se dozví stav své objednávky) 

 Odstranění chybovosti při přepisování papírových formulářů 
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Využívání mobilních zařízení je v dnešní době aktuálním trendem a dá se očekávat, že tento 

trend bude nadále sílit. Příkladem může být vybavenost revizorů MHD Ostrava, kteří pomocí 

mobilních telefonů a datového internetu kontrolují u cestujících jízdenky zakoupené 

prostřednictvím SMS. [6] 

2.5 Databázové systémy v současnosti a nástroje pro jejich popis 

Databáze jsou v dnešní době základem všech informačních systémů. Dalo by se říci, že 

databáze je jakousi pamětí celého systému, ve které jsou uloženy všechny informace, které 

byly do systému uloženy. 

Informační databázové systémy slouží k uchování údajů (tj. tabulek údajů o stejné struktuře) v 

paměti počítače. Tyto údaje je možno vkládat, opravovat, zobrazovat, třídit podle různých 

hledisek, tisknout v různých podobách, spojovat s jinými databázemi, kopírovat pro použití v 

jiných systémech (ve vlastních programech, v tabulkových systémech nebo pro tisk pomocí 

textových editorů), vytvářet křížové tabulky, údaje zobrazovat v různých typech grafů. 

Databázi si můžeme představit jako tabulku, ve které máme nadepsaný obsah jednotlivých 

sloupců (a stanoven typ dat, která uchovávají) a v řádcích jsou uloženy vlastní údaje o 

jednotlivých objektech, tak jako je znázorněno na obrázku 4. [7] 

 

 

Obr. 4 Příklad databázové tabulky 

Nástroje pro popis databázových systémů 

Databázový systém je zpravidla velmi složité popsat slovně nebo graficky a proto byly 

vynalezeny nástroje, které databáze popisují. Jedná se o: 
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ER Diagram 

Modelování vztahů mezi entitami (ERM - entity relationship modelling) se v softwarovém 

inženýrství používá pro abstraktní a konceptuální prezentaci dat. ER modelování je metoda 

datového modelování, která vytváří jeden z typů konceptuálních schémat či sémantických 

datových modelů systému (obvykle relační databáze) a požadavků na něj stylem shora dolů. 

Diagramy vytvořené pomocí této metody se nazývají entity-relationship diagramy, ER 

diagramy nebo také zkráceně pouze ERD. Konečnou podobu dostalo ERM (entity 

relationship modelling) v práci Petera Chena z roku 1976. Příklad ER diagramu je uveden na 

obrázku 5. [8] 

 

Obr. 5 Příklad ER diagramu 

Vztahy mezi entitami v ER diagramu 

Mezi entitami v ER diagramu existují vztahy, které jasně definují možnosti provázání entit. 

Jedná se o vztah 1:1, 1:N a M:N. Stupeň vztahu je označován slovem kardinalita. 

U vztahu 1:1 jedné entitě na jedné straně vztahu odpovídat pouze jedna entita na straně druhé 

a naopak. Příkladem může být manželství muže a ženy. Muž může mít pouze jednu manželku 

a žena může mít pouze jednoho manžela. Příklad je založen na zákonech platných na území 

ČR.  

V některých muslimských zemích je povoleno mnohoženství. V takové zemi může mít jeden 

muž více manželek. Jedná se tedy o vztah 1:N.  
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U vztahu typu M:N odpovídá několika entitám na jedné straně vztahu několik entit na straně 

druhé. Příkladem by mohl být vztah zákazníka a mobilního operátora. Zákazník může mít 

účet u více operátorů a operátor se stará o více zákazníků. 

Kontextový diagram 

Kontextové diagramy systému (SCD) ve softwarovém inženýrství a systémového inženýrství 

jsou diagramy, které představují aktéry mimo systém, kteří by mohli ovlivňovat tento systém 

viz. Obr. 6. Tento diagram podává nejvyšší úroveň pohledu, zobrazující možný softwarově 

založený systém jako celkové pojetí vstupů a výstupů z a do externích faktorů. [9] 

 

Obr. 6 příklad kontextového diagramu 

 

Systémový Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD, Diagram datových toků) je jeden z nástrojů pro modelování funkcí 

systémů (zejména informačních systémů). Pomocí DFD lze modelovat celé organizace, slouží 

tedy i jako nástroj podnikatelského a strategického plánování. DFD je součástí strukturované 

analýzy a návrhu systémů, dalšími součástmi jsou Entity Relationship Diagram (ERD), State 

Transition Diagram (STD), Data Dictionary a Process Specification. Modifikované DFD lze 

použít i pro popis real-time systémů. DFD využívá např. komerční metodika SSADM 

(Structured Systems Analysis and Design Method). Na obrázku 7 je zobrazen příklad 

diagramu datových toků. [10] 



15 
 

 

Obr 7. Příklad diagramu datových toků 

 

Use Case Diagram 

Diagram užití zachycuje vnější pohled na modelovaný systém a tím pomáhá odhalit hranice 

systému a slouží jako podklad pro odhady rozsahu. Jde o posloupnost souvisejících transakcí 

mezi účastníkem (zpravidla uživatelem v určité roli, ale také jiným systémem) a systémem 

během vzájemného dialogu. Hlavním účelem je zachycení aktérů, kteří se systémem 

komunikují a vztahů mezi službami a těmi, kterým jsou poskytovány, a to vizuální i textovou 

podobou, která je srozumitelná vývojářům systému i zákazníkům (tj. těm, kteří jej mají 

používat) viz. obrázek 8. [11] 

 

Obr. 8 Příklad Use Case diagramu 

 

2.6 Shromažďování dat v managementu kvality a řízení neshodných produktů 

V současné době je hlavním ukazatelem kvality výroby její monitoring. Jedná se o činnost, 

kdy jsou jednotlivé výrobní etapy a výrobky v těchto etapách sledovány z pohledu kvality a 

v závislosti na stanovených kritériích vyhodnocovány jako shodné, či neshodné. Zjištěné 

výsledky mohou mít různou povahu. Může se jednat o výsledky měření výrobku, kdy je 

porovnávaná naměřená hodnota s nejvyšší přípustnou hodnotou a na základě porovnání je 

výrobek nebo jeho část označena jako shodný nebo jako neshodný. Dále se může jednat o 

kontrolu lakování, kdy jakákoli odchylka od požadovaného výsledku je zaznamenaná jako 

neshoda a je třeba ji dále řešit. Povaha kontrolních metod vždy vyplývá a odpovídá činnosti, 

která je monitorována.  
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Data mohou být zaznamenávána v papírové podobě prostřednictvím připravených formulářů 

nebo elektronicky. V případě papírového zaznamenávání je však složitá manipulace s daty a 

jejich další zpracování. Pokud jsou data ukládána elektronicky do databáze, umožňuje tato 

jejich podoba další důkladnější zpracování z pohledu statistiky a velmi jednoduše se dá mezi 

těmito daty vyhledávat, třídit, filtrovat a provádět další databázové operace. 

Řízení neshodných produktů 

Neshodný produkt je takový produkt, který nesplňuje požadavky na něj kladené. V praxi to 

znamená, že takový produkt zpravidla nesplňuje technické specifikace a požadavky zákazníka 

a proto by neměl být zákazníkovi dodán. 

Základní postup řízení neshodného produktu je součástí systému řízení kvality podle ISO 

9001:2008. Tento postup je zpracován formou směrnice, ve které jsou jasně definovány 

odpovědnosti za jednotlivé etapy řízení neshodného produktu a stanoveny termíny pro 

dokončení těchto etap. 

Po zjištění neshodného produktu musí být vytvořen záznam o neshodném produktu, ve 

kterém je jednoznačně popsána odhalená neshoda. Následuje šetření, ve kterém se pověřená 

osoba snaží odhalit příčiny vzniku neshody a určit všechny faktory, které vznik neshody 

způsobily. Na základě výsledků šetření jsou pak navržena nápravná opatření pro odstranění 

příčin neshody. Tato nápravná opatření prochází před implementací schvalovacím procesem 

managementu podniku nebo daného oddělení. Po zapracování nápravného opatření se provádí 

ověření, zda nápravné opatření splnilo svůj účel. 

Aby nedocházelo k opakování neshod a zabránilo se vzniku potencionálních neshod, je 

vhodné využít metodiku P-D-C-A (Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej), pomocí které můžeme 

odhalit příležitosti ke zlepšování a kontrolovat jejich účinnost. Vhodným nástrojem pro 

realizaci etapy Demmingova cyklu Plánuj je FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). 
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3 Představení společnosti 

V roce 1896 založil Josef Sodomka ve Vysokém Mýtě továrnu na výrobu kočárů – První 

východočeskou výrobu kočárů Josefa Sodomky. V roce 1948 byla společnost znárodněna, a 

protože tehdejšímu režimu vadilo jméno majitele v názvu, tak se název změnil podle pražské 

společnosti Oldřicha Uhlíka, také začleněné do národního podniku - Karosa. De facto se 

Karosa v této době stala jediným výrobcem autobusů v Česku (Československu), ostatní 

výrobci, jako např. Škoda nebo Praga jí nesměli konkurovat. Koncem 50. let se začaly v 

Karose vyrábět první z velmi známých, a také populárních modelů městských autobusů, jako 

např. 706 RTO (u tohoto modelu však jen karoserie), které byly oceněny na mnohých 

mezinárodních výstavách (např. EXPO v Bruselu v roce 1958). Následovaly pak jeho 

modifikace pro meziměstskou dopravu a dokonce i kloubová verze, která však zůstala jen u 

prototypu. Model RTO vystřídal následně v roce 1966 autobus typu ŠM 11, u které se 

uvažovalo i o modifikaci na trolejbus, a model B 731 v roce 1981. Od roku 1972 firma 

používá dnešní závod, ten byl ale před nedávnem zmodernizován. V roce 1989, po pádu 

totality, se společensko-ekonomickým změnám musela přizpůsobit i koncepčně zaostalá 

Karosa. Její produkce, která dosahovala 3 400 vozů ročně, se snížila na pouhou tisícovku. 

Přesto se jí však podařilo získat zpět své jméno, hlavně díky zahraničnímu investorovi – 

francouzskému Renaultu. Musela být provedena modernizace výrobního podniku a zcela 

překonstruovány a zmodernizovány její provozy. Od roku 1999 je podnik součástí 

celoevropského holdingu Irisbus, který založil Renault s italskou firmou Iveco (Iveco 

převzalo celý Irisbus v roce 2003); Irisbus vlastnil 94 % akcií Karosy. 1. ledna 2007 byla 

firma Karosa přejmenována na Iveco Czech Republic.[12] 

3.1 IVECO Czech Republic, a.s. 

Iveco Czech Republic, a. s. je česká firma vyrábějící autobusy se sídlem ve Vysokém Mýtě. Vznikla 1. 

července 1993 privatizací státního podniku Karosa, jehož název již jako akciová společnost nesla až 

do konce roku 2006. Roku 1999 se Karosa stala součástí celoevropského holdingu Irisbus. Ten 

založily firmy Renault (vlastnící Karosu v 90. letech) a IVECO, jenž celý Irisbus v roce 2003 

převzalo. Současný název Iveco Czech Republic je používán od 1. ledna 2007. 

Karosa od poloviny 90. let vyráběla modelovou řadu 900, která vznikla modernizací řady 700 vyvíjené 

v 70. letech 20. století. Poslední autobusy řady 900 byly vyrobeny začátkem roku 2007. Od roku 2005 

byla naopak vyvíjena nová řada autobusů, tehdy byl představen dálkový model Irisbus Arway, o rok 
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později školní verze Irisbus Récréo a příměstský a meziměstský autobus Irisbus Crossway, k nimž 

roku 2007 přibyla i částečně nízkopodlažní verze Irisbus Crossway LE. 

Kromě výroby vozů Crossway/Arway dodává IVECO Czech Republic i ostatní autobusy (především 

městský nízkopodlažní Citelis) skupiny Irisbus vyráběné ve Francii či Itálii, přičemž je upravuje dle 

požadavků českých zákazníků.  

IVECO Czech Republic v roce 2009 vyrobilo 2526 autobusů, což je o 494 méně než v roce 2008. 

V roce 2010 pak bylo vyrobeno 2200 autobusů. [13] 

 

Výrobkové portfolio společnosti IVECO Czech republic, a.s. 

Na obrázcích 8-12 jsou zobrazeny výrobky společnosti IVECO Czech Republic, a.s. 

 Dálkový autobus Irisbus Arway 

 

Obr. 8 Irisbus Arway firmy ČSAD Jablonce nad 

Nisou 

 Školní autobus Irisbus Récréo 

 

Obr. 9 Irisbus Récréo na propagačním snímku 

Irisbusu 

 

 Městský autobus Irisbus Crossway 

 

 

Obr. 10 Irisbus Crossway v Praze 

 Městský nízkopodlažní autobus Irisbus 

Crossway LE 

 

Obr. 11 Nízkopodlažní autobus Irisbus Crossway 

LE 
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 Městský nízkopodlažní autobus Citelis 

 

Obr. 12 Irisbus Citelis 12M pražského dopravního 

podniku 

 

3.2 Přístupy společnosti k řízení a plánování kvality 

Společnost IVECO Czech Republic a.s. má implementován systém managementu kvality 

(QMS, ISO 9001:2008) a systém environmentálního managementu (EMS, ISO 14001:2004 v 

rozsahu Výrobní závod Vysoké Mýto. PLANT Vysoké Mýto jako výrobní závod  IVECO/BU 

BUS – Irisbus je součástí managementu IVECO/BU BUS – Irisbus. 

Pod pojmem Výrobní závod Vysoké Mýto je myšleno: 

o Organizace Výrobního závodu 

o Rozsah areálů zahrnutých do systému 

Ve Vysokém Mýtě má také sídlo oddělení centrálních funkcí IVECO/BU BUS – Irisbus. Jeho 

úkolem je řídit přidělené oblasti v souladu s pokyny centrálních funkcí IVECO/BU BUS – 

Irisbus. Veškeré centrální funkce se řídí Příručkou systému managementu IVECO. 

Na obrázku č. 13 je znázorněn proces realizace a návaznost na centrální funkce. 

IVECO Czech Republic, a. s. má systém řízení kvality zpracován na základě norem: 

 ČSN EN ISO 9001:2008 sloužící jako hlavní normativní základ;  

 ISO TS/16 949:2002 pro rozšíření některých oblastí managementu jakosti; 

 ISO 14001:2004 pro oblast respektování životního prostředí; 

 OHSAS 18001 pro oblast bezpečnosti práce. 

Společnost získala akreditované certifikáty na systémy ČSN ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001. 
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Cíle systému managementu kvality 

Každý manažer musí specifikovat cíle svého útvaru, které jsou poté formalizovány do 

dokumentu. Cíle závodu jsou sledovány průběžně odpovědnými zaměstnanci, kteří přijímají 

opatření pro plnění těchto cílů. Jednání o cílech probíhá nejméně 1x za půl roku na poradě 

Výrobního závodu Vysoké Mýto a jsou přijímána opatření v případě nevyhovujících 

výsledků. Cíle jsou vyhodnocovány pověřeným zaměstnancem Výrobního závodu. 

Cíle jsou také součástí hodnocení na pravidelném Management System Review - 

přezkoumání systému managementu Výrobního závodu Vysoké Mýto. 

Plánování systému managementu výrobního závodu 

Vedení Výrobního závodu Vysoké Mýto ve spolupráci s útvary odpovědnými za činnost 

QMS a EMS, pod vedením představitelů pro QMS a EMS, plánuje a řídí všechny činnosti při 

zavádění, udržování i neustálém zlepšování QMS a EMS v souladu s požadavky normy ISO 

9001:2008 a ISO 14001:2004 a dbá při provádění změn systémů na zajištění jejich funkčnosti 

a integrity za udržení funkčnosti a integrity odpovídají při změnovém řízení představitelé 

vedení pro QMS a EMS. [14] 

 

Obr. 13 Proces realizace a návaznost na centrální funkce 
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4 Analýza současného stavu ve společnosti IVECO Czech Republic a.s. 

Hlavním procesem společnosti je zakázková výroba městských a linkových autobusů, které 

jsou distribuovány do mnoha zemí našeho kontinentu, jako jsou například Rusko, Finsko, 

Francie, Itálie a další. 

Analýza současného stavu byla provedena během čtrnáctidenní praxe v červenci roku 2010. 

Během této praxe mi byl umožněn vstup do výrobní haly podniku IVECO Czech Republic, 

a.s., kde jsem sledoval postup práce kontrolorů na pracovních stanovištích a proces 

zaznamenávání zjištěných neshod. Celý postup kontroly a zápisu neshody do současné 

evidence neshod je pospán v kapitole 4.3.1 a 4.3.2. 

 

4.1 Informační systém používaný ve společnosti IVECO Czech Republic, a.s. 

Společnost IVECO Czech Republic, a.s. používá již 13 let podnikový ERP systém SAP. SAP 

R/3 je softwarovým produktem společnosti SAP, který slouží pro řízení podniku (Enterprise 

resources planning – ERP).  Na obrázku 14 jsou vyznačeny moduly ERP systému SAP, které 

společnost IVECO Czech Republic, a.s. využívá.  

Moduly systému SAP používané ve společnosti IVECO Czech Republic, a.s. 

 

Obr. 14 moduly systému SAP v IVECO Czech Republic, a.s. 
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 Finanční účetnictví (FI): hlavní kniha, vedlejší knihy, speciální ledgery 

 Controlling (CO): režijní náklady, výrobní náklady, výsledek, proficentra 

 Treasury (TR): finanční plánování, rozpočtování 

 Systém projektů (PS): síťové diagramy, nákladové účetnictví projektů 

 Personalistika (HR): administrace, zúčtování, nábor pracovníků 

 Opravy a údržby (PM): plánování práce, plánování údržby 

 Řízení jakosti (QM): plánování a kontrola jakosti, osvědčení o jakosti a hlášení 

jakosti 

 Plánování výroby (PP): kusová výroba, sériová výroba, kanban 

 Materiální hospodářství (MM): vedení zásob, nákup, likvidace faktur,  

 Odbyt (SD): prodej, expedice, fakturace 

 Workflow (WF), Odvětvová řešení (IS): zahrnují funkce, které se mohou 

používat ve všech aplikacích 

 

4.2 Řízení neshodného produktu v IVECO Czech Republic a.s. 

Řízení neshodného produktu je popsáno v systémové směrnici společnosti BUS.240.50.01.01. 

Jedná se o proces, který stanovuje postupy při zjištění, označení, vyřazení a nahrazení 

neshodného výrobku včetně zajištění nápravných opatření.  

IVECO Czech Republic, a.s. stanovilo systém identifikace, sledování a izolace neshodných 

produktů a to těchto: 

a) neshodný produkt od dodavatelů, 

b) neshodný produkt ve výrobě, 

c) neshodný produkt z hlediska životního prostředí (produkt musí splňovat požadavky 

kladené legislativou na výfukové emise) 

Řízení obsahuje přiměřeně následující činnosti: 

a) Zjištění neshody - pokud kterýkoliv pracovník společnosti zjistí neshodu, nebo má 

pochybnosti o jakosti, je povinen informovat příslušného kontrolora, v jeho nepřítomnosti 

mistra. Je dále povinen zabránit vhodným způsobem vzniku dalších neshod. 

b) Identifikace - pracovník je povinen neshodný výrobek označit a uložit na vymezené 

místo tak, aby nedošlo k záměně se shodnými díly. 



23 
 

c) Rozhodnutí o neshodě - kontrolor nebo mistr posoudí neshodu a rozhodnou o způsobu 

jejího vyřešení. 

d) Záznam o neshodě - kontrolor nebo mistr provede záznam do příslušného formuláře. 

Záznam obsahuje identifikaci dílu a identifikaci závady. 

e) Zajištění opravy nebo výměny - u opravitelného neshodného výrobku mistr zajistí 

opravu. U neopravitelného výrobku zajistí nový díl a jeho montáž. 

f) Ověření - neshodný díl musí po opravě vždy znovu překontrolovat kontrolor nebo 

mistr a o této kontrole musí pořídit záznam do protokolů uvedených v příloze č. 2 této obecné 

instrukce. 

g) Vyhodnocení - ze záznamů o neshodách provádí výrobní závod VM/OKJ pravidelná 

vyhodnocení, která jsou podkladem pro nápravná opatření. 

Hlášení neshodného výrobku je proces řešení neshodného dílu, který je společný pro všechny 

závody. Nahlášení neshodného výrobku probíhá zápisem do připraveného formuláře 

v systému SAP a následně jsou nastaveny komunikační cesty k osobám, které odpovídají na 

řízení neshodného produktu. [14] 

4.3 Systém sledování kvality výroby 

Mezioperační kontrolu kvality provedených operací ve výrobě provádí kontrolor organizačně 

začleněný do oddělení Plant Quality podle instrukcí směrnice IVECO BUS.240.50.08.02. 

Kontrolu provádí v místě kontrolního pracoviště nebo v místě výrobního pracoviště (taktu). 

Kontrolu provádí na základě: 

 výrobních podkladů - výkres, technologický postup, obchodní specifikace, změny, 

technologické návodky, stavební úchylky; 

 kontrolní návodky. 

Při kontrole vozů ve fázi zahájení výroby nového modelu nebo po provedení významných 

změn postupuje kontrolor podle normy IVECO S.Q.2.17.1 – Superkontrola. Pro tuto kontrolu 

jsou určené na daných pracovištích kontrolní objekty. 

Vytvořit ucelený softwarový systém pro monitorování kvality výroby, který by byl 

univerzálně aplikovatelný na všechny odvětví průmyslu a tedy i na podmínky podniku 

IVECO Czech Republic a.s., je z důvodu jedinečnosti a specializaci odvětví průmyslu, 
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továren a jejich výrobních linek téměř nemožné. Společnost IVECO Czech Republic, a.s. 

nemá zaveden softwarový systém pro monitorování kvality výroby. Částečně je pro 

monitorování neshodných výrobků využíván ERP systém SAP, který obsahuje evidenci 

neshodných výrobků, ovšem další zpracování těchto záznamů je značně problematické. Proto 

jsou neshody zapisovány i do elektronického dokumentu programu MS Excel. Oddělení 

kvality pravidelně vyhodnocuje tyto záznamy o neshodách, které vznikají ve výrobě, a 

výsledky těchto záznamů dále zpracovává podle typu neshody, místa vzniku neshody a její 

závažnosti. Pro zpracování těchto výsledků využívá oddělení kvality společnosti IVECO 

Czech Republic, a.s. základní statistické metody, pomocí kterých lze učinit závěr o kvalitě 

výroby a navrhnout nápravná a preventivní opatření. Zpracování záznamů z dokumentu 

programu MS Excel je však zdlouhavé a obtížné.  [14] 

4.3.1 Současný postup kontroly provedených činností na pracovišti ve výrobě 

Na každém pracovišti výrobní linky se nachází pracovník kontroly, který před předáním 

autobusu na další pracoviště zkontroluje kvalitu všech zde provedených činností. 

Výsledky kontroly jsou zaznamenávány do výrobní evidence autobusu. Tato evidence má 

podobu několikastránkového dokumentu, který prochází výrobou společně s autobusem a po 

dokončení výroby je na jeho základě vypracována předávací zpráva pro zákazníka. Výsledky 

kontroly se také zaznamenávají do elektronických dokumentů, které jsou uloženy na firemní 

síti, jak je znázorněno na obrázku 15. 

V současnosti využívá společnost IVECO Czech Republic dva způsoby zaznamenávání 

neshod při výrobě. Prvním způsobem je záznam neshod do papírového výrobního sešitu, který 

putuje s autobusem po celou dobu jeho výroby a jsou v něm mimo jiné zapsány výsledky 

z měření, testování, informace o provedených činnostech a všechny důležité informace 

získané během výroby. Dále je neshoda také zapsána prostřednictvím připraveného formuláře 

do systému SAP. Pokud dojde k odhalení neshody, je zaznamenána a dále je kontaktována 

osoba z příslušného stanoviště, která neshodu odstraní, pokud je to možné. 
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Obr. 15 Schéma postupu zápisu výsledků kontroly na jednotlivých stanovištích 

 

Druhý způsob navazuje na výše zmíněné, a tedy po zapsání neshod do papírového sešitu 

přepíše pracovník kontroly neshody do připravených souborů v programu MS Excel, které 

jsou následně uloženy na podnikové síti, takže v každém okamžiku jsou k dispozici téměř 

100% aktuální data. Následně jsou tato data v elektronické podobě vyhodnocována z pohledu 

kvality dle své povahy a důležitosti jednou měsíčně, jednou za čtvrt roku, jednou za půl roku 

nebo jednou ročně. 

Tyto způsoby zaznamenávání neshod s sebou přináší několik problémů. Hlavním problémem 

je to, že s neshodami zaznamenanými v papírové podobě není možné dále pracovat. Bylo by 

nutné je přepsat do elektronické podoby. Navíc je také velmi složité a časově náročné zpětně 

dohledávat informace o neshodách, které nastaly před delším časovým úsekem. Záznam o 
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neshodě v papírové podobě slouží k identifikaci nápravného opatření, které bude aplikováno 

pro odstranění zjištěné neshody, ale nedokáže pracovníka oddělení kvality informovat o 

trendu výskytu neshod ve výrobě v čase. Dále mu neposkytne komplexní možnost odhalení 

příčiny výskytu neshody, jelikož není možné efektivně porovnat a vyhodnotit neshody 

stejného typu za delší časové období a v závislosti na různých faktorech. 

V případě elektronických dokumentů je problémem to, že neexistuje jednotný zápis všech 

neshod do jednoho souboru. Existuje totiž více elektronických dokumentů, do kterých jsou 

zapisovány neshody právě podle povahy a místa, kde byly odhaleny. Neshody tedy nejsou 

kategorizovány jednotně a ukládány pod jednotným rozčleněním, což by umožnilo efektivně 

zpracovávat a vyhodnocovat všechny výsledky získané kontrolou kvality v celé výrobě. 

V současnosti se tedy vyhodnocují výsledky kontroly kvality výroby z více datových souborů, 

což je časově náročné a pro získání uceleného náhledu na kvalitu výroby se výsledky musí 

upravovat, aby je bylo možné vyhodnotit společně podle stejných kritérií. 

Neexistuje tedy jednotná databáze neshod, ale několik dílčích uložišť, kam se data ukládají. 

Jak jsem zmínil výše, zpracovávání dat z několika uložišť je náročné na čas a neefektivní 

z pohledu vyhodnocování kvality celé výroby. 

 

4.3.2 Proces kontroly v průběhu výroby a sběr dat do systému 

Pracovník kontroly po dokončení činností na jeho pracovišti provádí kontrolu výsledku těchto 

činností dle předepsaných postupů. Při kontrole může odhalit neshodu související s činnostmi 

provedenými na jeho pracovišti, ale i neshodu, která vznikla na některém z předchozích 

stanovišť a nebyla dříve odhalena. V takovém případě musí přesně identifikovat neshodu, 

provést zápis do výrobní evidence autobusu a následně podle povahy a typu neshody do 

elektronického dokumentu, který si stáhne z firemní počítačové sítě do počítače a po vložení 

neshody ho opět uloží do firemní počítačové sítě na sdílený síťový disk. Následně musí 

zajistit odstranění neshody tím, že kontaktuje osobu z pracoviště, kde neshoda vznikla. Této 

osobě je popsána a ukázána neshoda a odpovědnost za odstranění neshody přebírá osoba 

z pracoviště, kde neshoda vznikla. Po odstranění neshody je kontrolor informován o 

provedené opravě. Pak provede kontrolor novou kontrolu a v případě, že neobjeví neshodu, 

schválí všechny provedené činnosti na jeho pracovišti a zapíše výsledky kontroly do výrobní 

evidence autobusu. Následuje přesun vyráběného autobusu na další pracoviště. Proces 

kontroly provedených činností je znázorněn na obrázku 16. [14] 
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Obr. 16 Diagram procesu kontroly provedených činnosti na pracovišti 
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4.4 Identifikace příležitostí ke zlepšení 

Současný postup zaznamenávání neshod ve výrobě je z hlediska statistického zpracovávání 

údajů o výrobě a analýzy dat nedostatečný a to z důvodů zmíněných v kapitole 4.3.1.  

Hlavní příležitosti ke zlepšení je zavedení jednotné identifikace neshod zjištěných ve výrobě, 

aby bylo možné jednotně zpracovávat všechna data získaná ve výrobě a získat tak celkový 

přehled o kvalitě výroby. Dalším zlepšením může být zavedení elektronického systému pro 

sběr a vyhodnocování výsledků kontrol prováděných na kontrolních stanovištích. Tento 

systém by sloužil jako jednotné uložiště všech výsledků provedených kontrol ve výrobě. 

Slabá místa současného systému, která jsou zmíněna v kapitole 4.3.1. je možné odstranit 

implementací systému, jenž je předmětem této práce. Do navrženého systému jsou 

zapracovány příležitosti ke zlepšení. 

 

4.5 Požadavky společnosti IVECO Czech Republic na on-line systém sledování kvality 

výroby 

Jak již bylo zmíněno v kapitolách výše, největším problémem stávajícího systému pro 

sledování kvality výroby byl neexistence jednotného sběrného místa pro data získaná na 

kontrolních stanovištích a zdlouhavé zpracovávání dat. 

Hlavním požadavkem společnosti IVECO Czech Republic, a.s., potažmo oddělení kvality 

tohoto podniku bylo, aby byl vytvořen jeden ucelený systém, do kterého se budou zapisovat 

všechna data získaná na kontrolních stanovištích, která se následně budou prostřednictvím 

systémové aplikace zpracovávat a takto získané výsledky poskytnou údaje o momentální 

kvalitě výroby a budou využitelná v procesu rozhodování o plánech zlepšování kvality 

výroby.  

Společnost od nového systému očekává tyto výstupy: 

 Souhrnné výsledky kontrol ve výrobě 

 Tříděné výsledky kontrol ve výrobě 

 Vybrané výsledky kontrol ve výrobě 

Dále podnik požaduje jednotný způsob zpracovávání dat. V současnosti to z důvodu existence 

několika typů záznamů není možné. 
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5 Návrh informačního on-line systému sledování kvality ve společnosti 

IVECO Czech Republic, a.s. 

V následující kapitole je popsán zvolený návrh on-line systému sledování kvality výroby 

v podniku IVECO Czech Republic, a.s.  

5.1 Možná řešení on-line systému sledování kvality výroby 

Již během zkoumání současného stavu byla zjištěna skutečnost, že pro efektivní, rychlé a 

jednoduché zapisování a zpracovávání výsledků kontrol ve výrobě bude muset být systém 

založen na komunikaci s databází, ve které budou výsledky kontrol ve výrobě uchovávány. 

Na základě provedené analýzy a sesbíraných dat během praxe ve výrobě a na kontrolních 

stanovištích jsem se rozhodoval mezi dvěma řešeními. Prvním řešením byl návrh 

informačního systému, který by byl založen čistě pouze na rozhraní internetových prohlížečů, 

které by prostřednictvím skriptů komunikovaly s databází, kde budou ukládána data. Druhým 

řešením byl systém, který by byl založen na aplikacích, které by byly instalovány do počítačů 

na kontrolních stanovištích a počítačů pracovníků oddělení kvality. Tyto aplikace by 

komunikovaly s databází, ve které budou ukládány výsledky kontrol ve výrobě, 

prostřednictvím speciálních binárních příkazů, které by systém zpracovával. 

Z důvodu možností podnikových internetových prohlížečů (z pravidla Internet Explorer) a 

jejich omezení jsem se nakonec vzhledem k možným problémům s kompatibilitou při 

rozšiřování a úpravách systémů rozhodl pro druhou možnost, a to pro návrh on-line systému 

sledování kvality výroby založeného na aplikacích, které budou zapisovat data do systému a 

následně je zpracovávat. 

5.2 Princip fungování navrženého on-line systému sledování kvality výroby 

On-line systém sledování kvality výroby bude fungovat jako informační systém využívající 

databázi pro ukládání záznamů. Do tohoto systému budou kontroloři vstupovat pod unikátním 

uživatelským jménem a heslem, které jim bude přiděleno administrátorem systému. Tyto 

údaje se budou automaticky připojovat ke každému záznamu do informačního systému, který 

pracovník kontroly provede, aby existoval záznam o tom, kdo provedl zápis. U každého 

zápisu bude dále automaticky připojeno datum a čas zápisu záznamu do informačního 

systému. Na systémový čas se bude vázat také automatické vložení informace o pracovní 
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směně, která na autobusu právě pracovala. Tento údaj bude sloužit pro identifikaci počtu 

neshod u jednotlivých směn. 

Zápis bude obsahovat informace o typu autobusu (viz. portfolio), výsledky kontroly a při 

nalezení neshody pak výběr chyby ze seznamu nebo zaznamenání nové chyby, která se 

v seznamu nenachází a vyznačení konkrétního místa výskytu chyby do elektronického 

výkresu dle kategorie neshody. Tyto informace budou uloženy do navrženého on-line systému 

sledování kvality výroby.  

Pracovníci oddělení kvality budou mít řízený přístup do on-line systému sledování kvality 

výroby také prostřednictvím unikátního uživatelského jména a hesla. Po přihlášení do 

systému budou moci sledovat veškeré výsledky kontrol zapsané v systému. Nad těmito 

záznamy bude možno provádět množství třídících, vyhledávacích a dalších operací, které 

uživateli poskytnou požadované výstupy.  

5.3 Schéma nového systému kontroly v průběhu výroby a sběr dat do systému 

V nově navrženém systému dochází k vypuštění záznamu neshod do papírové evidence 

výroby autobusu a následně do elektronických dokumentů programu MS Excel.  

Zjistěné výsledky kontrol na jednotlivých pracovištích se prostřednictvíms klientskou aplikaci 

zapisují přímo do databáze on-line systému sledování kvality výroby. V databázi jsou 

uchovávány a dále zpracovávány podle požadavků pracovníků oddělení kvality 

prostředníctvím klientské aplikace pro zpracovávání výsledků kontroly kvality výroby. 

Schéma navrženého systému pro on-line sledování kvality výroby je znázorněn na obrázku 

17. 
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Obr. 17 Schéma navrženého systému  
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5.4 Databáze jako jediné konečné místo pro sběr dat 

Oproti současnému stavu, kdy jsou výsledky kontroly ukládány více způsoby (papírově, 

elektronicky), a nejsou tak udržovány v jednotné podobě na jednom místě, bude nový systém 

sloužit jako jediné sběrné místo, kde se budou ukládat informace zjištěné na kontrolních 

stanovištích. Tyto informace budou mít jednotnou formu a budou ukládány v elektronické 

podobě do databáze, což umožňuje dále s těmito informacemi pracovat dle potřeby 

společnosti IVECO Czech Republic, a.s. 

Základ navrženého systému – MySQL Databáze 

Společnost IVECO Czech Republic a.s. již využívá MySQL databázi na svých serverech a 

proto bylo z finančního hlediska, kdy není nutno kupovat licenci na jiný databázový systém, 

zvoleno použití tohoto typu databáze, pro vybudování nového on-line systému sledování 

kvality výroby. 

MySQL je relační databáze typu DBMS (database managment system) a vychází z 

deklarativního programovacího jazyka SQL (Structured Query Language). Podléhá 

licenčnímu typu Open Source, což znamená, že je volně šiřitelný. 

Díky své licenci a rychlosti je v poslední době téměř nejoblíbenějším systémem. MySQL je 

malý, rychlý a jednoduchý databázový systém. Databáze MySQL nemá některá omezení, 

které obsahují jiné databázové systémy, např. robustní Oracle. Právě díky tomu dosahuje 

vynikající rychlosti. 

Stručný popis MySQL 

MySQL je zkratka z angl. My Structured Query Language = systém pro řízení databází. Do 

MySQL lze ukládat různá data (texty, obrázky atd.), s nimiž lze dále jednoduše pracovat 

(třídit, řadit, filtrovat apod.). Nejčastěji se MySQL používá ve spojení s jazykem PHP, které 

umožňuje přístup k uloženým datům. 

Každá databáze v MySQL obsahuje tabulky, každá tabulka má sloupce a řádky – v každém 

řádku jsou záznamy předem určeného typu. 

Databáze MySQL je jeden z prvních hojně rozšířených systémů. Práce s tímto systémem se dá 

využít v programovacích jazycích jako je C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Tcl, Visual Basic 

nebo .NET. 
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 Správa MySQL 

Pro jednoduchou správu MySQL databází se používá nástroj PhpMyAdmin. PhpMyAdmin je 

Open Source program napsaný v PHP, který umožňuje zálohování, vytváření tabulek, 

vkládání, editaci a mazání záznamů v tabulkách, vytváření databází apod. PhpMyAdmin je 

pokročilý nástroj pro kompletní správu MySQL systému přes webové rozhraní. [15] 

5.5 Jednotná kategorizace a evidence neshod v databázi 

Zavedení jednotné kategorizace neshod je pro funkčnost navrženého systému zásadní a to 

z důvodu, aby bylo možno vyhodnocovat všechny zaznamenané výsledky kontrol a neshod a 

získat tam úplný přehled o kvalitě celé výroby. 

Databáze navrženého systému bude přijímat od kontrolorů záznamy o výsledcích kontrol a 

hlavně o zjištěných neshodách. Aby nedocházelo k situaci, kdy se v databázi bude vyskytovat 

jedna a ta samá neshoda, jen popsaná jinak, musí být databáze neshod řízena a udržována. 

Proto je potřeba vycházet z dostupných seznamů existujících a odhalených neshod, které má 

IVECO Czech Republic, a.s. k dispozici a udržuje je. Jedná se o data uložená v systému SAP 

R/3 a elektronické dokumenty programu MS Excel, do kterých jsou zapisovány neshody. 

Pro udržení přehlednosti databáze neshod je nutno před nasazením neshody kategorizovat a 

databázi neshod vyplnit známými neshodami. Nejvyšším stupněm kategorizace je rozdělení 

neshod 1. stupně podle pracoviště, kde neshoda vznikla. Jedná se tedy o toto rozdělení: 

 Svařovna 

 Lakovna 

 Montáž exteriéru 

 Montáž interiéru 

 Montáž motoru 

 Montáž podvozku 

Na základě tohoto rozdělení se provede další, podrobnější rozčlenění 2. stupně podle 

jednotlivých činností, které jsou na daných pracovištích prováděny. Např.: 

 Montáž interiéru 

o Montáž sedadel 

o Montáž kabiny 

o Montáž podlahy 
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A podle tohoto členění budou v databázi uloženy neshody. Samotná kategorizace také ulehčí 

pracovníkovi kontroly výběr známé neshody při zápisu odhalené neshody. Nebude tak muset 

listovat jedním globálním seznamem obsahujícím všechny identifikované neshody, ale pouze 

značně redukovaným seznamem neshod, které se týkají pouze pracoviště a činnosti, při které 

mohla neshoda vzniknout. 

V případě, že neshoda není doposud v databázi zaznamenaná a je při kontrole odhalena, 

umožní aplikace vložit pracovníkovi kontroly tuto neshodu do databáze. Správce systému 

nebo pověřená osoba pak odpovídají za případné upřesnění nově zadané neshody do databáze. 

Případná úprava názvu a popisu neshody nijak neovlivní zaznamenanou neshodu nebo akce, 

které se k ní vztahují, protože neshody budou v systému řízeny, sledovány, vyhledávány a 

třízeny podle svého unikátního identifikačního čísla, ne podle názvu. 

5.6 Role v systému 

V této kapitole jsou popsány základní vlastnosti jednotlivých účastníků v systému a jejich 

vztahů vzhledem k datům uloženým v systémové databázi. 

Správce systému 

Tato osoba je odpovědná za bezproblémový provoz on-line systému sledování kvality výroby. 

Zajišťuje aktualizace databází, uživatelských účtů a jako jediná má administrátorský přístup 

do MySQL databáze, kde jsou uložena data. Z pravidla se jedná o člověka z oddělení 

Informačních Technologií, který musí mít se spravováním MySQL databází zkušenosti. 

Kromě těchto činností je úkolem správce systému také pravidelná provozní údržba databáze a 

serveru, na kterém je tato databáze spuštěna, stejně jako zajištění pravidelného provádění 

zálohy dat v databázi. Databáze by měla být zálohována po skončení každé směny, tj. 2x 

denně a záloha uchovávána po dobu 60 dní. 

Pracovník kontroly 

Pracovník ve výrobě je pověřen kontrolou všech provedených operací, které byly provedeny 

na jeho pracovišti. Při kontrole může odhalit i neshody, které kontroloři na předchozích 

stanovištích neodhalili, případně jsou způsobeny na tomto pracovišti při výkonu práce. Po 

provedení kontroly označí v systému výsledky všech prověřených součástí. Pracovník 

kontroly nemá možnost editovat již vytvořené záznamy v databázi, bude mu však umožněno 
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předchozí záznamy k právě vyráběnému autobusu prohlížet a zajistit odstranění neshody, 

pokud tak nebylo učiněno na předchozím stanovišti. 

Pracovník oddělení kvality 

Pracovník oddělení kvality bude využívat systém pro hodnocení kvality výroby. Systém mu 

poskytne v reálném čase aktuální informace o neshodách na všech pracovištích a bude tedy 

schopný určit nejslabší místa výrobního procesu a následně na ně aplikovat procesy 

zlepšování. Pracovník oddělení kvality se do systému bude přihlašovat pod unikátním 

přihlašovacím jménem a heslem a jeho přihlášení se bude v systému zaznamenávat, tzv. 

logovat. Pracovník oddělení kvality nemá možnost vytvářet nebo editovat již vytvořené 

záznamy v databázi, bude mu však umožněno tyto záznamy podle potřeby a možností 

systému dále zpracovávat tak, aby dosáhl požadovaných výsledků. 

5.7 Předpokládané vstupy a výstupy ze systému  

V okamžiku, kdy pracovník kontroly provede kontrolu činností uskutečněných na daném 

pracovišti, budou skrze příslušnou aplikaci do systému zaznamenány tyto vstupy: 

 Datum a čas zápisu 

 Jméno a příjmení pracovníka kontroly 

 Označení kontrolního stanoviště 

 Typ kontrolovaného autobusu 

 Výrobní číslo autobusu 

 Výsledek kontroly 

 Kategorie neshody * 

 Upřesnění neshody (výběr konkrétní neshody ze seznamu nebo detailní popis nové 

neshody)* 

* av případě, že byla nalezena jedna a více neshod 

Očekávané výstupy ze systému 

Tyto výsledky bude systém podávat ve formě: 

 Tabulek 

 Koláčových grafů 

 Sloupcových grafů 

 Časových řad 
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5.8 Popis jednotlivých entit systému a jejich okolí 

Jednotlivé entity navrženého on-line systému sledování kvality výroby disponují interakcemi, 

které jsou pro správný běh systému nezbytné. Jedná se o tyto entity a jejich interakce: 

Pracovník kontroly 

 přístup k informacím o dosavadních výsledcích kontroly u vyráběných 

autobusů 

 zadání výsledků kontroly 

Pracovník oddělení kvality 

 Přístup k výsledkům kontroly 

 Zadání požadavků na zpracování dat 

 Obdržení zpracovaných dat 

Záznam kontroly 

 Obdržení výsledků kontroly z kontrolního stanoviště 

 Poskytnutí záznamu kontroly pracovníkům kontroly 

 Poskytnutí záznamů kontroly pracovníkům oddělení kvality 

 

Technická specifikace vozu 

 Ovlivňuje seznam použitých dílů 

Seznam dílů 

 Aktualizován dle výrobního portfolia 

Kontrolní stanoviště 

 Je obsluhováno pracovníkem kontroly 

Seznam neshod 

 Roztřízená databáze známých neshod 
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5.9 ER diagram celého systému 

E-R diagram na obrázku 18 popisuje vztahy mezi jednotlivými entitami navrhovaného 

systému. Při objednání nového vozu zákazníkem zavede pověřená osoba do systému kartu 

technické specifikace vozu, která se skládá z typu autobusu vybraného z tabulky 

typ_autobusu, seznamu dílů (pocházející z tabulky seznam_dilu_autobusu), který je závislý 

právě na zvoleném typu autobus a speciálních dílů, které si může zákazník objednat.  

Tato technická specifikace se uloží do tabulky technicka_specifikace_vozu a slouží jako 

stěžejní prvek pro kontrolu vozu. Při procesu kontroly vybere pracovník kontroly ze seznamu 

právě vyráběných autobusů ten, který zkontroloval a v případě, že nalezl neshodu, tak ji 

v seznamu součástek vozu, který vychází z technické specifikace vozu, vyznačí a zaznamená.  

Při zaznamenání výsledků kontroly se automaticky do tabulky zaznam_kontroly uloží položka 

obsahující přihlašovací jméno kontrolora (z tabulky pracovník_kontroly); identifikace 

stanoviště (z tabulky kontrolni_stanoviste), na kterém kontrolu provedl; datum a čas 

provedení kontroly (automatická hodnota generovaná počítačem); výsledky kontroly 

(zaznamená se OK u všech položek ze seznamu součástek pocházejících z tabulky 

technicka_specifikace_vozu, u kterých nebyla nalezena neshoda) a v případě nalezení 

neshody, se zaznamená do tabulky odhalene_neshody neshoda, vybraná ze seznamu známých 

neshod z tabulky seznam_neshod. Do tabulky seznam_neshod bude moci kontrolor přidávat 

záznam v případě, že se odhalená neshoda nenachází v seznamu známých neshod v tabulce 

seznam_neshod. 
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Obr. 18 X E-R Diagram navrhovaného on-line systému sledování kvality výroby 
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5.10 Kontextový diagram navrženého systému 

Kontextový diagram navrženého on-line systému sledování kvality výroby na obrázku 19 

znázorňuje vztahy jednotlivých aktérů mimo systém k systému samotnému. Správce systému 

má jako jediný aktér neomezený přístup do systému a to proto, aby mohl provádět 

pravidelnou údržbu a správu systému. O nekorektních událostech systém informuje správce a 

ten provádí odstranění události během správy systému.  

Pracovník kontroly do systému vstupuje, aby zapsal výsledky provedené kontroly a v případě 

odhalení neshody ji zaznamenal do systému. Je mu umožněno prohlížet výsledky předchozích 

kontrol a označit neshodu jako odstraněnou, pokud bylo odstranění neshody provedeno. 

Pracovník oddělení kvality využívá systém pro vyhodnocování kvality výroby. Je mu 

umožněno prohlížet jednotlivé výsledky kontrol na pracovištích. Tyto výsledky může 

zpracovávat podle možností, které mu systém umožňuje. Jedná se o možnosti pro 

vyhodnocování kvality výroby v nastavitelných časových intervalech pod volitelným 

filtrováním a tříděním. 

 

 

Obr. 19 kontextový diagram navrženého systému 

 

5.11 Systémový Data Flow Diagram 

Diagram datových toků navrženého systému na obrázku 20 znázorňuje datové toky mezi 

jednotlivými procesy, které mohou tzv. terminátor (koncové objekty) vyvolat.  Jak můžeme 

vidět, pracovník kontroly do systému posílá data o provedené kontrole. Ta jsou přes proces 

Uložení výsledků kontroly uložena do databáze systému. Pracovník kontroly dále může vyslat 
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požadavek na zobrazení provedených kontrol, které jsou uložené v systému prostřednictvím 

procesu Vypsání výsledků kontroly. Tento proces zjistí z databáze systému požadovaná data a 

zobrazí je pracovníkovi kontroly na monitoru počítače. 

Pracovník oddělení kvality může po systému vyžadovat vypsání výsledků provedených 

kontrol prostřednictvím procesu Vypsání výsledků kontroly. Požadovaná data jsou načtena 

z databáze systému a následně pracovníkovi oddělení kontroly zobrazena na monitoru 

počítače. Pracovník oddělení může systému zaslat požadavek o vypsání výsledků kontroly, 

které podléhají určitému zpracování, jako je třídění, seřazení a podobně. Tento požadavek 

obslouží proces Zpracování výsledků kontroly, který zařídí nad daty v databázi zpracování dle 

požadavků pracovníka oddělení kontroly. Výsledek zpracovaných dat je následně zobrazen na 

monitoru pracovníka oddělení kvality prostřednictvím procesu Vypsání výsledků kontroly. 

Správce sytému získává od systému chybové hlášení prostřednictvím procesu Hlášení o 

chybách v systému. Tyto chyby odstraňuje prostřednictvím procesu Spravování procesu. 

Spravovat systém však může i bez obdržení chybového hlášení. 

 

Uložení 

výsledků 

kontroly

Pracovník kontroly

Správce systému

Pracovník oddělení kvality

Vypsání 

výsledků 

kontroly

Zpracování 

výsledků 

kontroly

Databáze systému

Spravování 

systému

Příkaz pro opravu chyby

Odstranění chyby

Data kontrolyData provedené kontroly

Záznam kontroly

Požadavek o výpis

Žádost o data

Data kontroly

Pokyn pro zpracování dat

Žádost o data

Hlášení o 

chybách v 

systému

Chyba

Chybové hlášení

Záznam kontroly

Zpracovaná data

Data kontroly

Žádost o data

Požadavek o výpis 

Zpracovaná data

Obr. 20 Diagram datových toků 

 

 

 



41 
 

5.12 Seznam událostí v navrženém systému 

Aktéři systému disponují vlastnostmi a akcemi, které mají přímý vliv systém a ovlivňují jeho 

provoz. Tyto akce jsou popsány níže. 

 

Pracovník oddělení kvality 

 Zadává požadavek na výpis zpracovaných výsledků kontroly 

 Zadává požadavek na výpis výsledků kontroly 

 Obdrží výpis zpracovaných výsledků kontroly 

 Obdrží výpis výsledků kontroly 

 

Pracovník kontroly 

 Zapisuje výsledky provedené kontroly 

 Zadává požadavek na výpis výsledků kontroly 

 Obdrží výpis výsledků kontroly 

 

Správce systému 

 Provádí správu systému 

 Zadává požadavek na výpis zpracovaných výsledků kontroly 

 Zadává požadavek na výpis výsledků kontroly 

 Obdrží výpis zpracovaných výsledků kontroly 

 Obdrží výpis výsledků kontroly 

 

5.13 Use case diagram celého systému 

Diagram použití znázorněný na obrázku 21 ukazuje vnějším pohledem transakce mezi 

uživateli systému a systémem samotným. Pracovník kontroly provádí kontrolu provedených 

činností na jeho pracovišti a výsledky kontroly zapisuje do systému. Systém mu poskytne 

přehled již provedených kontrol pro případ, že potřebuje označit odstranění neshody nebo 

z jiného důvodu potřebuje vidět záznam předchozí kontroly. 

Pracovník oddělení kvality může prohlížet uložené výsledky provedených kontrol. Ovšem 

důležitější je, že mu systém umožňuje tyto výsledky dále zpracovávat podle nastavitelných 

možnosti, a výsledky vyhodnocovat, což je hlavní cíl navrženého on-line systému sledování 

kvality výroby. 
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Správce systému má jako jediný neomezený přístup ke všem vlastnostem a obsahu systému a 

stará se o jeho bezproblémový chod. 

 

Pracovník kontroly

Pracovník oddělení kvality

Správce systému

Provedení kontroly

Zápis výsledky 

kontroly

Výpis výsledků 

kontroly

Zpracování výsledků 

kontroly

Výpis zpracovaných 

výsledků kontroly

Správa systému

 

Obr. 21 Use Case diagram 

 

5.14 Fyzické prvky systému 

Na obrázku 22 je zaznamenáno provázání fyzických prvků systému. 

Pracovník kontroly

Pracovník oddělení kvality

PC na kontrolním stanovišti

 s aplikací pro zápis

 výsledků kontroly

PC v kanceláři s aplikací 

Pro zpracovávání výsledků 

Kontrol ve výrobě

Zapíše výsledek 

kontroly
Odešle výsledky kontroly

Pošle odpověd

 na požadavek

Dodá výsledky

Pošle dotaz na server
Zadá požadavek

Pro zpracování výsledků

Databázový server systému

pro on-line sledování kvality výroby

1. 2.

3. 4.

5.
6.

 

Obr. 22 Schéma navrženého on-line systému sledování kvality výroby s hlavními prvky systému 
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Server s MySQL databází 

Nová instance MySQL databáze bude spuštěna na jednom z firemních serverů, který je 

zabezpečen proti volnému přístupu z internetu. Přístup bude možný pouze skrze interní síť 

podniku IVECO Czech Republic, a.s. a případně skrze VPN spojení a to jen v případě 

připojení pracovníků oddělení kvality nebo správce systému z jiné než podnikové sítě. 

Doporučená konfigurace serveru je: 

 Procesor Quad-Core Xeon E5620, Operační paměť RAM 4GB DDR3, Pevný disk 

2x SAS 146GB Hot Swap, řadič RAID (0/1/10/5/50) M5014. 

 

5.15 Aplikace pro vkládání výsledků kontrol ve výrobě 

Na všech kontrolních stanovištích, která jsou vybavena počítačem, bude nainstalována 

aplikace pro vkládání záznamu o provedených kontrolách.  

Pracovník kontroly se do této aplikace přihlásí pod svým uživatelským jménem a heslem. 

Aplikace následně umožní přihlášenému uživateli zapsat výsledky kontroly, kterou provedl 

nebo listovat seznamem již provedených kontrol a výsledky provedené kontroly zobrazit.  

V případě, že během kontroly byla odhalena neshoda, aplikace umožní výběr ze dvou 

možností a to zaznamenat neshodu, která se již v databázi neshod vyskytuje nebo zapsat do 

databáze zcela novou neshodu. Druhým způsobem bude dosaženo rozvoje firemní databáze 

neshod během výrobního procesu bez zásahu jiné osoby než pracovníků kontroly. 

Proces zápisu výsledků kontroly prostřednictvím aplikace 

Pracovník kontroly na svém stanovišti provede kontrolu činnosti provedených na tomto 

stanovišti a zaznamená si neshody, které během kontroly odhalil. Po dokončení kontroly se 

přihlásí pod svým uživatelským jménem a heslem do aplikace nainstalované na počítači na 

tomto stanovišti a provede zápis výsledků kontroly. Zápis probíhá následovně: pracovník 

kontroly vybere podle identifikačního čísla autobusu ze seznamu autobusů ve výrobě ten, 

který právě kontroloval. V případě, že pracovník kontroly odhalil neshodu vyplývající 

z činností provedených na tomto stanovišti, vybere ze seznamu pracoviště a činnost, ke které 

se neshoda vztahuje. K ní přiřadí díl autobusu, na kterém neshoda vznikla a záznam uloží. 
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Pokud odhalil neshodu, která v seznamu neshod neexistuje, doplní ji tam pomocí zvláštního 

formuláře, který je vyvolán stiskem tlačítka „Přidat neshodu do seznamu“. 

V případě, že zjistil neshodu, která byla způsobena na předchozím stanovišti, využije k jejímu 

zápisu formulář „Neshoda z jiného pracoviště“. Postup zápisu je pak stejný jako u neshody 

zjištěné na pracovišti pracovníka kontroly. Informace o neshodách zjištěných na jiných 

pracovištích budou sloužit k vyjádření efektivity pracovníků kontroly. 

 

5.16 Aplikace pro zpracovávání výsledků kontrol ve výrobě 

Na počítačích pracovníků kontroly bude nainstalována aplikace pro zpracovávání neshod 

zaznamenaných během výrobního procesu autobusu. Pracovník oddělení kvality se bude do 

aplikace přihlašovat pod svým uživatelským jménem a heslem. 

Aplikace umožní uživateli prohlížet záznamy výsledků kontrol provedených na kontrolních 

stanovištích ve výrobě a tyto výsledky třídit, řadit a dále zpracovávat. Pro rozšířené využití 

bude aplikace umožňovat využití základních statistických funkcí. Pro hlubší statistické 

zpracování bude aplikace umožňovat export zpracovávaných dat do formátu programu MS 

Excel, ve které je možno dále data zpracovat anebo je následně importovat do některého ze 

statistických programů, například do programu Statgraphics. 

Aplikace bude také vybavena implementovanými makry programu MS Excel. Tato makra 

bude možno vyvolat prostřednictvím stisknutí tlačítka pro zobrazení výsledků kontrol kvality 

ve formě grafů nebo časových řad. Při požadavku na zobrazení výsledků v grafu nebo na 

časové ose exportuje aplikace zpracovávaná data pomocí makra do programu MS Excel, který 

je spuštěním makra vyvolán a automaticky provede zpracování dat a zobrazení 

v požadovaném grafu nebo na časové řadě.  

Zobrazené výsledky bude aplikace umožňovat exportovat do souboru pdf, souboru programu 

MS Excel anebo odeslat na tiskárnu pro vytištění. 

Proces zpracování výsledků kontroly prostřednictvím aplikace 

Pracovník oddělení kvality se přihlásí do aplikace pro zpracování výsledků kontroly pod 

svým přihlašovacím jménem a heslem. Po přihlášení je mu nabídnuto prohlížení všech 

uložených výsledků kontroly, které byly ve výrobě provedeny a také možnost statisticky 

zpracovat uložená data. 
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Po výběru statistického zpracování dat si pracovník oddělení kvality může zvolit omezující 

podmínky, která se aplikují na data, aby získal jen ty výsledky, které opravdu potřebuje. Jedná 

se o podmínky, kdy je zobrazení dat uživatelem upřesněna z hlediska časového intervalu, 

pracoviště na kterém byla kontrola provedena nebo typu montáže. Dále si může vybrat, zda si 

přeje zobrazit kompletní výsledky kontrol, tzn. výsledky i s neshodami nebo pouze neshody. 

Omezující podmínky je možno kombinovat dle potřeby uživatele aplikace. Po zpracování 

omezujících podmínek je uživateli aplikace zobrazen výsledek v podobě tabulky s výsledky, 

grafu nebo časové řady v závislosti na tom, jaký požadovaný výstup zvolil. Zobrazení 

výsledků probíhá v případě grafů a časových řad prostřednictvím makra, které zpracuje 

výsledky do grafické podoby v programu MS Excel. 

Zobrazené výsledky si bude moct pracovník oddělení kvality uložit v souboru programu MS 

Excel, exportovat do souboru typu pdf anebo vytisknou na tiskárně. 

 

5.17 Cíl a přínos nového systému 

Cílem nového on-line systému sledování kvality výroby je vytvořit informační systém, do 

kterého se budou zapisovat záznamy o provedených kontrolách na všech kontrolních 

stanovištích v průběhu výroby autobusu. Systém tvoří jednotné uložiště těchto záznamů. 

Systém také umožní vyhodnocování kvality výroby v podniku. 

Hlavním přínosem nového on-line systému sledování kvality je efektivní ukládání do jedné 

databáze a následné zpracovávání dat uložených v systému. Pracovníci oddělení kvality tak 

dostanou do rukou nástroj, pomocí kterého budou moci v reálném čase sledovat kvalitu 

výroby. Tento systém jim také slouží pro vytvoření vstupů do procesu neustálého zlepšování. 
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6 Další možná rozšíření systému 

Systém pro on-line sledování kvality výroby byl navržen tak, aby bylo možné jej v budoucnu 

snadno rozšířit podle požadavků společnosti IVECO Czech Republic a.s. V následujících 

podkapitolách jsou popsány některé z možných rozšíření tohoto systému. 

 

6.1 Využití mobilních zařízení pro přístup do systému  

Navržený systém je možné rozšířit začleněním mobilních zařízení do procesu kontroly a 

následného zpracovávání dat. 

Společnost, která bude vyvíjet daný systém na základě tohoto návrhu, bude aplikaci pro 

zapisování neshod do systému a aplikaci pro zpracování dat ze systému modifikovat pro 

použití na operačním systému některého z výše uvedených mobilních zařízení.  

Ty by se do firemní sítě připojovaly skrze bezdrátovou wi-fi síť, která je přístupná v celé 

výrobní hale společnosti IVECO Czech Republic, a.s. a také v administrativní budově. 

Pracovník kontroly vybavený mobilním zařízením 

Mobilní zařízení typu Tablet dokáže nepřetržitě pracovat až 10 hodin, takže během jedné 

pracovní směny by mobilní zařízení nemuselo být nabíjeno. Může však být nabíjeno 

v průběhu pracovní doby v okamžicích, kdy jsou k tomu vhodné podmínky. Příklad 

pracovníka vybaveného mobilním zařízení je zobrazen na obrázku 23. 

 

Obr. 23 Pracovník ve výrobě s mobilním zařízením 

Pracovník kontroly vybavený tímto mobilní zařízením může provádět kontrolu činností 

provedených na svém pracovišti a nalezenou neshodu tak ihned zapsat do systému oproti 

současnému stavu, kdy jsou neshody zapisovány do systému až po dokončení celé kontroly.  

Hlavní výhodou je, že pracovník kontroly má ihned k dispozici aktuální data a může okamžitě 

provádět další činnosti spojené s nalezenou neshodou. V případě, že by tímto zařízením nebyl 
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vybaven, může nastat situace, že bude muset čekat, až se uvolní počítač, který je umístěn 

v buňce na kontrolním stanovišti a může být obsluhován i jinou osobou.  

Hlavní přínos v tomto případě vidím v zefektivnění, zjednodušení a urychlení práce 

pracovníka kontroly, který by tak zapsal nalezené neshody během prohlídky vozu oproti 

současnému stavu, kdy si zjištěné neshody musí zaznamenat bokem a po provedení kontroly 

je musí zadat do počítače, který je umístěn na pracovišti. Tento počítač však může být 

obsazen a tak může vznikat prostoj pracovníka kontroly. 

Schéma zaznamenání neshody prostřednictvím mobilního zařízení je zobrazeno na obrázku 

24. 

Databázový server systémuTablet s aplikací pro

zápis neshody do systému
Kontrolor

ve výrobě

Zapíše neshodu

Uloží neshodu do databáze /

Zobrazí zaznamené neshody

Výpis neshod

 

Obr. 24 Schéma zaznamenání neshody prostřednictvím mobilního zařízení 

 

Pracovník oddělení kvality vybaven mobilním zařízením 

Často se stává, že ačkoli jsou účastníci porady skvěle připraveni po prezentační stránce, může 

se diskuze ohledně určitých konkrétních problémů dostat do bodu, kdy není možné bez 

konkrétních dat pokračovat a rozhodnout daný problém. Skvělým příkladem může být 

schůzka u dodavatele určité komponenty, jejíž nedostatečná kvalita se projevuje poškozením 

komponenty při montáži autobusu. Pracovník oddělení kvality, případně kdokoli jiný 

pověřený vyjednáváním s dodavatelem, si může na Tabletu spustit aplikaci pro zpracovávání 

dat ze systému a vypsat si všechny záznamy o neshodě vztahující se k této komponentě za 

období, které si sám zvolí. A může tak dodavateli prezentovat výsledky z výroby, které mu 

jasně prokážou, že jim dodávaná komponenta nemá dostatečnou kvalitu.  

Případně kdekoli jinde na světě, kde bude pokrytí GSM nebo Wi-fi sítí, bude pracovník 

oddělení kvality, vybaven tímto zařízením, schopen zpracovávat data stejně pohodlně, jako by 

byl ve své kanceláři. 
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Hlavní výhodou tohoto řešení je skladnost a dlouhá výdrž těchto zařízení v porovnání 

s notebooky, které nejen že nevydrží tak dlouho, ale hlavně, člověk je musí přenášet v dalším 

zavazadle, kdežto tablet, který má rozměry menší knihy, se mu bez problému vejde do 

pracovního kufru. Příklad využití mobilního zařízení pracovníkem oddělení kvality je 

zobrazen na obrázku 25. 

Databázový server systému

Tablet s aplikací pro

zápis neshody do systémuPracovník oddělení

kvality

Zobrazí zaznamené neshody

Výpis neshod a jejich následné zpracování

Vedení společnosti

Prezentuje výsledky přímo na poradě vedení

Plány zlepšení

Rozhoduje a schvaluje

 

 

Obr. 25 Schéma příkladu využití mobilního zařízení pracovníkem oddělení kvality 

na poradě s vedením společnosti 

 

 

6.2 Biometrické přihlašování do systému, přihlašování prostřednictvím čipových karet 

Jako další možné rozšíření systému je možno využít biometrického přístupu do systému, 

případně přihlašování pomocí čipových karet místo současného stavu, kdy se pracovník 

kontroly a pracovník oddělení kvality přihlašují do systému pod uživatelským jménem a 

heslem. 
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Biometrické přihlašování 

Systém biometrického přihlašování je dnes již běžně využívanou metodou přístupu do 

systémů. 

K pracovní stanici je možno prostřednictvím USB portu připojit zařízení pro biometrickou 

identifikaci, což zpravidla bývá čtečka otisku prstu nebo kamera, která snímá obličej 

přihlašované osoby. Uživatel přejede prstem přes snímač otisků a ten v návaznosti na 

vyhodnocovací algoritmus a přípustné otisky uložené v databázi uživatele přihlásí do systému 

nebo nikoli. U snímače obličeje je princip takový, že kamera nasnímá obličej osoby a 

vyhodnocuje tvar obličeje, postavení nosu, obočí, úst a očí a na základě této kontroly s daty 

uloženými v databázi osobu přihlásí do systému nebo nikoli.  

Existují však i jiné metody biometrické autentizace jako například autentizace podle oční 

sítnice nebo hlasu. 

V případě společnosti IVECO Czech republic a.s. doporučuji využití snímače otisků prstů. 

Příklad USB snímače otisků prstů je zobrazen na obrázku 26. 

 

 

Obr 26. Příklad USB snímače KÖNIG USB 2.0 snímač otisků prstů 

 

V případě využití tohoto přístupu k ulehčení autentizace uživatelů do systému by bylo potřeba 

upravit jak aplikaci pro záznam výsledků kontroly, tak i aplikaci pro zpracování výsledků 

kontroly. Řešením by bylo naprogramování modulu, který by dokázal komunikovat jak 

s databází systému, tak i s čtečkou otisku prstů. Systémová databáze by byla rozšířena o 

evidenci otisku prstů a po přihlášení by se kontrolovala shoda s otiskem prstu načteným 

čtečkou otisků prstů se záznamem v systémové databázi. Při nalezení shody by byl uživatel 

(pracovník kontroly nebo pracovník oddělení kvality) přihlášen do příslušné aplikace. 

 

Přihlašování prostřednictvím čipových karet 

Přihlašování pomocí osobních karet pracovníků je dnes již také velmi známá a silně rozšířená 

metoda přihlašování do systémů. 
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Pracovník vybaven osobní plastovou kartou s naprogramovaným čipem obsahující přesnou 

identifikaci pracovníka při příchodu k přihlašovacímu modulu přejede kartou přes 

vyznačenou část modulu. Ten vysílá neustále signál a okamžiku, kdy čip na kartě přetne tento 

signál, stáhnou se z čipu karty prostřednictvím signálového přenosu data o uživateli do 

systému. Tam jsou následně vyhodnoceny a uživatel je v případě nalezení shody 

s povolenými přístupy přihlášen do systému. Tento systém přihlašování je hojně využíván na 

školách všeho typu. Příklad čtečky čipových karet je uveden na obrázku 27. 

 

Obr 27. USB čtečka čipových karet SmarGo SmartReaderPlus 

 

Aplikace pro záznam výsledků kontroly i aplikace pro zpracovávání výsledků kontroly by se 

v případě využití tohoto řešení musela programově upravit. Bylo by zapotřebí naprogramovat 

modul pro přihlašování, který bude napojen na databázi pracovníků kontroly (v případě 

aplikace pro zápis výsledků kontroly) a pracovníků oddělení kvality (v případě aplikace pro 

zpracování výsledků kontroly) a bude schopen porovnávat data uložená v databázi s daty, 

které obdrží ze čtečky čipových karet. V databázi samotné bude muset dojít k rozšíření 

tabulek s údaji pracovníků kontroly a pracovníků oddělení kvality o údaje, se kterými je 

schopna čtečka čipových karet pracovat.  

 

6.3 Kompletní evidence výroby autobusu v elektronickém on-line systému 

Navržený systém ve své podobě slouží jako nástroj pro vyhodnocování kvality výroby. Na 

základě jeho struktury je možno tento systém povýšit na úroveň elektronické evidence výroby 

autobusu rozšířením o zapisování výsledků všech měření během výroby a činností 

provedených během výroby autobusu. Tím by bylo dosaženo nahrazení papírové formy 

evidence výroby autobusu elektronickou formou. 

Hlavními výhodami tohoto rozšíření by bylo bezesporu umístění všech výrobních záznamů 

autobusů na jednom místě, což by umožnilo jednoduché vyhledávání v těchto záznamech a 

snížení nákladů na vytváření papírové výrobní evidence výroby pro každý autobus. 
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Samotné rozšíření systému by spočívalo v rozšíření MySQL databáze o nové tabulky, které 

by sloužily pro zápis výsledků měření, evidenci provedených činností a dalších aspektů 

vycházejících z papírové evidence výroby autobusu, které doposud v systému zahrnuty 

nejsou. Následovalo by vytvoření všech důležitých a potřebných vazeb. 

Musela by být vytvořena nová aplikace, která by byla instalována na PC, která jsou umístěna 

na jednotlivých stanovištích, a skrze tuto aplikaci by pověřený pracovník na daném pracovišti 

zapisoval do systému veškeré údaje, které jsou v současné době zapisovány do papírové 

evidence výroby autobusu. 

Vkládání dat do systému by se z některých stanovišť mohlo automatizovat použitím nástrojů, 

které umožňují přes speciální rozhraní posílat data přímo z přístroje do systému nebo použít 

tzv. data doggery s dálkovým přenosem ve zvolených intervalech. 

Toto rozšíření by však vyžadovalo hlubší analýzu spojenou s návrhem a mohlo by být 

tématem zcela samostatné práce. 
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo podrobně analyzovat současný stav zaznamenávání neshod 

ve výrobě autobusů v podniku IVECO Czech Republic a.s. a na základě této analýzy 

navrhnout informační on-line systém sledování kvality výroby. 

Podrobná analýza současného stavu byla provedena během čtrnáctidenního pobytu v sídle 

společnosti ve Vysokém Mýtě. Zde byl detailně prostudován postup zaznamenávání zjištěné 

neshody ve výrobě a následné operace. V průběhu analýzy byla identifikována slabá místa a 

příležitosti ke zlepšení současného systému sledování kvality. Výstupem z této analýzy bylo 

seznámení se současným stavem zaznamenávání neshod ve výrobě, návrhy na možná zlepšení 

a získání důležitých informací z výroby i od samotných kontrolorů na kontrolních 

stanovištích. Jejich nejdůležitější postřehy a doporučení byly do návrhu systému zapracovány. 

Na základě všech pokladů byl následně vypracován návrh on-line systému sledování kvality 

výroby ve výrobním podniku IVECO Czech Republic a.s., který firmě posloužil jako zadání 

pro společnost, která navržený systém vytvoří. 

Navržený systém umožňuje společnosti ukládat, monitorovat, třídit, řadit a hlavně 

zpracovávat data získaná kontrolou provedených činností na kontrolních stanovištích ve 

výrobě. Oproti současnému stavu tak společnost dostává návrh systému, který ji umožní 

komplexně monitorovat kvalitu výroby skrze celý výrobní proces autobusu. Oproti 

současnému stavu jsou data v navrženém systému uchovávána v jedné komplexní databázi a 

je tedy možné pracovat se všemi výsledky a všemi neshodami najednou. To v současnosti 

možné není. Navržený systém je založen na moderní technologii MySQL, která umožňuje 

jednoduché a rychlé vkládání záznamů do systémové databáze, stejně jako rychlé poskytnutí 

informací, které jsou vyžadovány. Pracovníci kontroly a oddělení kvality pracují se systémem 

a s daty v něm uloženými prostřednictvím SW aplikací, navržených přímo pro potřeby 

podniku. Pro správné fungování navrženého systému byla vytvořena nová kategorizace 

neshod. 

Hlavním přínosem navrženého on-line systému sledování kvality výroby je tak pro společnost 

elektronická on-line databáze výsledků kontrol kvality výroby, neshod a míst jejich vzniku, 

frekvence apod., která umožní základní statistické vyhodnocování neshod a tím cílené 

uplatnění nápravných a preventivních opatření společně se sledováním jejich účinnosti 
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v budoucnu. Dále umožňuje exportovat data do komplexních statistických programů, pomocí 

kterých lze vyhodnocovat kvalitu výroby prostřednictvím rozšířených statistických funkcí. 

Získaná data ve výrobě bude pomocí navrženého systému možné zpracovávat z pohledu místa 

vzniku neshody, směny, ve které neshoda vznikla, kategorie neshody, neshodného prvku a 

analyzovat vývoj výskytu neshod na jednotlivých pracovištích, úsecích nebo v celé výrobě z 

pohledu času. Uživatel systému má vždy okamžitý přehled o stavu kvality výroby v daném 

okamžiku a o zjištěných neshodách. Díky tomu může bezodkladně přijmout opatření ve 

výrobě a zahájit proces řízení neshodného produktu. 

Jelikož je systém navržen tak, že je možné ho v budoucnu rozšířit, poslední kapitola byla 

věnována doporučením pro rozšíření on-line systému sledování kvality výroby. Jako možné 

rozšíření navrženého systému se jeví využití mobilních zařízení na kontrolních stanovištích, 

pomocí kterých by se zefektivnil proces zaznamenávání výsledků kontroly a odhalených 

neshod. Prostřednictvím mobilních zařízení budou moci pracovníci oddělení kvality a 

management společnosti přistupovat do systému prostřednictvím vzdáleného přístupu a 

v reálném čase sledovat aktuální stav kvality výroby a přijímat okamžitá rozhodnutí. Dalším 

možným rozšířením systému je pak implementace biometrického přihlašování do systému a 

jako poslední rozšíření navrhuji vybudovat na základě navrženého systému komplexní 

elektronickou evidenci výroby autobusu, která by nahradila současnou papírovou evidenci 

výroby ve společnosti IVECO Czech Republic, a.s.  
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